VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PANEVĖŽIO SKYRIUS
2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Eil. Priemonės pavadinimas Proceso ir / ar indėlio Atsakingi
Nr.
vertinimo
kriterijai, vykdytojai
matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės vykdymą

TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS
DARBUOTOJUS BEI KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
1.

Gerinti
valstybinio Įmokų surinkimo lygis –
socialinio
draudimo 93,5 proc.
(toliau – VSD) ir
privalomojo sveikatos
draudimo (toliau – PSD)
įmokų surinkimą:

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

Vykdoma
Preliminariais duomenimis Įmokų surinkimo lygis už 2020
metus yra 92,98 proc. t.y. mažesnis nei siektinas 93,5 proc.
rezultatas.

2020 m.
II, IV ketv.

Įvykdyta
Registro skyrius
2020 m. II ir IV ketv. Fondo valdyba dėl paskelbto karantino
neorganizavo planuotų bendrų pasitarimų su visais teritoriniais
skyriais (nustatytoje susitikimo vietoje) draudėjų skolų
išieškojimo klausimais, tačiau 2020 m. periodiškai buvo
organizuojamos telekonferencijos aptariant įvairius klausimus,
susijusius su skolingų draudėjų informavimu, skolų
išieškojimu pirmojo karantino dėl Covid-19 laikotarpiu, jam
pasibaigus bei praėjus 2 mėn. laikotarpiui po karantino
pasibaigimo, taip pat prasidėjus antrajam karantinui skyriams
teikiami nurodymai ir atsakymai į klausimus el. paštu. Dėl
Covid-19 situacijos Registro skyriuje šiuo klausimu taip pat
nevykdyti vidiniai mokymai, susirinkus ilgesniam laikui
vienoje patalpoje, bet specialistams visa informacija dėl skolų
išieškojimo buvo pateikiama trumpų pasitarimų metu, el.
paštu, telefonu, supažindinant DVS. Skubios problemos ir
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pasikeitimai aptariami su Registro sk. specialistais taip pat
trumpų susitikimų metu arba informaciją pateikiant el. paštu.
Įmokų išieškojimo skyrius
Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo ir
karantino įvedimo Lietuvoje Fondo valdyba 2020 m.
neorganizavo planuotų bendrų visų teritorinių skyrių
pasitarimų skolų išieškojimo klausimais. Aktualūs klausimai ir
teisės aktų pasikeitimai buvo aptariami Fondo valdybos
organizuojamose telekonferencijose. Skyriaus specialistams
visa aktuali informacija buvo perduodama elektroniniu paštu ir
telefonu.

informaciją Dalyvauta
susitikime
1.2. Parengti
individualiam susitikimui Fondo valdyboje
su Fondo valdyba dėl
aktualių
Panevėžio
skyriaus draudėjų skolų
išieškojimo klausimų ir
nemokumo procesų

Registro
skyrius
Įmokų
išieškojimo
skyrius

2020 m.

Įvykdyta
Registro skyrius
2020-02-13 vyko susitikimas su Fondo valdybos atsakingais
asmenimis, aptariant savarankiškai PSD besidraudžiančių
asmenų ir žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių dydis ne
daugiau 2EDV, PSD įmokų administravimo aktualijas ir
problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Informacija,
klausimai, pasiūlymai susitikimui buvo parengti, jie buvo
aptarti susitikimo metu, į dalį jų atsakyta aptariant, o kai
kuriems klausimams spręsti reikalingi programiniai pakeitimai
dar diegiami.
Įmokų išieškojimo skyrius
2020-10-27 įvyko susitikimas su Fondo valdybos atstovais
nuotoliniu būdu Teams aplinkoje. Susitikimui paruošti sąrašai
VSDF biudžetui skolingų draudėjų, kurių skola buvo didesnė
nei 10 tūkst. Eur, taip pat paruošta informacija apie nemokumo
procedūroje dalyvaujančius draudėjus. Susitikimo metu aptarti
klausimai dėl sankcijų taikymo skolingiems draudėjams po
karantino, taip pat einamųjų įmokų mokėjimas draudėjui
sudarius supaprastintą atidėjimą.

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

2020 m.
Įvykdyta
I, II, III, IV Įmokų surinkimo lygis už 2020 metų I ketv. VIS duomenimis
yra 73,15 proc. (be savarankiškai PSD besidraudžiančių
ketv.

asmenų ir ūkininkų iki 2 EDV), geresnis nei teritorinių skyrių
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bendras vidurkis 72,55 proc., bet mažesnis nei siektina aukštų
rezultatų už 2020 metų I ketv. reikšmė 73,92 proc.
Įmokų surinkimo lygis už 2020 metų II ketv. VIS duomenimis
yra 80,19 proc. (be savarankiškai PSD besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2 EDV), geresnis nei teritorinių skyrių
bendras vidurkis 79,41 proc., bet mažesnis nei siektina aukštų
rezultatų už 2020 metų II ketv. reikšmė 85,72 proc.
Įmokų surinkimo lygis palyginus 2020 m. pirmą pusmetį
(80,19 proc.) su 2019 m. pirmu pusmečiu (85,28 proc.)
sumažėjo 5,09 proc.
Įmokų surinkimo lygis už 2020 metų III ketv. VIS duomenimis
yra 86,37 proc. (be savarankiškai PSD besidraudžiančių
asmenų ir ūkininkų iki 2 EDV), geresnis nei teritorinių skyrių
bendras vidurkis 85,79 proc., bet mažesnis nei siektina aukštų
rezultatų už 2020 metų III ketv. reikšmė 89,54 proc.
Įmokų surinkimo lygis palyginus 2020 m. 9 mėnesius (86,37
proc.) su 2019 m. 9 mėnesių rezultatu (88,76 proc.) sumažėjo
2,39 proc.
2020 metų kas ketvirtį buvo išanalizuotas Įmokų surinkimo
lygis. Pastebėta, kad Įmokų surinkimui įtakos turėjo dėl
karantino draudėjams netaikytos priverstinio išieškojimo
priemonės, taip pat kad dalis draudėjų patys nemokėjo įmokų
už dirbančiuosius, nors nebuvo įtraukti į nukentėjusių nuo
Covid-19 sąrašus, bei nevisi draudėjai mokėjo sumas pagal
anksčiau sudarytas įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutartis,
taipogi pasibaigus pirmajam karantinui ir draudėjams pateikus
prašymus, atidėtas skolų mokėjimas skyriaus sprendimais. Be
to, nukėlus VMI gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų
pateikimo terminą iki 2020-07-01, tuo pačiu nusikėlė ir
savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų
sumokėjimo terminas bei sankcijų taikymas nesumokėjusiems
įmokų įsiskolinimo.
Siekiant įvykdyti nustatytą užduotį, Registro skyriuje buvo
organizuotas sankcijų taikymo skolingiems draudėjams
kontrolės vykdymas, įsiskolinimo praleistais mokėjimo
terminais susidarymo analizė.
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1.4. Analizuoti skolingiems
draudėjams
pritaikytų
priverstinio
poveikio
priemonių efektyvumą

2.

Didinti
pasitenkinimą
teikiamomis
paslaugomis:

2.1. Suorganizuoti
mokymus,
darbuotojų,
aptarnaujančių
kvalifikaciją

3.

Atlikta
priverstinio Įmokų
poveikio
priemonių išieškojimo
analizė, suorganizuoti ne skyrius
mažiau kaip 4 skyriaus
pasitarimai dėl draudėjų
skolų
išieškojimo
ir
numatytos
priemonės
veiklai gerinti, siekiant
užtikrinti
skolos
išieškojimą ar mažėjimą

klientų Klientų
pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis
lygis – ne mažiau kaip 80
proc.
vidinius 2020 metais suorganizuoti Klientų
kelti ir pravesti 3 vidiniai aptarnavimo
mokymai
klientų skyrius
klientus, priimamųjų darbuotojams
„Aktualiais
klientų
aptarnavimo klausimais“

Įgyvendinti Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo administravimo
įstaigų pertvarką:

2020 m.

Įvykdyta
Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos
Lietuvoje, pasitarimai skyriuje susiburiant specialistams,
nebuvo organizuojami. Visa informacija apie veiksmus, kurie
turėtų būti atliekami, vykdant skolos išieškojimą praėjus 2
mėnesiams po karantino, priverstinio poveikio priemonių
sustabdymą įvedus pirmąjį ir antrąjį karantiną Lietuvos
Respublikos teritorijoje, sudarytų supaprastintų atidėjimų
stebėseną bei draudėjų informavimą apie galimybę atidėti
skolos sumokėjimą supaprastinta tvarka specialistams buvo
teikiama elektroniniu paštu bei telefonu. Didžioji dauguma
draudėjų, kurie pirmojo karantino laikotarpiu įmokas
priskaičiavo, tačiau jas mokėjo pagal galimybes ar nemokėjo iš
viso, pasibaigus karantinui, įsiskolinimą atidėjo supaprastinta
tvarka. 2020 m. spalio mėn. pabaigoje įvedus karantiną
atskirose savivaldybėse, o lapkričio mėn. paskelbus jį ir visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje, priverstinio poveikio
priemonių taikymas pagal draudėjų pateiktus prašymus vėl
buvo sustabdytas.

Įvykdyta
Klientų apklausų duomenimis klientų pasitenkinimas 2020
metais Panevėžio skyriaus suteiktomis paslaugomis yra 83,5
procento.

2020 m.
Įvykdyta
I, II, III, IV Per 2020 metus Klientų aptarnavimo skyriaus priimamųjų
ketv.
darbuotojams buvo suorganizuoti ir pravesti 5 vidiniai
mokymai „Aktualiais klientų aptarnavimo klausimais“.
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3.1. Pasiruošti
planuojamai Laiku įvykdytos nurodytos Visi
Fondo
valdybos skyriui užduotys
struktūriniai
teritorinių
skyrių
skyriai
pertvarkai, optimizuojant
veiklą

4.

2020 m.

Įvykdyta
Vadovybės pasitarimų metu (protokolai: 2020-05-22 Nr.
DV_V-4314, 2020-06-18 Nr.DV_V-4758) buvo aptariami su
Fondo valdybos teritorinių skyrių pertvarka susiję klausimai.
Skyrių vedėjai teikė direktoriui pasiūlymus ir pastebėjimus dėl
reorganizacijos.
Vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2020-11-25
įsakymu Nr. V-617 (kartu su pakeitimu), parengtas ir 2020-1207 pateiktas Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių
valdymo skyriui Panevėžio skyriaus reorganizavimo darbų
tvarkaraštis; 2020-11-25 pateiktos Juridinių asmenų registrui
Aprašų kopijos ir kiti dokumentai, reikalingi reorganizuojamų
biudžetinių įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių
įstaigų teisiniam statusui įregistruoti; suorganizuoti 2020-1201 su Šiaulių skyriaus ir 2020-12 02 Utenos skyriaus
direktoriais susitikimai reorganizacijos klausimais; parengtas ir
Fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo projekto
grupei 2020-12-21 pateiktas raštas Nr. (1.9E) DV_S-29112 su
Panevėžio skyriaus vadovaujančių pareigybių ir kandidatų jas
užimti sąrašu; 2020-12-29 tarnybiniu pranešimu Nr. PV_S-12
Fondo valdybos direktorei pateiktas kandidatų į
vadovaujančias (įskaitant patarėjus) pareigybes po pertvarkos
sąrašas. Panevėžio skyriaus nuostatų projekto, kuris įsigaliotų
nuo 2021-07-01 derinimas ir pastabų teikimas Fondo valdybai.

Kiti darbai

neteisingai
4.1. Analizuoti
priimtus sprendimus dėl
išmokų
skyrimo
ir
mokėjimo,
nustatytas
klaidas, permokas, jų
susidarymo priežastis

Atlikta analizė. Analizės
rezultatai aptarti Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės
skyriaus pasitarimuose

Pašalpų ir
2020 m.
Įvykdyta
nedarbingumo I, II, III, IV Kiekvieną mėnesį buvo formuojami sąrašai/ataskaitos apie
kontrolės
vyriausiųjų ir vyresniųjų specialistų darbo kokybę,
ketv.
analizuojamos išmokų permokų susidarymo priežastys,
skyrius
parengtos ataskaitos už 2020 m. I , II, III, IV ketvirčius ir 2020
metus. Darbo rezultatai ir aktualūs klausimai aptarti Skyriaus
telekonferencijų 2020-04-14 ir 2020-06-17 metu bei
pasitarimuose
(protokolai: 2020 m. kovo 17 d. Nr. DV_V2753; 2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. DV_V-6190; 2020 m. lapkričio
4 d. Nr. DV_V-7500).

6
nedarbingumo
4.2. Atlikti
kontrolės
kokybės
rodiklių
analizę
ir
nustatyti
priemones
kokybei gerinti

1. Atlikta
Išmokų
taikomosios sistemos ir
VIS ataskaitų analizė,
analizės rezultatai ir
priemonės nedarbingumo
kontrolės kokybei gerinti
aptarti
skyriaus
pasitarimuose

Pašalpų ir
2020 m.
Įvykdyta
nedarbingumo I, II, III, IV 1.Kiekvieną mėnesį buvo formuojamos suvestinės apie
kontrolės
vyriausiųjų specialistų operatyviosios nedarbingumo kontrolės
ketv.
rezultatus, darbo krūvį ir nustatytas klaidas, atlikta analizė.
skyrius
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimą Nr. 207
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Pašalpų
ir
nedarbingumo
kontrolės
skyriaus
pasitarimai/vidiniai mokymai nevyko.
Aktualūs klausimai aptarti Skyriaus telekonferencijos 2020-0414 metu; 2020-09-29 ir 2020-12-29 vidinių mokymų metu.
2. 2020 m. į GKK darbingumui patikrinti buvo pakviesti 888
asmenys. Asmenų, pripažintų darbingais iki GKK ar GKK
posėdžio metu, skaičius - 702 asmenys. Operatyviosios
kontrolės kokybės rodiklis – 79,0 proc. Apdraustųjų, kviestų į
GKK, skaičius – vidutiniškai 20,4 asmenys per mėnesį vienam
specialistui. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-02-27 įsakymu Nr.
V-238/A1-170 patvirtintu Elektroninių nedarbingumo
pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)
plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu“ ir
2020-03-03 Valdybos raštu Nr. (11.4E) I-1481 „Dėl laikinojo
nedarbingumo ir ligos išmokų skyrimo“, operatyvioji kontrolė
kovo, balandžio, gegužės, birželio ir gruodžio mėn. mėnesiais
asmens sveikatos priežiūros įstaigose nebuvo vykdoma.

2. Apdraustųjų, kviestų į
GKK,
skaičius
ne
mažesnis kaip 40 asmenų
per
mėnesį
vienam
specialistui

su
4.3. Bendradarbiauti
Asmens
sveikatos
priežiūros įstaigomis dėl
nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo
ir gimdymo atostogų
pažymėjimų
išdavimo
taisyklių
taikymo
praktikoje

1. Suorganizuoti
ne
mažiau kaip 24 seminarai
su
Asmens sveikatos
priežiūros
įstaigų
gydytojais
2. Parengti raštai
aktualiais

ASPĮ

Pašalpų ir
2020 m. I ir
nedarbingumo II pusm.
kontrolės
skyrius

Įvykdyta
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) 2020
m. pravesta 15 seminarų/pasitarimų. Vadovaujantis Sveikatos
apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2020-02-27 įsakymu Nr. V-238/A1-170 patvirtintu
Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu
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nedarbingumo kontrolės
klausimais

4.4. Sisteminti duomenis apie
regreso tvarka išieškomas
išmokų sumas, pateiktus
reikalavimus
grąžinti
išmokų sumas, patikrinti
ar pateikti regresiniai
reikalavimai,
nustatyti
pateiktų reikalavimų lygį,
pateikti siūlymus dėl
priemonių veiklai gerinti

Susisteminti
duomenys Teisės skyrius 2020 m.
Įvykdyta
apie
regreso
tvarka ir personalo
I, II, III, IV 2020 m. suformuotos ataskaitos apie vyriausiųjų specialistų
išieškomas išmokų sumas, skyrius
pareikštus reikalavimus ir žalos atlyginimą regreso tvarka
ketv.
Fondo biudžetui: 2020-02-05 Nr. FV_11-750; 2020-04-02 Nr.
pateiktus
reikalavimus
FV_11-2146; 2020-03-05 Nr. FV_11-1496; 2020-05-04 Nr.
grąžinti išmokų sumas,
FV_11-2834; 2020-06-01 Nr. FV_11-3458; 2020-07-08 Nr.
patikrinta
ar
pateikti
FV_11-4267; 2020-08-04 Nr. FV_11-4878; 2020-09-03 Nr.
regresiniai reikalavimai,
FV_11-5671; 2020-10-06 Nr. FV_11-6524; 2020-11-06 Nr.
nustatytas
pateiktų
FV_11-7293; 2020-12-31 Nr. FV_11-8862; 2021-01-05 Nr.
reikalavimų lygis, pateikti
FV_11-44.
siūlymai dėl priemonių
veiklai gerinti

4.5. Siekiant didinti Panevėžio Suorganizuotas renginys
skyriaus
valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
įsitraukimą ir motyvaciją,
2020 metais suorganizuoti
renginį
socialinio
4.6. Užtikrinti
draudimo pensijų dydžių
naujinimą atsižvelgiant į
2019 metais įgytą stažą ir
apskaitos vienetų skaičių
(įgyvendinant 2018 m.
gruodžio 11 d. įstatymą
Nr. XIII-1728)

laikinosios tvarkos aprašu nuo 2020-11-07 dėl šalyje paskelbto
karantino ASPĮ gydytojai konsultuoti nuotoliniu būdu.
2.2020 m. ASPĮ parengtas ir pateiktas 501 raštas apie naujai
įsigaliojusius teisės aktus reglamentuojančius nedarbingumo
pažymėjimų išdavimo tvarką ekstremaliosios situacijos ir
karantino metu ir kitais aktualiais nedarbingumo kontrolės
klausimais.

Teisės ir
personalo
skyrius

Atnaujinti pensijų dydžiai Pensijų
ir
išmokėtos
pensijų skyrius
nepriemokos iki 2020-0731

2020 m.

Įvykdyta
Valstybinio socialinio draudimo dienos proga Panevėžio
skyriuje surengta nuotraukų iš įvairių renginių, vykusių
Panevėžio skyriuje paroda „Jau 30 metų kartu. Nuo skaitliukų
iki kompiuterio“.
Sodros įkūrimo 30 metų sukakties paminėjimo proga
suorganizuotas renginys - dviračių žygis „30 metų kartu“.

2020 m. III Įvykdyta
ketv.
Pensijų TS gavus informaciją apie parengtą programinę įrangą,
atnaujinamų išmokų sąrašą (į sąrašus įtrauktos 15141 bylos) ir
iš Fondo valdybos Pensijų skyriaus el. paštu gavus pranešimą
apie numatomas darbų procedūras ir vykdymo eigą, 2020-0527 VSDFV Panevėžio skyriaus direktoriaus įsakymu Nr. VE65 „Dėl darbų atlikimo, susijusių su socialinio draudimo
pensijų naujinimu, plano patvirtinimo“ patvirtintas darbų
planas. Pagal patvirtintą darbų planą gegužės – birželio
mėnesiais buvo atnaujintas mokėjimas 13971 pensijų (išmokų),
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t.y. 92.27 proc. visų naujinamų pensijų, išmokėtos dėl pensijų
naujinimo susidariusios nepriemokos. Likusioji naujinimo
darbų dalis (1170 bylų) buvo atlikta liepos mėnesį. Pavesti
pensijų naujinimo darbai atlikti laiku.

Apskaičiuotos ir išmokėtos Pensijų
4.7. Užtikrinti
kompensuojamųjų sumų kompensuojamosios
skyrius
apskaičiavimą
ir sumos iki 2020-08-31
išmokėjimą (įgyvendinant
2019 m. gruodžio 19 d.
įstatymą Nr. XIII-2719)

2020 m. III Įvykdyta
ketv.
Vadovaudamiesi 2019 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos

4.8. Analizuoti pensijų ir kitų
išmokų
permokų
susidarymo priežastis ir
užtikrinti
nustatytų
permokų išieškojimą

2020 m.
Įvykdyta
I, II, III, IV Pensijų permokų susidarymo ir išieškojimo analizė buvo
atliekama kiekvieną mėnesį.
ketv.

Atlikta analizė. Pateiktų Pensijų
reikalavimų
grąžinti skyrius
pensijų ir kitų išmokų
permokas lygis - 99 proc.

Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo
netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų
už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų,
šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių
kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo Nr. XIII-2719
nuostatomis Pensijų skyriaus specialistai į Išmokų taikomąją
sistemą visiems asmenims, kurių duomenys buvo pateikti, įrašė
duomenis apie kitų įstaigų (savivaldybių) asmenims
apskaičiuotas kompensuojamąsias sumas (195 išmokos) ir
perdavė šias sumas išmokėjimui, Išmokų taikomojoje
sistemoje sukurtoje ekraninėje formoje darbui su
kompensavimo nepriemokomis, patikrino nepriemokų
apskaičiavimo teisingumą (iš viso 19496 išmokų), patvirtino,
priėmė
sprendimus
priklausančioms
išmokėti
kompensuojamoms sumoms. Nagrinėjo ir pažymėjo kaip
nemokėtinas kompensuojamąsias sumas, išmokoms, kai asmuo
miręs ar pasibaigęs pensijos mokėjimo terminas ir nėra gautas
prašymas šioms sumoms išmokėti. Patikrintos visos į sąrašus
įtrauktos bylos. Asmenims, gaunantiems pensijas į bankus,
suformuoti ir perduoti išmokėjimui 2020 m. rugpjūčio mėn.
vienkartiniai žiniaraščiai likusioji dalis paruošta išmokėjimui
pristatant į namus kartu su rugsėjo mėnesio pensijomis.

2020 m. pasiektas rodiklis pateiktų reikalavimų grąžinti pensijų
ir kitų išmokų permokas lygis - 99.88 proc. 2020 metais
nustatyta 831 išmokų permoka, kurių suma 32953.48 Eur ir iš
kitų teritorinių skyrių gautos 107 išmokų permokos 10596.49
Eur. Didžioji permokų dalis ir suma yra dėl kitos rūšies pensijų
skyrimo atgaline data. Dėl šios priežasties nustatytos 27 pensijų
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permokos, kurių suma 14633.04 Eur ir 754 pensijų priemokų
permokos – 8286.13 Eur (iš jų padidėjus pensijai dėl pensijų
naujinimo 694 permokos, kurių suma 6897.95 Eur), permokos
išieškotos (-omos) iš paskirtų pensijų nepriemokų, dvi
permokos 1241.74 Eur perduotos išieškojimui į kitus
teritorinius skyrius. 2020 metais nustatytos 7 našlaičių pensijų
permokos 882.58 Eur ir 16 permokų 5590.75 Eur dėl
pavėluotai gautų duomenų apie asmenų mirtį, padengtos
pilnai. 10 šalpos senatvės pensijų permokų 527.71 Eur,
nustatytų dėl neteisingai į TS įrašytų duomenų apie išmokos
mokėjimo mėnesio datą, 1 netekto darbingumo pensijos
permoka 220,68 Eur, nustatyta dėl neteisingo pensijos
apskaičiavimo (išmoką skyręs specialistas nepastebėjo TS
klaidos), 6 išankstinių senatvės pensijų permokos 1439.31 Eur
dėl mokėjimo klaidos: atliekant pensijų naujinimą pensijos
mokėjimas suformuotas iš dviejų išmokų, - anksčiau mokėtos
ir atnaujintos, padengtos pilnai. Iš pensijos neišieškoma ir
išieškojimui neperduota 1 šalpos neįgalumo pensijos permoka
- 280 Eur, nustatyta dėl asmens kaltės. Permoka neišieškoma,
nes asmeniui yra paskirta kardomoji priemonė suėmimas ir dėl
šios priežasties šalpos neįgalumo pensijos mokėjimas
sustabdytas. Likusios nustatytos ir gautos iš kitų teritorinių
skyrių išmokų permokos išieškotos (-omos) teisės aktų
nustatyta tvarka.

______________________

