VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PANEVĖŽIO SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Eil. Nr. Veiklos plano
pavadinimas

priemonės

Nr.

ir Proceso ir / ar indėlio vertinimo Atsakingi
kriterijai, matavimo vienetai vykdytojai
ir/ar jų reikšmės

Įvykdymo terminas Informacija
priemonės
vykdymą

apie

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PANEVĖŽIO SKYRIAUS TIKSLAS
„BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS
DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
1.

Gerinti valstybinio socialinio draudimo Įmokų surinkimo lygis – 93
(toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos proc.
draudimo (toliau – PSD) įmokų
surinkimą:

Įvykdyta
Įmokų surinkimo lygis
daugiau nei 93 proc.

1.1.

Po Valstybinio socialinio draudimo fondo Vidiniai mokymai pravesti ne Registro skyrius 2019 m. II ir IV ketv.
valdybos prie Socialinės apsaugos ir mažiau kaip 2 kartus
Įmokų išieškojimo
darbo ministerijos (toliau – Fondo
skyrius
valdyba) organizuotų bendrų pasitarimų
su visais Fondo valdybos teritoriniais
skyriais draudėjų skolų išieškojimo
klausimais, pravesti mokymus Registro ir
Įmokų išieškojimo skyrių specialistams.

Įvykdyta
Pravesti Registro skyriaus
specialistams
vidiniai
mokymai: „Specialistų,
dirbančių tik su PSD
grupės draudėjais, PSD
įmokų
administravimo
aktualūs
klausimai“
(2019-03-12 Nr. PV-VD283);
„Valstybinio
draudimo
naujovės
ir

socialinio
vykdymo
Registro
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tvarkymo pasikeitimai“
Biržų
ir
Pasvalio
specialistams (2019-03-20
Nr. PV_VD-294);
„Valstybinio
socialinio
draudimo
vykdymo
naujovės
ir
registro
tvarkymo
aktualūs
klausimai“ (2019-06-14 (
Nr. PV_VD-378)
“Registro
tvarkymo
procedūrų
aktualūs
klausimai“ (2019-12-13
PV_VD-567).
2019 metais, ypač III
ketv., buvo organizuojami
trumpi pasitarimai su VSD
specialistais, analizuojant
ir aptariant programines
klaidas Formose F4 ir
apskaičiuojant VSD/PSD
įmokas
savarankiškai
dirbantiems asmenims, bei
pateikiama
informacija
apie Pagalbos tarnybai
parašytas užklausas ir apie
išspręstas užklausas.
Su
PSD
grupės
specialistais periodiškai
organizuojami
trumpi
pasitarimai
darbo
klausimais.
Įmokų
išieškojimo
skyrius
Fondo
valdybai
suorganizavus
bendrus
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pasitarimus su visais
teritoriniais skyriais buvo
pravesti
3
vidiniai
mokymai
Įmokų
išieškojimo
skyriaus
specialistams.

1.2.

Atlikti įmokų surinkimo lygio analizę Atlikta įmokų surinkimo lygio Registro skyrius
pagal draudėjų tipus, nustatyti kuriuose analizė
įmokų surinkimo lygis yra žemiausias.

2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
ketv.
Įmokų surinkimo lygis už
2019 metų I ketv. VIS
duomenimis yra 27,68
proc., o be savarankiškai
PSD
besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2
EDV yra 74,28 proc., kai
siektina aukštų rezultatų
reikšmė 70,06 proc.
Įmokų surinkimo lygis už
2019 metų II ketv. VIS
duomenimis yra 44,59
proc., o be savarankiškai
PSD
besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2
EDV yra 85,28 proc., kai
siektina aukštų rezultatų
reikšmė 84,59 proc.
Įmokų surinkimo lygis už
2019 metų III ketv. VIS
duomenimis yra 52,66
proc., o be savarankiškai
PSD
besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2
EDV yra 88,76 proc., kai
siektina aukštų rezultatų
reikšmė 88,12 proc.
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Preliminariais
duomenimis už 2019
metus Įmokų surinkimo
lygis be savarankiškai
PSD
besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2
EDV yra 93,75 proc., t.y.
geresnis nei siektinas
rodiklis 93,00 proc.
2019
metais
buvo
analizuotas
Įmokų
surinkimo lygis pagal
atskirus
tipus.
Išanalizavus
buvo
nustatyti draudėjų tipai,
kuriuose įmokų surinkimo
lygis yra mažiausias, su
specialistais
aptartos
galimybės
įmokų
surinkimo lygiui gerinti.
Metų
bėgyje
įmokų
surinkimas buvo blogesnis
ind. veiklos tipe, nes daug
draudėjų iki 2019-05-01
nesumokėjo įmokų nuo
deklaruotų
VMI
apmokestinamųjų pajamų,
o iki 2019 m. lapkričio
mėn. buvo netaikomos
priverstinio išieškojimo
priemonės savarankiškai
dirbantiems
asmenims.
Siekiant įvykdyti nustatytą
užduotį, Registro skyriuje
buvo organizuota sankcijų
taikymo
skolingiems
draudėjams
kontrolės
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vykdymas, kas ketvirtį įsiskolinimo
praleistais
mokėjimo
terminais
susidarymo analizė ir
aptarimai.

1.3.

Analizuoti
skolingiems
draudėjams Atlikta priverstinio poveikio Įmokų išieškojimo 2019 m.
pritaikytų priverstinio poveikio priemonių priemonių analizė, suorganizuoti skyrius
efektyvumą.
ne mažiau kaip 4 skyriaus
pasitarimai dėl draudėjų skolų
išieškojimo
ir
numatytos
priemonės veiklai gerinti, siekiant
užtikrinti skolos išieškojimą ar
mažėjimą.

Įvykdyta
Atlikta
priverstinio
poveikio
priemonių
analizė ir suorganizuoti 4
skyriaus pasitarimai dėl
draudėjų
skolų
išieškojimo.

2.

Gerinti apdraustųjų asmenų duomenų Apdraustųjų, apie kuriuos
draudėjai nepateikė duomenų
tvarkymo kokybę
dalis – 0,3 proc.

Įvykdyta
Apdraustųjų, apie kuriuos
draudėjai
nepateikė
duomenų dalis mažesnė
nei 0,3 proc.

2.1.

Siekti, kad visi draudėjai, turintys Kas mėnesį 20 d. suformuoti Registro skyrius
apdraustųjų asmenų, teiktų duomenis apie „Draudėjų nepateikusių/dalinai
pateikusių
duomenų
apie
apdraustuosius.
apdraustuosius“ sąrašai, atlikta
analizė. Apdraustųjų, apie kuriuos
draudėjai nepateikė duomenų
dalis – 0,3 proc.

2019 m.

Įvykdyta
Specialistai
kiekvieną
mėnesį
analizavo
draudėjų,
nepateikusių
arba dalinai pateikusių
duomenis
apie
apdraustuosius, sąrašus,
ieškojo tokių draudėjų,
komunikavo
su
atsakingais už duomenų
teikimą
asmenimis,
aiškinosi
duomenų
nepateikimo
priežastis.
Kiekvieno mėn. 20 d. teikė
ataskaitą Registro skyriaus
patarėjui.
Užtikrinant
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apdraustųjų
duomenų
tvarkymo
kokybę,
Registro
skyriaus
specialistai kas mėnesį
analizavo Įmokų TS
sukurtą
ataskaitą
„Draudėjai, kurie 3 ir
daugiau mėnesius neteikia
SAM
pranešimų
už
apdraustuosius asmenis“,
aiškinosi
nepateikimo
priežastis. Per EDAS
siuntė
reikalavimus
draudėjams pateikti SAM
pranešimus,
o
apdraustuosius informavo
apie draudėjo neteikiamus
duomenis bei galimybę
kreiptis į VDI dėl darbo
santykių
pasibaigimo.
Praėjus
teisės
aktų
nustatytam terminui bei
atitikus kitus kriterijus,
Registre apdraustiesiems
įrašyta
socialinio
draudimo pabaigos data iš
viso 111 apdraustųjų, už
kuriuos
duomenų
nepateikė 56 draudėjai.
Per 2019 m., vykdant
teisės aktais numatytas
procedūras,
metų
pabaigoje buvo tik 1
draudėjas, kuris neteikė
duomenų
apie
1
apdraustąjį už laikotarpį,
ilgesnį nei 3 mėnesiai.
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VIS
duomenimis
draudėjų,
nepateikusių
SAM pranešimų apie
apdraustuosius 2019-1231 buvo 12, duomenys
nepateikti
apie
34
apdraustuosius, kas sudarė
0,04 proc. nuo visų
apdraustųjų, už kuriuos
turėjo būti pateikti SAM
pranešimai,
Pagal kas mėnesį 20 d.
suformuotus
sąrašus,
apdraustųjų, apie kuriuos
draudėjai
nepateikė
duomenų dalis kiekvieną
mėnesį buvo geresnis nei
siektinas
0,3
proc.
rodiklis.

2.2.

Stebėti ir vertinti SAM/SD pranešimus, Pritaikyti visi Registro tvarkymo Registro skyrius
procedūrų
aprašyme
sustabdytus dėl galimo draudėjo veiklos darbo
numatyti
veiksmai
nevykdymo.

2019 m.

Įvykdyta
Pagal VSD įstatymo 13
straipsnio 2 dalį į Registrą
neįrašomi duomenys apie
apdraustųjų
asmenų
draudžiamąsias pajamas ir
VSD
įmokas,
jeigu
nustatoma, kad draudėjas
nevykdo
veiklos.
Automatiškai
stabdomi
draudėjų, kurie socialinio
draudimo
įmokų
nesumokėjo 3 mėnesius iš
eilės ir ilgiau, teikiami
SAM/SD
pranešimai.
Skyriaus
specialistai,
vadovaudamiesi
teisės
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aktais, kuriuose nurodytos
sustabdytų SD pranešimų
vertinimo
procedūros,
atliko
nurodytus
veiksmus,
vertinant
draudėjų
sustabdytus
SAM/SD
pranešimus.
Nagrinėjo
pateiktus
draudėjų
dokumentus,
nustatinėjo ar draudėjų
pateikti dokumentai įrodo,
kad veikla vykdoma.
Priėmus
sprendimą
neįrašyti SAM pranešimo
duomenų informuodavo
apdraustuosius
apie
galimybę kreiptis į VDI ir
įrodinėti,
kad
SAM
pranešime
nurodytos
draudžiamosios pajamos
yra apskaičiuotos už darbo
funkcijų vykdymą. 2019
m. iš VDI buvo gautos 7
išvados apie darbo fakto
įrodinėjimą.
Vadovaujantis Registro
tvarkymo
darbo
procedūromis per 2019
metus:
1. Atlikti 65 draudėjų
dokumentų patikrinimai
dėl veiklos vykdymo
nustatymo.
2. Priimti 55 sprendimai
dėl duomenų neįrašymo,
nustačius, kad draudėjai
veiklos nevykdo.
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3. Priimti 38 sprendimai
įrašyti
duomenis,
nustačius, kad draudėjas
veiklą vykdo.
4. Priimti 24 sprendimai
įrašyti duomenis, kai
išnyko aplinkybės, dėl
kurių buvo nustatyta, kad
draudėjas
veiklos
nevykdė.
5. Neįrašius draudėjo,
kuriam
konstatuotas
veiklos
nevykdymas,
teikiamų SD pranešimų
daugiau kaip 3 mėn. 86
apdraustiesiems
įrašyta
draudimo pabaigos data.

3.

Gerinti išmokų administravimą:

3.1.

Mažinti pensijų ir kitų
pobūdžio išmokų permokas

3.1.1.

Analizuoti ir teikti pasiūlymus Fondo Atlikta analizė. Pateiktas ne Pensijų skyrius
valdybai dėl Išmokų taikomojoje mažiau kaip vienas pasiūlymas.
sistemoje
formuojamų
pagalbinių
ataskaitų, skirtų pensijų ir kitų pensinių
išmokų skyrimo ir (ar) mokėjimo
teisingumui kontroliuoti, tobulinimo.

Įvykdyta
Pateikta 99,70 proc.

pensinio Pateiktų reikalavimų grąžinti
pensijų ir kitų pensinio
pobūdžio išmokų permokas
lygis – 99 proc.
2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
2019 m. rugsėjo mėn.
buvo teikti pasiūlymai el.
paštu Fondo valdybos
specialistams dėl ataskaitų
formavimo.
Šie
pasiūlymai buvo aptarti
Fondo
valdybos
organizuotų
vidinių
mokymų
„Pasitarimas
darbo organizavimo ir
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kitais aktualiais pensijų
srities klausimais“ metu.

3.1.2.

Analizuoti permokų susidarymo priežastis Atlikta analizė. Pateiktas ne Pensijų skyrius
ir teikti pasiūlymus dėl priemonių, mažiau kaip vienas pasiūlymas.
sudarančių galimybes jų išvengti.

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Pateiktų
reikalavimų
grąžinti pensijų ir kitų
pensinio pobūdžio išmokų
permokas lygis yra 99,70
proc.
Per 2019 metus nustatyta
ir gauta iš kitų teritorinių
skyrių ir savivaldybių 664
pensijų ir kitų išmokų
permokų, kurių suma
45088.48 Eur. Iš šių
permokų 2020 m. sausio 1
d. liko neišieškotos 34
permokos 17699.04 Eur.
Iš
jų
26
permokų
15838.34 Eur išieškojimas
tęsiamas, 1 permoka 65.59
Eur dengiama dalimis, 5
permokos 500.97 Eur
perduotos
išieškojimui
(išieškomos) teisinėmis
priemonėmis, 2-jų šalpos
neįgaliojo
pensijų
permokų 1294.14 Eur,
išieškojimas nevykdomas,
kadangi išmokos gavėjas
yra
gydomas
specializuotoje psichikos
sveikatos
priežiūros
įstaigoje, ir
išmokų
negauna.
Pensijų
permokų
susidarymo ir išieškojimo
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analizė buvo atliekama
kiekvieną
mėnesį,
informacija
pateikiama
Fondo valdybos Pensijų
skyriui. Pasiūlymai dėl
priemonių
permokoms
išvengti pateikti 2019-1122 Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
Panevėžio
skyriaus
pasiūlymų dėl valstybinio
socialinio draudimo fondo
administravimo
įstaigų
2020-2025 m. korupcijos
prevencijos
programos
įgyvendinimo 2020 metų
priemonių plane (reg. Nr.
KKV-2)

3.2.

Užtikrinti
regresinių
reikalavimų
pateikimą:
 dėl
išmokų,
išmokėtų
dėl
nelaimingų
atsitikimų
darbe,
įvykusių dėl trečiųjų asmenų
kaltės;
 dėl ligos išmokų, išmokėtų dėl
traumų buityje, įvykusių dėl
trečiųjų asmenų kaltės;
Užtikrinti reikalavimų pateikimą dėl
išmokų (pašalpų srities) permokų
susigražinimo

Regresinių reikalavimų dėl
išmokėtų draudimo išmokų dėl
nelaimingų atsitikimų darbe
susigrąžinimo pateikimo lygis –
99 proc.;
Regresinių reikalavimų dėl ligos
išmokų, išmokėtų dėl traumų
buityje, įvykusių dėl trečiųjų
asmenų kaltės, susigrąžinimo
pateikimo lygis – 99 proc.;
Reikalavimų
dėl
išmokų
(pašalpų
srities)
permokų
susigrąžinimo pateikimo lygis –
99 proc.

Įvykdyta
Pateikta 100 proc.
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3.2.1.

Siekiant nustatyti asmenis, nukentėjusius
dėl trečiųjų asmenų veiksmų (kaltės)
atlikti medicinos dokumentų patikrinimus
ASPĮ.

Nustačius asmenis, nukentėjusius Pašalpų
ir 2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
dėl trečiųjų asmenų kaltės, nedarbingumo
ketv.
2019 m. atlikus medicinos
dokumentų patikrinimus
regresinių reikalavimų Teisės ir kontrolės skyrius
ASPĮ (ar asmuo nebuvo
personalo skyriui pateikimo lygis
sužalotas eismo įvykių ar
– 98 proc.

smurtinių atvejų metu)
nustatyti 5 atvejai, kai
asmenys buvo sužaloti
eismo
įvykių
metu.
Regresinių reikalavimų
Teisės ir personalo skyriui
pateikimo lygis – 100
proc.

3.2.2.

3.2.3.

Analizuoti išmokų permokų susidarymo Atlikta
analizė.
priežastis ir aptarti priemones joms rezultatai
aptarti
išvengti.
pasitarimuose

Analizės Pašalpų
ir 2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
skyriaus nedarbingumo
ketv.
2019 m. kiekvieną mėnesį
buvo
analizuojamos
kontrolės skyrius

išmokų
permokų
susidarymo
priežastys,
parengta ataskaita už 2019
metus.
2019 m. išmokų permokų
susidarymo priežastys ir
priemonės joms išvengti
aptartos
skyriaus
vidiniuose mokymuose:
2019 m. kovo 20 d. Nr.
DV_V-2415, 2019 m.
gegužės 14 d. Nr. DV_V4152, 2019 m. rugsėjo 26
d. Nr. DV_V-8073, 2019
m. lapkričio 19 d. Nr.
DV_V-9846.

Sisteminti duomenis apie regreso tvarka Sisteminti duomenys apie regreso Teisės skyrius ir 2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
išieškomas išmokų sumas, pateiktus tvarka išieškomas išmokų sumas, personalo skyrius ketv.
reikalavimus grąžinti išmokų sumas, pateiktus reikalavimus grąžinti
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patikrinti
ar
pateikti
regresiniai
reikalavimai,
nustatyti
pateiktų
reikalavimų lygį, pateikti siūlymus dėl
priemonių veiklai gerinti.

4.
4.1.

išmokų sumas, patikrinta ar
pateikti regresiniai reikalavimai,
nustatytas pateiktų reikalavimų
lygis, pateikti siūlymai dėl
priemonių veiklai gerinti.

Užtikrinti nedarbingumo kontrolės
vykdymo kokybę:
Atlikti nedarbingumo kontrolės kokybės Atlikta Išmokų taikomosios Pašalpų ir
rodiklių analizę ir nustatyti priemones sistemos ir VIS ataskaitų analizė, nedarbingumo
kokybei gerinti.
analizės rezultatai ir priemonės kontrolės skyrius
nedarbingumo kontrolės kokybei
gerinti
aptarti
skyriaus
pasitarimuose.
Apdraustųjų, kviestų į GKK,
skaičius ne mažesnis kaip 40
asmenų per mėnesį vienam
specialistui.

2019 m. kiekvieną mėnesį
formuojamos ataskaitos
apie
vyriausiųjų
specialistų
pareikštus
reikalavimus ir žalos
atlyginimą regreso tvarka
Fondo
biudžetui.
Administruojant
iš
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriaus gautas
medžiagas,
pasiektas
bendras
100
%
rezultatyvumas
pareiškiant
pretenzijas
draudimo įstaigoms bei
asmenims, atsakingiems
už
Fondo
biudžetui
padarytą žalą, civilinius
ieškinius
dėl
Fondo
biudžetui padarytos žalos.

2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
ketv.
2019 m. kiekvieną mėnesį
buvo
formuojamos
ataskaitos apie vyriausiųjų
specialistų operatyviosios
nedarbingumo kontrolės
rezultatus, darbo krūvį ir
nustatytas klaidas, atlikta
analizė.
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyriaus vidinių
mokymai: 2019-03-07 Nr.
DV_V-1932, 2019-07-08
Nr. DV_V-5670, 2019-10-
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08 Nr. DV_V-8475, 201912-19 Nr. DV_V-10836.
2019
m.
į
GKK
darbingumui
patikrinti
buvo pakviesti 3075
asmenys.
Asmenų,
pripažintų darbingais iki
GKK ar GKK posėdžio
metu, skaičius - 2513
asmenų. Operatyviosios
kontrolės kokybės rodiklis
– 81,7 proc. Apdraustųjų,
kviestų į GKK, skaičius –
52 asmenys per mėnesį
vienam specialistui.

4.2.

Bendradarbiauti su Asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis dėl nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo
atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių
taikymo praktikoje bei užtikrinant
laikinojo
nedarbingumo
kontrolės
kokybę.

Suorganizuoti ne mažiau kaip 24 Pašalpų ir
seminarus su Asmens sveikatos nedarbingumo
priežiūros įstaigų gydytojais, kontrolės skyrius
pateikiant informaciją apie ASPĮ
išduotų
nedarbingumo
pažymėjimų trukmę.

2019 m. I ir II pusm. Įvykdyta
2019
m.
ASPĮ
suorganizuoti
28
seminarai
aptariant
laikinojo nedarbingumo
aktualijas.
Kiekvieną
ketvirtį
rengiamos Sutarčių su
ASPĮ dėl teisės išduoti
elektroninius
nedarbingumo
pažymėjimus laikymosi
priežiūros
ir
nedarbingumo
pažymėjimų
išdavimo
klaidų ataskaitos. Su
nustatytomis
klaidomis
ASPĮ supažindintos GKK
posėdžių ir seminarų
metu.
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5.

Gerinti klientams teikiamų paslaugų Klientų
pasitenkinimo
kokybę
paslaugomis lygis - ne mažiau
kaip 80 proc.
„Slapto kliento“ įvertinimas ne
mažiau kaip 85 proc.
Klientų,
laukiančių
aptarnavimo ilgiau kaip 30 min.
dalis nedidesnė kaip 5 proc. nuo
viso srauto

5.1.

Organizuoti, pravesti vidinius mokymus Suorganizuota ir pravesta ne Klientų
Klientų
aptarnavimo
skyriaus mažiau kaip po vienus mokymus į aptarnavimo
specialistams.
ketvirtį Klientų aptarnavimo skyrius
skyriaus specialistams

Įvykdyta
Klientų
pasitenkinimo
paslaugomis lygis - 81
proc.
„Slapto
kliento“
įvertinimas ne mažiau
kaip 97 proc.
Klientų,
laukiančių
aptarnavimo ilgiau kaip 30
min. dalis 3,25 proc. nuo
viso srauto.

2019 m. I, II, III, IV Įvykdyta
ketv.
2019 m.

I ketvirtį
suorganizuota ir pravesta
5
vidiniai
mokymai
aktualiais
klientų
aptarnavimo klausimais.
2019 m. II ketvirtį
suorganizuota ir pravesta
4
vidiniai
mokymai
aktualiais
klientų
aptarnavimo klausimais
2019 m. III ketvirtį
suorganizuota ir pravesta
3
vidiniai
mokymai
aktualiais
klientų
aptarnavimo klausimais.
2019 m. IV ketvirtį
suorganizuota ir pravesta
11
vidinių
mokymų
aktualiais
klientų
aptarnavimo klausimais.
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6.

Didinti
vidinės
ir
išorinės
komunikacijos sklaidą/efektyvumą

6.1.

Tęsti
jaunimo
švietimo
projekto Į jaunimo švietimo projektą Klientų
mokyklose įgyvendinimą 2019 m.
įsitraukusių švietimo įstaigų ne aptarnavimo
mažiau kaip 5
skyrius

7.

Gerinti dokumentų valdymą:

7.1.

Užtikrinti visų naikintinų popierinių bylų Sunaikintų popierinių bylų, kurių Dokumentų
2019 m.
sunaikinimą.
saugojimo terminai pasibaigė, tvarkymo skyrius
dalis – 100 proc.

Įvykdyta
Sunaikinta 100 proc. bylų,
kurių saugojimo terminas
pasibaigęs.

7.2.

Užtikrinti
elektroninių
dokumentų Neįtrauktų į bylas elektroninių Dokumentų
2019 m.
tvarkymą iki jų sunaikinimo.
dokumentų skaičius (vnt.) – ne tvarkymo skyrius
daugiau kaip 50

Įvykdyta
Neįtrauktų
į
bylas
elektroninių dokumentų
skaičius (vnt.) – 2019 m.
buvo ne daugiau kaip 5
dokumentai.

8.

Didinti darbuotojų įsitraukimą
pasitenkinimą darbu:

8.1.

Siekiant didinti Panevėžio skyriaus Suorganizuotas renginys
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
įsitraukimą ir motyvaciją, 2019 metais
suorganizuoti renginį.

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
2019/2020 metų mokslo
metais jaunimo švietimo
projekte
„Nepamiršk
parašiuto“ dalyvauja 31
švietimo įstaiga.

ir
Teisės
ir 2019 m.
personalo skyrius

Įvykdyta
Suorganizuoti 6 renginiai:
profesinės
dienos
paminėjimas;
dviračių
žygis į Anykščius; Pyragų
diena;
fotonuotraukų
paroda „Mano augintinis“;
Kalėdų senelio vakaras
darbuotojų
vaikams;
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Šventinis
Kalėdinis
renginys darbuotojams.

9.

Kitos prioritetinės kryptys:

9.1.

Vykdyti šalpos išmokų skyrimą ir
mokėjimą ir kitų nuo 2019-01-01
įsigaliosiančių pakeitimų pensijų ir
pensinių išmokų srityje įgyvendinimą:
Užtikrinti iki 2018-12-31 savivaldybių Išmokėtos šalpos išmokos ir
Pensijų skyrius
paskirtų šalpos išmokų ir transporto transporto išlaidų kompensacijos
išlaidų kompensacijų (iš)mokėjimą.
už 2018 m. gruodžio mėnesį

9.1.1.

9.1.2.

Užtikrinti sklandų šalpos išmokų skyrimą Laiku paskirtos šalpos išmokos
ir mokėjimą.
98 proc.

Pensijų skyrius

2019 m. I ketv.

Įvykdyta
Šalpos išmokų mokėjimas
į kredito įstaigas 2019 m.
sausio mėnesį už 2018 m.
gruodžio mėnesį buvo
įvykdytas
laiku
Asmenims gaunantiems
išmokas į namus šalpos
pensijos pradėtos mokėti
nuo sausio 14 d. ir
mokėtos pagal nustatyta
išmokų
išmokėjimo
grafiką.

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Šalpos išmokų skyrimo
terminai
nuolat
kontroliuojami,
dėl
specialistų kaltės ne laiku
paskirtų išmokų nėra.
Išmokų
mokėjimas
vasariogruodžio
mėnesiais įvykdytas laiku.
Per 2019 metus paskirtos
1805 šalpos pensijos,
mokėjimas tvarkytas 2829
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išmokoms. Per mėnesį
vidutiniškai
išmokama
apie 5400 šalpos pensijų ir
kompensacijų.

9.1.3.

Užtikrinti socialinio draudimo pensijų Atnaujinti pensijų dydžiai ir
dydžių naujinimą atsižvelgiant į 2018 išmokėtos pensijų
metais įgytą stažą ir apskaitos vienetų nepriemokos iki 2019-07-31
skaičių (įgyvendinant 2018 m. gruodžio
11 d. įstatymą Nr. XIII-1728).

Pensijų skyrius

2019 m. III ketv.

Įvykdyta
Į senatvės ir netekto
darbingumo
pensijų
naujinimo sąrašus įtraukos
13742 atnaujintos pensijų
išmokos.
Siekiant užtikrinti sklandų
socialinio
draudimo
pensijų dydžių naujinimą
2019-06-27
VSDFV
Panevėžio
skyriaus
direktoriaus įsakymu Nr.
VE-94 patvirtintas darbų,
susijusių su socialinio
draudimo pensijų dydžių
naujinimu,
atlikimo
planas.
Pensijų naujinimo darbai
vykdyti birželio - liepos
mėnesiais, nepriemokos
išmokėtos laiku, iki 201907-31.

9.1.4.

Užtikrinti sklandų socialinio draudimo Laiku paskirtos ir išmokėtos
pensijų priemokų skyrimą ir mokėjimą pensijų priemokos
(įgyvendinant 2018 m. birželio 29 d.
įstatymą Nr. XIII-1401).

Pensijų skyrius

2019 m. I ketv.

Įvykdyta
I-ą
ketvirtį
Pensijų
priemokos paskirtos ir
išmokėtos laiku, kartu su
vasario
mėnesio
pensijomis
išskyrus
atvejus (asmuo išmokų TS
nurodytas kaip išankstinės
pensijos gavėjas), kai dėl
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pavėluotai
parengtos
programinės
įrangos
(2019-02-22), priemokos
suformuotos ir išmokėtos
papildomu mokėjimu į
bankus vasario mėnesį, o
asmenims,
kuriems
pensijos pristatomos į
namus, kovo mėnesį.
Socialinio
draudimo
pensijų
priemokos
kiekvieną
mėnesį
apskaičiuojamos
ir
išmokamos
virš 6500
asmenų.
Kiekvieno
mėnesio pradžioje ir
pabaigoje
buvo
formuojami
asmenų,
kuriems
nėra
apskaičiuotos priemokos
sąrašai ir patikrinta, ar
priemokas
priklauso
išmokėti.
Visos
priklausančios išmokėti
priemokos
išmokėtos
kartu su pensijomis arba
vienkartiniais mokėjimo
žiniaraščiais. Nustačius,
kad
dėl
atgalinėmis
datomis paskirtų didesnių
ar kitos rūšies pensijų,
pensijos priemoka turėjo
būti
mažesnė,
ar
nepriklausė,
nustatytos
pensijų
priemokų
permokos,
kurios
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išieškotos iš pensijų ar
pensijų nepriemokų.

9.1.5.

Užtikrinti socialinio draudimo pensijų Perskaičiuotos pensijos ir
asmenims, nutraukusiems dalyvavimą išmokėtos jų nepriemokos iki
pensijų
kaupime,
perskaičiavimą 2019-11-30
(įgyvendinant 2018 m. birželio 28 d.
įstatymą Nr. XIII-1361).

Pensijų skyrius

9.1.6.

Užtikrinti priedų už stažą neperskaičiuotų Apskaičiuotos naujo dydžio Pensijų skyrius
senatvės pensijų gavėjams, turintiems pensijos
ir
išmokėtos
jų
didesnį kaip 30 metų stažą, apskaičiavimą nepriemokos iki 2019-03-31
ir dėl šios priežasties nuo 2018-01-01
susidariusių
pensijų
nepriemokų
išmokėjimą (įgyvendinant 2018 m.
gruodžio 11 d. įstatymą Nr. XIII-1728).

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Iki 2019 m. lapkričio 30 d.
patikrintos visos 186 į iš
Pensijų
taikomosios
sistemos
suformuotus
sąrašus įtrauktos pensijų
bylos. 94 asmenims po
perskaičiavimo pensijos
dydis
nesikeitė.
35
asmenims, nutraukusiems
dalyvavimą
pensijų
kaupime, nuo 2019-01-01
perskaičiuotos pensijos ir
iki 2019 m. lapkričio 30 d.
išmokėtos nepriemokos,
kurių bendra suma 313.40
Eur.
57
į
sąrašus
įtrauktoms
byloms,
perskaičiuoti
pensijų
nereikėjo.

2019 m. I ketv.

Įvykdyta
Visiems 2677 į Išmokų TS
suformuotame
sąraše
įrašytiems
neperskaičiuotų senatvės
pensijų
gavėjams
apskaičiuotas priedas už
stažo metus (jei priklauso
mokėti ir yra naudinga) ir
išmokėtos
dėl
šios
priežasties
nustatytos
pensijų
nepriemokos,
susidariusios nuo 201801-01
ar
vėlesnių
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priklausančių
datų.
Pensijų
nepriemokos
apskaičiuotos
laiku.
Pensijų
nepriemokos
asmenims, gaunantiems
pensiją į kredito įstaigas
pensijų
nepriemokos
išmokėtos iki 2019-03-31,
tačiau
dėl ne laiku
parengtos
(gautos)
programinės
įrangos
(programinė įranga priedo
apskaičiavimui
gauta
2019-03-18, o nepriemokų
išmokėjimui 2019-03-22),
asmenims,
kuriems
pensijos pristatomos į
namus,
nepriemokos
išmokėtos
balandžio
mėnesį.

9.1.7.

Užtikrinti, kad netekto darbingumo
(invalidumo) pensijų gavėjams būtų
atnaujintas senatvės pensijos mokėjimas
ir išmokėtos dėl šios priežasties nuo 201801-01
susidariusios
pensijų
nepriemokos (įgyvendinant 2018 m.
gruodžio 11 d. įstatymą Nr. XIII-1728).

Atnaujintas senatvės pensijų Pensijų skyrius
mokėjimas ir išmokėtos šių
pensijų nepriemokos iki 2019-0331

2019 m. I ketv.

Įvykdyta
Visiems į Išmokų TS
suformuotus
sąrašus
įtrauktiems
netekto
darbingumo
(pensijų)
gavėjams
atnaujintas
senatvės
pensijos
mokėjimas (jei jiems tai
naudinga) ir iki 2019-0331 išmokėtos senatvės
pensijų
nepriemokos,
susidariusios nuo 201801-01
ar
kitų
priklausančių datų.
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9.2.

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Perduoti 3 Panevėžio
skyriaus patikėjimo teise
valdomi
Valstybės
nekilnojamojo
turto
objektai
Pasvalyje,
Panevėžio
apskrities
policijos komisariatui.
2019-11-28
perdavimo
aktas Nr. FV_11-7991.

Perduotas Panevėžio skyriaus
Didinti patikėjimo teise valdomo patikėjimo teise valdomas VNT
Valstybės nekilnojamo turto (toliau - Pasvalyje, Panevėžio apskrities Ūkio skyrius
VNT) naudojimo efektyvumą.
policijos komisariatui
(
2 objektai).

9.3.

Didinti patikėjimo teise valdomo VNT Perduotas Panevėžio skyriaus Ūkio skyrius
naudojimo efektyvumą.
patikėjimo teise valdomas VNT
Panevėžyje, Biržuose, Kupiškyje,
Rokiškyje VĮ Turto bankui (8
objektai).

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Perduoti 10 Panevėžio
skyriaus patikėjimo teise
valdomų
Valstybės
nekilnojamojo
turto
objektų
Panevėžyje,
Biržuose,
Kupiškyje,
Rokiškyje
VĮ
Turto
bankui.
2019-11-29
perdavimo
aktai Nr. FV_11-7964,
Nr. FV_11-7965, Nr.
FV_11-7966
2019-08-19 perdavimo
aktas Nr. DV_V-6820.

9.4.

Gerinti patikėjimo teise valdomo VNT Atliktas
1A
vestibiulio, Ūkio skyrius
(administracinių pastatų) techninę būklę. koridoriaus ir sanitarinių patalpų
remontas (Vasario 16-osios 60
Panevėžys). Plotas 297 m2.

2019 m. IV ketv.

Įvykdyta
Atliktas 1A vestibiulio,
koridoriaus ir sanitarinių
patalpų 1, 2 ir 3 aukštuose
remontas (Vasario 16osios 60 Panevėžys).
Bendras plotas apie 360
m2.
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9.5.

Taupyti išlaidas degalams, mažinti CO Sumažintos
tarnybinių Ūkio skyrius
emisiją.
automobilių
vidutinės
kuro
sąnaudos l/100km. 5% lyginant su
2018 m.

2019 m.

Įvykdyta
2019m.
tarnybinių
automobilių
vidutinės
kuro sąnaudos l/100km.
lyginant su 2018 m.
sumažintos apie 7,9%.

9.6.

Pradėti elektroninius informacijos mainus II pusm. pradėti elektroniniai
su Europos Sąjungos ir Europos informacijos mainai
ekonominės erdvės (ES/EEE) socialinės
apsaugos įstaigomis.

2019 m. III ketv.

Vykdoma
Elektroniniams mainams
pasirengta,
specialistai
dalyvavo Fondo valdybos
organizuotuose
mokymuose, Panevėžio
sk. direktoriaus įsakymais
papildyti
pareigybių
aprašymai
ir
prieigų
aprašai.

Pensijų skyrius
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius
Registro skyrius
Informacinių
sistemų skyrius

________________________

