Elektroninio
dokumento
nuorašas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO
FONDO
VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIUS

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2022-03Nr. 85Vilnius
Teisės akto projekto pavadinimas: Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo
išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos
aprašo projektas (pridedama).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Registrų tvarkymo skyriaus
patarėja Inga Pocevičiūtė-Šostakienė.
Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas:
X suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis
įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse
veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);
□ suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo
papildytas arba pakeistas.
Antikorupciniu požiūriu rizikingų teisės akto projekto nuostatų nenustatyta.

Eil. Nr.

Kriterijus

1.

Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
Teisės akto projekte
nėra spragų ar
nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti
ir taikyti teisės aktą

2.

Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų
atitinka“ / „Kriterijaus neatitinka“ / „Kriterijus
nėra teisės akto projekto reglamentavimo
dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas
neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos
antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą
atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
(pildo teisės akto projekto antikorupcinį
vertinimą atliekantis asmuo)

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio
rengėjo argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
(pildo teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas)

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą
(pildo teisės akto
projekto
antikorupcinį
vertinimą atliekantis
asmuo)

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Teisės akto projekte
nustatyta, kad
sprendimą dėl teisių
suteikimo, apribojimų
nustatymo, sankcijų
taikymo ir pan.
priimantis subjektas
atskirtas nuo šių
sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą
kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto
Teisės akto projekte
nustatyti subjekto
įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto
atliekamas funkcijas
(pareigas)
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimų priėmimo
kriterijų (atvejų)
sąrašas
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
motyvuotų atvejų, kai
priimant sprendimus
taikomos išimtys,
sąrašas
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo
ir viešinimo tvarka
Teisės akto projekte
nustatyti sprendimų
dėl mažareikšmiškumo
kriterijai ir priėmimo
tvarka
Jeigu pagal numatomą
reguliavimą
sprendimus priima
kolegialus subjektas,
teisės akto projekte
nustatyta kolegialaus
sprendimus priimančio
subjekto:
9.1. konkretus narių
skaičius, užtikrinantis
kolegialaus
sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą
9.2. jeigu narius skiria
keli subjektai,
proporcinga kiekvieno

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

subjekto skiriamų
narių dalis,
užtikrinanti tinkamą
atstovavimą valstybės
interesams ir
kolegialaus
sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą
ir skaidrumą
9.3. narių skyrimo
mechanizmas
9.4. narių rotacija ir
kadencijų skaičius ir
trukmė
9.5. veiklos pobūdis
laiko atžvilgiu
9.6. asmeninė narių
atsakomybė
Numatytos procedūros
yra būtinos, nustatyta
išsami jų taikymo
(viešinimo) tvarka
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
motyvuotų atvejų, kai
nustatoma procedūra
netaikoma, sąrašas
Teisės akto projektas
nustato jo nuostatoms
įgyvendinti numatytų
procedūrų ir
sprendimų priėmimo
konkrečius terminus
Teisės akto projektas
nustato motyvuotas
terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas
nustato kontrolės
(priežiūros) procedūrą
ir aiškius jos atlikimo
kriterijus (atvejus,
dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų
viešinimą ir pan.)
Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo
ir objektyvumo
užtikrinimo priemonės
(pvz., aiškiai ir
išsamiai išdėstytos
kontroliuojančio

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina
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16.

17.

18.

19.

subjekto teisės ir
pareigos, nustatyta
standartizuota
kontrolės atlikimo
procedūra,
reikalavimas fiksuoti
atskirus kontrolės
procedūros etapus ir jų
rezultatus, atsakingų
specialistų rotacija,
užkirstas kelias
kontroliuojančio ir
kontroliuojamo
subjektų tiesioginiam
kontaktui be liudininkų
ir pan.)
Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas,
atsakomybė
Teisės aktų projekte
numatytas baigtinis
kriterijų, pagal kuriuos
skiriama nuobauda
(sankcija) už teisės
akto projekte nustatytų
nurodymų nevykdymą,
sąrašas ir nustatyta
aiški nuobaudos
(sankcijos) skyrimo
procedūra
Kartu su teisės akto
projektu pateikta
pakankamai jį
pagrindžiančių
lydimųjų dokumentų ir
informacijos, siekiant
antikorupciniu aspektu
įvertinti teisės akto
projektą
Kiti svarbūs kriterijai

Teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas:

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijus nėra teisės akto projekto
reglamentavimo dalykas

□ tenkina
□ netenkina

Kriterijų atitinka

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

Registrų tvarkymo
Teisės akto
Veiklos stebėsenos ir kontrolės
skyriaus patarėja Inga projekto
skyriaus patarėja Diana
Pocevičiūtėvertintojas:
Stankevičienė
Šostakienė
––––––––––––––––––––

Projektas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO FORMOS,
SKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO IŠDAVIMO,
PANAIKINIMO, KODO GALIOJIMO IR JAME UŢŠIFRUOTŲ DUOMENŲ
TEISINGUMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m.

d. Nr. VVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151
straipsniu (2021 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-862 redakcija) ir vykdydama Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 151 straipsniu įstatymo
2 straipsnio 2 dalyje išdėstytą pavedimą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo
galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašą;
1.2. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame užšifruotų duomenų
atvaizdavimo formą.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;
2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo
valdybos interneto svetainėje;
2.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;
2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo
skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos
padaliniams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Direktorius

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus
2022 m.
d.
įsakymu Nr. VSKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO IŠDAVIMO,
PANAIKINIMO, KODO GALIOJIMO IR JAME UŢŠIFRUOTŲ DUOMENŲ
TEISINGUMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo
ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas)
nustato skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – skaidriai dirbančiojo ID) išdavimo
ir panaikinimo, skaidriai dirbančiojo ID galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo
patikrinimo tvarką.
2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatymu (toliau – VSDĮ), Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų
gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose
taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu
Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:
3.1. Apdraustieji asmenys – apdraustieji asmenys, kaip jie apibrėžti VSDĮ 2 straipsnio 1
dalyje, ar komandiruoti užsieniečiai, kaip šį sąvoka apibrėžta VSDĮ 151 straipsnio 1 dalies 4
punkte.
3.2. Draudėjai – draudėjai, kaip jie apibrėžti VSDĮ 2 straipsnio 3 dalyje, ar komandiruotų
užsieniečių draudėjai, kaip ši sąvoka apibrėžta VSDĮ 151 straipsnio 2 dalyje.
3.3. Draudėjų portalas (toliau – Portalas) – interneto svetainė, pasiekiama adresu
http://draudejai.sodra.lt.
3.4. EDAS – Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per
Draudėjų portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis Elektroninės draudėjų
aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m.
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo
taisyklių patvirtinimo“.
3.5. EGAS – Elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema, asmenims pasiekiama per
Gyventojų portalą, kuria paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis Elektroninės gyventojų
aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2009 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo
taisyklių ir Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento
specifikacijos EGAS v1.0 patvirtinimo“.
3.6. EGAS portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://gyventojai.sodra.lt.
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3.7. Forma – šiuo įsakymu patvirtinta Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir
jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo forma, į kurią įrašomas suformuotas Skaidriai dirbančio
asmens identifikavimo kodo grafinis vaizdas ir tuo kodu užšifruoti duomenys ir kuri gali būti
naudojama elektroniniu formatu ar atspausdinta.
3.8. Naudotojo sritis – EGAS portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės
paslaugos prieinamos tik saugiu būdu (apsaugotu internetiniu protokolu) autentifikuotiems
asmenims.
3.9. Portalo draudėjo sritis – Portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės
paslaugos prieinamos tik autorizuotiems draudėjų naudotojams ir administratoriams.
3.10. Registras – Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras.
3.11. Savarankiškai dirbantis asmuo – kaip ši sąvoka apibrėžta VSDĮ 151 straipsnio 1
dalies 3 punkte.
3.12. Skaidriai dirbančiojo ID – VSDĮ 151 straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui,
kuriam VSDĮ 151 straipsnis ar specialieji įstatymai numato galimybę arba pareigą turėti skaidriai
dirbančio asmens identifikavimo kodą, Fondo valdybos informacinėje sistemoje suformuotas
unikalus QR kodas, kuriame yra užšifruoti VSDĮ 151 straipsnio 8 dalyje nurodyti fizinio asmens
duomenys iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Fondo valdybos informacinės sistemos.
4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kuriais vadovaujantis parengtas Tvarkos aprašas.
5. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis Fondo valdyba, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai), draudėjai,
apdraustieji asmenys, kiti subjektai, kurie privalo ar gali naudoti skaidriai dirbančiojo ID, tikrinti jo
galiojimą.
II SKYRIUS
SKAIDRIAI DIRBANČIOJO ID IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS
6. Skaidriai dirbančiojo ID suformuojamas Fondo valdybos informacinėje sistemoje
pagal jo formavimo metu galiojančius (teisės aktų nustatyta tvarka įrašytus) Registro ir Fondo
valdybos informacinės sistemos duomenis apie apdraustąjį asmenį, esant Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 151 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms sąlygoms.
7. Draudėjai savo apdraustųjų asmenų, o apdraustieji asmenys – savo skaidriai
dirbančiojo ID (Formą) gali gauti šiais būdais:
7.1. draudėjai savo apdraustųjų asmenų – Portalo draudėjo srityje pasirinkę meniu
punktą ,,Ataskaitos“ ir suformavę ataskaitą ,,Informacija apie suteiktus skaidriai dirbančiojo ID“;
7.2. savarankiškai dirbantys asmenys savo ir savo apdraustųjų asmenų – Portalo
draudėjo srityje pasirinkę meniu punktą ,,Ataskaitos“ ir suformavę ataskaitą ,,Informacija apie
suteiktus skaidriai dirbančiojo ID“;
7.3. apdraustieji asmenys – Naudotojo srityje pasirinkę meniu punktą „Skaidriai
dirbančiojo ID“;
7.4. Taisyklėse numatytais būdais, leidžiančiais nustatyti pareiškėjo tapatybę, bet
kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikę rašytinį prašymą, kuris nagrinėjamas Taisyklėse
nustatyta tvarka, išskyrus nuostatas dėl prašymo nagrinėjimo terminų – skaidriai dirbančiojo ID
(Forma) turi būti išduodamas arba sprendimas atsisakyti jį išduoti turi būti priimamas per 3 darbo
dienas nuo prašymo gavimo dienos.
8. Skaidriai dirbančiojo ID panaikinamas Fondo valdybos informacinėje sistemoje
automatiškai, atsiradus VSDĮ 151 straipsnio 3 dalyje nurodytoms sąlygoms.
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II SKYRIUS
SKAIDRIAI DIRBANČIOJO ID GALIOJIMO IR JAME UŢŠIFRUOTŲ DUOMENŲ
TEISINGUMO PATIKRINIMAS
9. Skaidriai dirbančiojo ID galiojimą ir jame užšifruotų duomenų teisingumą galima
patikrinti nemokama Fondo valdybos programa, viešai prieinama adresu: https://tikrinti.sodra.lt.
Tikrinant Skaidriai dirbančiojo ID šia programa, vyksta tikralaikis tikrinimo metu galiojančių
(teisės aktų nustatyta tvarka įrašytų) Fondo valdybos informacinės sistemos duomenų vertinimas ir
nustatoma, ar Skaidriai dirbančiojo ID nėra panaikintas, juo užšifruoti duomenys nepasikeitę.
Būtinos tinkamo Skaidriai dirbančiojo ID patikrinimo (autentiškumo (kad jis suformuotas Fondo
valdybos informacinėje sistemoje pagal šį Tvarkos aprašą) ir juo užšifruotų duomenų galiojimo
patvirtinimo) šia programa sąlygos – interneto ryšys tikrinimui naudojamame įrenginyje, pačiame
įrenginyje esanti (integruota) ar kartu su juo naudojama vaizdo kamera, galinti perduoti ja
fiksuojamą vaizdą į tikrinimui naudojamą įrenginį. Nesant interneto ryšio, galimas tik Skaidriai
dirbančiojo ID autentiškumo patikrinimas šiame punkte nurodyta programa, tačiau ne jo (juo
užšifruotų duomenų) galiojimas tikrinimo metu. Tikrinimo procesas programoje inicijuojamas
tikrinimo įrenginiu (jame integruota ar prie jo prijungta vaizdo kamera) nuskaitant konkretų
Skaidriai dirbančiojo ID (QR kodą, įrašytą į Formą).
10. Jei tikrinamo metu tikrinimo įrenginys turi interneto ryšį ir nėra Fondo valdybos
informacinės sistemos sutrikimų, tikrinimo rezultatus šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta
programa pateikia taip:
10.1. jei Skaidriai dirbančiojo ID yra autentiškas (jis yra pagal šį Tvarkos aprašą
sukurtas Fondo valdybos informacinėje sistemoje; toliau šiame Tvarkos apraše tai laikoma
autentiško Skaidriai dirbančiojo ID požymiais) ir jame užšifruoti duomenys tebegalioja tikrinimo
metu:
10.1.1. rodomas tekstas „Galioja“ žaliame fone ir
10.1.2. rodomi tapatūs duomenys, kurie užšifruoti tikrinamo Skaidriai dirbančiojo ID ir
kurie jį išduodant įrašyti į Formą, ir
10.1.3. jei asmuo, kuriam suformuotas Skaidriai dirbančiojo ID, yra savarankiškai
dirbantis asmuo, – papildomai rodomi VSDĮ 151 straipsnio 6 dalyje nurodyti duomenys apie asmens
vykdomos (deklaruotos) ekonominės veiklos rūšį.
10.2. Jei Skaidriai dirbančiojo ID yra autentiškas, bet jame užšifruoti duomenys
nebegalioja tikrinimo metu:
10.2.1. rodomas tekstas „Negalioja“ raudoname fone ir
10.2.2. rodomi tapatūs duomenys, kurie užšifruoti tikrinamo Skaidriai dirbančiojo ID ir
kurie jį išduodant įrašyti į Formą;
10.3. jei tikrinamas QR kodas nėra autentiškas Skaidriai dirbančiojo ID, programa
neteikia nei vieno iš 10.1 ar 10.2 papunkčiuose nurodytų rezultatų, rodomas tekstas „Negalioja“
raudoname fone ir negaliojimo priežastis.
11. Jei tikrinamo metu tikrinimo įrenginys neturi interneto ryšio arba (ir) yra Fondo
valdybos informacinės sistemos sutrikimų, dėl kurių negalimas tikralaikis Registro duomenų
tikrinimas šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta programa, pastaroji tikrinimo rezultatus pateikia
taip:
11.1. jei Skaidriai dirbančiojo ID yra autentiškas:
11.1.1. rodomas tekstas „Tikrinimo klaida“ geltoname fone, kas reiškia tik Skaidriai
dirbančiojo ID autentiškumo patvirtinimą ir tai, kad Skaidriai dirbančiojo ID užšifruoti bei jį
išduodant į Formą įrašyti duomenys buvo teisingi (atitiko Registre ir Fondo valdybos informacinėje
sistemoje turimus duomenis) Skaidriai dirbančiojo ID suformavimo momentu, tačiau kartu – kad jų
galiojimas tikrinimo metu negali būti patvirtintas dėl techninių kliūčių ir
11.1.2. rodomi tapatūs duomenys, kurie užšifruoti tikrinamo Skaidriai dirbančiojo ID ir
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kurie jį išduodant įrašyti į Formą.
11.2. jei tikrinamas QR kodas nėra autentiškas Skaidriai dirbančiojo ID, programa
neteikia nei vieno iš 10.1, 10.2 ar 11.1 papunkčiuose nurodytų rezultatų, rodomas tekstas
„Negalioja“ raudoname fone ir negaliojimo priežastis.
12. Kol vyksta QR kodo tikrinimo šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta programa
procesas, atpažinus QR kodą, kaip autentišką Skaidriai dirbančiojo ID, 11.1.2 papunktyje nurodyti
duomenys tikrinančiajam atvaizduojami iš karto, kartu pateikiant tekstą „Tikrinama“ geltoname
fone, kuris reiškia, kad Skaidriai dirbančiojo ID autentiškumas patvirtintas, kad Skaidriai
dirbančiojo ID užšifruoti bei jį išduodant į Formą įrašyti duomenys buvo teisingi (atitiko Registre ir
Fondo valdybos informacinėje sistemoje turimus duomenis) Skaidriai dirbančiojo ID suformavimo
momentu, ir kad programa bando atlikti tų duomenų galiojimo šiuo metu tikrinimą. Programai
baigus inicijuotą QR kodo tikrinimo procedūrą, priklausomai nuo tikrinimo proceso sėkmingumo,
kaip galutinis tikrinimo rezultatas pateikiamas vienas iš 10.1 ar 10.2 papunkčiuose nurodytų
rezultatų arba, jei duomenų teisingumo galiojimo patikrinimas nebuvo sėkmingas dėl techninių
priežasčių, – 11.1 papunktyje nurodytas rezultatas.
13. Fondo valdybos programinė įranga Skaidriai dirbančiojo ID galiojimui ir jame
užšifruotų duomenų teisingumui tikrinti nemokamai gali būti susieta su subjektų, turinčių teisę ar
pareigą atlikti tokį tikrinimą, naudojamomis informacinėmis sistemomis. Būtinos šiai sąsajai
techninės sąlygos pateiktos šio Tvarkos aprašo priede. Šią sąsają pagal tame priede pateiktas
sąlygas turi teisę atlikti visi subjektai, tam nėra reikalingas išankstinis Fondo valdybos leidimas ar
papildomi jos veiksmai – įvykdžius specifikacijoje nurodytas sąlygas, naudojimasis šiame punkte
nurodyta Fondo valdybos programa tampa galimas automatiškai. Programinė įranga, susieta pagal
šį punktą su informacinėmis sistemomis, užtikrina tapatų duomenų patikrinimą, kuris aprašytas šio
Tvarkos aprašo 10 – 12 punktuose.

_____________________________
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Skaidriai dirbančio asmens
identifikavimo kodo išdavimo,
panaikinimo, kodo galiojimo ir jame
užšifruotų duomenų teisingumo
patikrinimo tvarkos aprašo
priedas

SKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO
TIKRINIMO SISTEMOS (SDID) INTEGRACINĖS SĄSAJOS SU
IŠORINĖMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS
SPECIFIKACIJA

Turinys
QR kodo aprašymas ............................................................................................................................................................................................................................. 2
Gauti sertifikatą ................................................................................................................................................................................................................................... 4
Tikrinti SDID kodą ................................................................................................................................................................................................................................ 4
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QR kodo aprašymas

Json:
{
"status": "OK",
"result": [
{
"qr": "320$NCF8Z7PUN4 OP22*6G$IEALI:K73WQB7RJ01RSDRQM2M5CGJXHB/DGNZ43:11OA2XU7PR3LCGEKD6LFSP6I5OXUPWEUPYIOY84IRSNLK8L5GE6SP/%PHMFE*-CQG12VN.6UL.D6%L
RP$TGJ$ASUD1EV67K/HK%:5M$SABO3$JJYJMCU7OUNKMTZ94TO:L2+DS1SN0:BR658IUY$A4*5V%NU-75REN%FJ8Q14R4I4D 0UDW:71OQAIGV0JE2A$X5E6%5%P6SUL7$DKOKM+4JEE.CAV124H8/ $47Q49LTF11AFLVP.GC3COYHW1VRO5WAV0Z9QKQ07TA73NCQAKQENU4UH8ZDT115414:2+/V/BHAOOFVC1
G%2H148ADDW8ODTMOK22YHM94BBKB.O3848PR-QA+:T//PY8MPTE HU0H6*7UMREYV3FZ5-Y57$ERUVA49NAHZ
M38E11B%O2*1PDJG2IO/TVXDPGCD0ZF/3R.HEJZR*4LX+OF2S9C85LPYIB+4ECZVHRGA8CO
AQ.K2GWMCQQ$BQWE/GJU%6+I2ZA0K9M*LH:GO*JP+B0.WORXA38Q4P6GG3$%1$+QPUBUSB09TA+NUY3:6A*-G: S Z7$2AQZIHDO/B3WXHZC9/ 11I06Z00"
},
{
"qr": "291$NCFYEX7+L9WOO/R2JK9WQRGSQD+D*$51-MGKQG5E9CISYCD7826D8*QS JFR.1GUA:X6%2HUYN7Z7TVECBWM1%QGIUMEG1RJR8L$B:49/YN8B9P%0A/8RY5BHRP1ETB%C3*T282+/384P9D7UO4O%M60:HGV7UW4M%C$$FZJI.N4BO8.%HII3ZAAC-QZ3UWNQLUR5Z1%
M2+O4G0/TVTLDBF7IJ33O9YY6MJTT4HXIIJJG94EH 9QELSZAQSG-8GIKBGG1D-462U5-63G8F4BL8QONG:S5$JC/BCW716VY87YKQKNNZ 6HQ5FM6%
N8259ZVK.Q9%EIGKSBRQNFVI7+QUNR88%DK71U98BHRLDTX1VDFCZJ3%Y2YTC970R83F7N *96KUB:J4+S 4ERKEDEO LGK:KB2R0P72 200S5H2HR947S-11.LF.3IXRQOHTZVOP7UD2D2NN-5-ADNSS/ZNQ$JNZLH3N-64S8GCVE*H51J4:GU4%AJRDI+G2O1.Z2.C97FCS007D7P62*RLCM2AW9SVBB0OBDTL8RBQKNRJY+7SUOO8L6ZD4"
}
]
}

QR eilutės dalis
155$
MPFPEDFWE4QE4U470A60ECTZICI*67VCEM6GPCZZCFA7Z
C5:6YZC84B6UZCN963Q5ODWF7K7A/KEQHCC3Q5:OEWF7G7A4LE3EQQCC3Q504EW1DWF7K7A/KEHECC44GECXJCKECFFT35BL60R6J%6%47

Aprašymas
Simbolių skaičius, nurodantis užkoduotų JSON duomenų ilgį.
Zlib suspausti ir BASE45 užkoduoti duomenys JSON formatu:
{"id":"48118abb96cdf3bcae690ec77e502e11","k":"1","n":"Pirma","s":"Persona","o":"Pirmas
darbdavys","j":"132456789","d":"132456789",“t“:“D“}

Laukų reikšmės
JSON reikšmių sąrašas:
i – globalus unikalus kortelės identifikatorius
k – kortelės parašo rakto ID
n – asmens vardas
s – asmens pavardė
o – darbovietės (draudėjo) pavadinimas
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j - darbovietės (draudėjo) JAR kodas (pildomas j
arba d)
d - darbovietės (draudėjo) draudėjo numeris
(pildomas j arba d)
t – draudimo tipas
Draudimo tipų klasifikatorius:
D – apdraustasis asmuo
M – mažosios bendrijos vadovas
V – verslo liudijimą turintis asmuo
I – individualioji veikla
S – individualios veiklos savininkas
N – mažosios bendrijos narys
U – ūkinės bendrijos tikrasis narys
K – komandiruotas užsienietis
. HD9OG T75C5HKL$RPPPVC6B5P-AICL7I2N1B2M2MK:5WHE8
J2CJT%3ZK0Q5S R72AB71O$SBH7Q1RT5H.9OHUEP$F*/PZ$2DWI4J4YH8VLC10KOHT0W6A7GTG4.HV2G$R9TSJPUT %I/FKG42SEN+
A+PS./0F9V3H39T9PSNEGFW%J58N%15ZSCKVNNMVQ9T2EGKRK
0FF8F T880TB3ODPUGCPE8658HNDC0B+UNGEU%RAUUU8L2LRFX*S%S7$UVQ+JN1Q
B1AHCI/TM%SACK6E7J3H.R8W*2O02W F:E1$S5%IN5YN:90Y9MMU%QDDJOFKR.3RP I+*14M2:LNB/NMRN7LRVT42S0LBK/J

RSA-PKCS v1.5 (SHA256)
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Gauti sertifikatą
Užklausos tipas
GET

Užklausos adresas
https://tikrinti.sodra.lt/GetKey?keyID=??

Pastabos:
„keyID“ – rakto ID (String). (jei key nepaduotas, tai grąžinami visi).

Atsakymas

Pastabos:

{"key":".HD9OG T75C5HKL$RPPPVC6B5P-AICL7I2N1B2M2MK:5WHE8 J2CJT%3ZK0Q5S R72AB71O$SBH7Q1RT5H.9OHUEP$F*/PZ$2DWI4J4YH8VLC10KOHT0W6A7GTG4-.HV2G$R9TSJPUT %I/FKG42SEN+
A+PS./0F9V3H39T9PSNEGFW%J58N%15ZSCKVNNMVQ9T2EGKRK 0FF8F T880TB3ODPUGCPE8658HNDC0B+UNGEU%RAUUU8L2LRFX*S%S7$UVQ+JN1Q B1AHCI/TM%SACK6E7J3H.R8W*2O02W F:E1$S5%IN5YN:90Y9MMU%QDDJOFKR.3RP I+*14M2:LNB/NMRN7LR-VT42S0LBK/J"}

Grąžinamas viešasis raktas PEM formatu.

Tikrinti SDID kodą
Užklausos tipas
GET
Atsakymas

Užklausos adresas
https://tikrinti.sodra.lt/CheckSDID?id=48118abb96cdf3bcae690ec77e502e11
Pastabos:

{
"galioja": "T"
}
{
"galioja": "T",
"veiklos": ["Žemės darbai statybos aikštelėse",
"Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba"]
}

Pastabos:
„id“ – SDID pažymėjimo globalus identifikatorius

„galioja“ – SDID tikrinimo rezultatas, galioja ar ne – reikšmės „T“ arba „N“. (String)
„prz“ – jei grąžintas neigiamas rezultatas – „N“, atsakyme pateikiama lauke priežastis („Pažymėjimas negalioja“, „Parašo tikrinimo
klaida“, kt)(String).
„veiklos“ – jei pažymėjimas pagal savo draudimo tipą gali turėti veiklų, tai grąžinamas veiklų sąrašas. Pagal poreikį, prieš tekstą gali
būti EVRK grąžinamas ir kodas atskirtas dvitaškiu, pvz „46.34.20:Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“

{
"galioja": "N",
"prz": "Parašo tikrinimo klaida"
}

_______________________________

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2022 m.
d. įsakymu Nr.
V-

(Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame uţšifruotų duomenų atvaizdavimo forma)

www.sodra.lt

SKAIDRIAI DIRBANČIOJO ID
Asmens statusas / Status of the holder / статус физического лица

Asmens tipas
Vardas, pavardė / Forename, surname / имя, фамилия

Vardas Pavardė
Draudėjo / juridinio asmens kodas / Insurer’s / legal entity’s code / Код страхователя / юридического лица

000000
Draudėjo pavadinimas / vardas, pavardė / Insurer name / forename, surname /
Название страхователя / имя, фамилия

Draudėjo pavadinimas / Vardenis Pavardenis

Svarbu! Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas (toliau – identifikacinis kodas arba kodas) – darbus atliekančiam asmeniui suteiktas
QR kodas, kuris sugeneruojamas vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsniu pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos duomenis. Šio kodo (jame užšifruotų
duomenų) galiojimą galima patikrinti nemokama Fondo valdybos programėle, kuri viešai prieinama adresu: www.sodra.lt/tikrinti. Šio identifikacinio
kodo (jame užšifruotų duomenų) galiojimą patvirtina tik tikrinimo programėle metu gautas rezultatas žaliame fone su užrašu „Galioja“. Asmens
identifikacinį kodą (ir juo užšifruotų duomenų galiojimą) gali tikrinti: Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba, policija ir kt. institucijos, statybų rangovas bei užsakovas, kiti specialiuosiuose įstatymuose nurodyti subjektai. Pats asmuo, kuriam
kodas suteiktas, taip pat gali pasitikrinti kodo galiojimą arba savo iniciatyva gali leisti jį patikrinti kitam asmeniui, siekdamas įrodyti kode užšifruotų
duomenų apie save teisingumą ir galiojimą. Daugiau informacijos galite rasti www.sodra.lt.
Important! Identification code of the person working transparently (hereinafter - identification code or code) - a QR code assigned to the person
performing the work, which is generated in accordance with Article 15 1 of the Law on State Social Insurance on the basis of the data of the information
system of the State Social Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security and Labour (hereinafter - Fund Board). The validity of this code
(the data encrypted in it) can be verified using the Fund Board's free app, which is publicly available at: www.sodra.lt/tikrinti. The validity of this
identification code (the data encrypted in it) is only confirmed by the result of the application's verification, which is displayed on a green background
with the word “Galioja” (which means - “Valid”). The personal identification code (and the validity of the data encrypted with it) can be verified: The
State Labour Inspectorate, the State Tax Inspectorate, the Financial Crimes Investigation Service, the police and other authorities, the construction
contractor and the client, and other entities specified in special laws. The person to whom the code is issued may also check the validity of the code
or, on his or her own initiative, have it checked by another person in order to prove the correctness and validity of the data encrypted in the code. For
more information, please visit www.sodra.lt.
Важно! Код идентификации лица, деятельность которого зарегистрирована официально (далее – код идентификации или код) – QRкод, присвоенный лицу, выполняющему работу, который был сгенерирован руководствуясь статьей 15 1 Закона о государственном
социальном страховании в соответствии с данными информационной системы Управления фонда государственного социального
страхования при Министерстве труда и социальной защиты (далее – Управление фонда). Действительность этого кода (зашифрованных в
нем данных) можно проверить с помощью бесплатного приложения Управления фонда, которое находится в открытом доступе по адресу:
www.sodra.lt/tikrinti. Действительность этого кода идентификации (зашифрованных в нем данных) подтверждает лишь полученный в ходе
проверки посредством приложения результат на зеленом фоне с надписью „Galioja“ (что значит - «Действителен»). Код идентификации лица
(и действительность зашифрованных в нем данных) могут проверять: Государственная инспекция по труду, Государственная налоговая
инспекция, Служба по расследованию финансовых преступлений, полиция и другие институции, также строительный подрядчик и заказчик,
прочие субъекты, указанные в специальных законах. Само лицо, которому был присвоен код, также может проверить действительность кода
либо по своей инициативе разрешить другому лицу проверить его, чтобы доказать правильность и действительность зашифрованных (о
нем) в коде данных. Более подробную информацию можно найти на www.sodra.lt.

Šis identifikacinis kodas suformuotas (data, laikas) pagal tuo metu galiojančius (nustatyta tvarka įrašytus) Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Fondo valdybos informacinės sistemos duomenis.

METADUOMENYS
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Veiklos stebėsenos ir kontrolės
skyrius
Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo
Dokumento pavadinimas (antraštė)
pažyma
2022-03-16 Nr. 85-132
Dokumento registracijos data ir
numeris
–
Dokumento gavimo data ir dokumento
gavimo registracijos numeris
ADOC-V1.0
Dokumento specifikacijos
identifikavimo žymuo
Pasirašymas
Parašo paskirtis
Diana Stankevičienė, Patarėja
Parašą sukūrusio asmens vardas,
pavardė ir pareigos
2022-03-16 10:26:01 (GMT+02:00)
Parašo sukūrimo data ir laikas
XAdES-X-L
Parašo formatas
2022-03-16 10:26:34 (GMT+02:00)
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo
centras prie LR VRM, LT
teikėją
Galioja nuo 2022-01-13 iki 2025-01-12
Sertifikato galiojimo laikas
Registravimo metaduomenų vientisumas
Informacija apie būdus, naudotus
užtikrintas naudojant „Valstybinio socialinio
metaduomenų vientisumui užtikrinti
draudimo fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos“ sertifikatą,
sertifikatas galioja nuo 2021-10-12 iki 202410-11
Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
–
Pagrindinio dokumento pridedamų
dokumentų skaičius
Programinės įrangos, kuria naudojantis SODRA DVS
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas
–
Informacija apie elektroninio
dokumento ir elektroninio (-ių) parašo
(-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
2022-03-30 atspausdino Diana Stankevičienė
Elektroninio dokumento nuorašo
atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas
2022-R95-I-119043
Paieškos nuoroda
–
Papildomi metaduomenys
Dokumento sudarytojas (-ai)
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