VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS UTENOS SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Proceso ir/ar indėlio
Atsakingi
Įvykdymo
Informacija apie priemonės vykdymą*
vertinimo kriterijai ir/ar jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI
KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“

Eil.
Nr.

Veiklos plano priemonės Nr. ir
pavadinimas

1.

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

1.1

Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui
atlikti įmokų išieškojimo skyriaus
specialistų rezultatų veiklos
analizę pagal rodiklius:
1. Skolos sumokėjimo pradelstais
mokėjimo terminais mažinimas.
2. Išieškotinos skolos lygio
mažinimas.
3. Skolingų draudėjų (nuo 500
eurų) skaičiaus mažinimas.
Rezultatus aptarti ketvirtiniuose
skyriaus susirinkimuose bei
Asaichi susirinkimuose, numatyti
priemones veiklos gerinimui.

1. Skolos sumokėjimo
pradelstais mokėjimo
terminais mažėjimas – per
ketvirtį sumažėjo nemažiau
kaip 1 proc.
2. Išieškotinos skolos lygis
per ketvirtį sumažėjo
nemažiau, kaip 1 proc.
3. Skolingų draudėjų (nuo
500 eurų) skaičius per
ketvirtį sumažėjo 1 proc.
Išanalizuoti ir įvertinti
rezultatų pokyčiai ir
priežastys. Įvertintas sankcijų
taikymo efektyvumas,
numatytos priemones
rezultatų gerinimui.
Pravesti ketvirtiniai skyriaus
susirinkimai, aptarti
individualūs specialistų
rezultatai, surašyti protokolai.

Įmokų
išieškojimo
skyriaus vedėjas
Įmokų
išieškojimo
skyriaus patarėjas
Įmokų
išieškojimo
skyriaus
vyriausieji
specialistai

2020 m.
2020 m.
2020 m.
2020 m.

I ketv.
I ketv.
III ketv.
IV ketv.

Įvykdyta.
Įvyko 4 Įmokų išieškojimo skyriaus
pasitarimai pagal numatytus veiklos
analizės rodiklius.
Surašyti protokolai:
2020-05-22 Nr. (8.7E) DV-V-3209;
2020-08-31 Nr. (8.7E) DV-V-5080;
2020-11-20 Nr. (8.7E) DV-V-6858.
Pažymos:
2020-03-30 Nr. (8.7E) DV-V-2232;
2020-05-07 Nr. (8.7E) DV-V-2993;
2020-09-03 Nr. (8.7E) DV-V-5087;
2020-11-25 Nr. (8.7E) DV-V-6858.
Rezultatas:
Skolos sumokėjimo pradelstais mokėjimo
terminais išaugo 12 818 tūkst. Eur: (367,77
proc.) nuo 3 485,26 tūkst. Eur iki 16 303,26 tūkst.
Eur
2 818 tūkst.
Išieškotinos skolos lygis per metus išaugo 783,62
tūkst. Eur tūkst. Eur, t.y. 52,14 proc proc.

Skolingų draudėjų (nuo 500 eurų) skaičius per
metus išaugo 53 t. y. 5,8 proc.
2020 metų kovo 16 dieną paskelbtas I karantinas
ir 2020 metų lapkričio 7 dieną paskelbtas II
karantinas dėl COVID-19 pandemijos, kurių
metu buvo ribojamas sankcijų taikymas ir
priverstinis
nesumokėtų
įmokų
skolos
išieškojimas.
Savarankiškai dirbantiems asmenims įmokų
sumokėjimo prievolė atidėta iki 2020 m. liepos 1
d.; sankcijų taikymas tiek savarankiškai
dirbantiems
asmenims,
tiek
juridiniams
asmenims (nukentėjusiems nuo COVID-19)
sustabdytas iki 2020-08-17 dėl šalyje paskelbto
karantino.
Asaichi susirinkimai vyksta kasdien, rezultatai
pristatomi už mėnesį ir už ketvirtį.

Vykdymo eiga aptarta
Asaichi susirinkimuose.

1.2. Pasibaigus ketvirčiui išanalizuoti
įmokų surinkimo lygį pagal
kiekvieną Registro skyriaus
specialistą duomenų tvarkymui.

Atlikta kiekvieno metų
Registro skyriaus
ketvirčio įmokų surinkimo
patarėjai
rezultatų analizė, parengtos
ketvirtinės ataskaitos.
Rezultatai paskelbti Skelbimų
lentoje ir pristatyti Asaichi
susirinkimo metu.
Rezultatai aptarti Asaicni
susirinkimų metu su
specialistais, numatytos
priemonės rezultatų
gerinimui.

2020 m. I ketv.
2020 m. II ketv.
2020 m. III ketv.
2020 m. IV ketv.

Įvykdyta, tačiau nepasiektas siektinas 93,5 proc.
rezultatas, nes ekstremalios situacijos ir karantino
dėl COVI-19 metu, valstybė pritaikė mokestines
pagalbos
priemones
neigiamą
poveikį
patyrusiems draudėjams, netaikė priverstinio
poveikio priemonių , neigiamą poveikį patyrę
draudėjai galėjo nemokėti įmokų nuo karantino
pradžios ir dar 2 mėn. jam pasibaigus, buvo
supaprastinti įmokų mokėjimo atidėjimai,
suteikta galimybė savarankiškai dirbantiems
asmenims nemokėti PSD įmokų.
Planuoto rodiklio nepavyko pasiekti ir dėl to, kad
šiais metais (dėl ekstremalios situacijos ir
karantino) buvo sudaryta daug įmokų atidėjimo
sutarčių, kurių suma 11911,95 tūkst. Eur, tai
sudaro 3,63 proc. nuo priskaičiuotų įmokų. Taip
pat įmokų surinkimo lygiui įtaką turėjo ir tai, kad
draudėjams nuo š. m. lapkričio mėnesio 11 dienos
buvo sudaryta galimybė teikti prašymus netaikyti
priverstinio poveikio priemonių, jų mūsų skyriuje

pateikta 260, kuriems nebuvo pritaikytos
sankcijos 2252,39 tūkst. Eur.
Visos priemonės, kurias šiuo laikotarpiu buvo
galima taikyti draudėjams išieškant skolas
(raginimai ir mokėjimo nurodymai), pritaikytos
laiku.
Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui buvo
išanalizuotas įmokų surinkimo lygis:
1 ketv. įmokų surinkimo lygis – 73,83 proc., t.t.
1,28 proc. didesnis nei teritorinių skyrių vidurkis,
tačiau 0,09 proc. mažesnis nei aukštas rezultatas.
2 ketv. įmokų surinkimo lygis – 79,39 proc., t.t.
0,02 proc. mažesnis nei teritorinių skyrių vidurkis
ir 6,33 proc. mažesnis nei aukštas rezultatas.
3 ketv. įmokų surinkimo lygis – 85,11 proc., t.t.
0,68 proc. mažesnis nei teritorinių skyrių vidurkis
ir 4,43 proc. mažesnis nei aukštas rezultatas.
4 ketv. preliminariais duomenimis įmokų
surinkimo lygis – 91 proc.
Rodikliai paskelbti Skelbimų lentoje ir pristatyti
Asaichi susirinkimų metu.
Informacija apie įmokų surinkimo lygį pateikta
ataskaitose:
2020-03-20 Nr. (1.6E) DV_V-2168;
2020-05-20 Nr. (1.6E) DV_V-3175;
2020-08-24 Nr. (1.6E) DV_V-4915;
2020-11-24 Nr. (1.6E) DV_V-6837.
Pasiekti rezultatai aptarti Asaichi susirinkimuose
su specialistais, numatytos priemonės rezultatų
gerinimui, surašyti protokolai:
2020-03-27 Nr. (1.5E) DV_V-2220;
2020-03-27 Nr. (1.5E) DV_V-2226;
2020-06-16 Nr. (1.5E) DV_V-3657;
2020-09-30 Nr. (1.5E) DV_V-5593;
2020-12-08 Nr. (1.5E) DV_V-7168.

1.3

Pasibaigus ketvirčiui išanalizuoti
draudėjų, skolingų virš 3 eurų,
skaičiaus kitimą pagal kiekvieną

Atlikta kiekvieno metų
ketvirčio įmokų surinkimo

Registro skyriaus 2020 m. I ketv.
2020 m. II ketv.
patarėjai
2020 m. III ketv.

Įvykdyta.
Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui buvo
išanalizuotas draudėjų, skolingų virš 3 eurų,

Registro skyriaus specialistą
duomenų tvarkymui.

rezultatų analizė, parengtos
ketvirtinės ataskaitos.
Rezultatai paskelbti Skelbimų
lentoje ir pristatyti Asaichi
susirinkimo metu.
Rezultatai aptarti Asaicni
susirinkimų metu su
specialistais, numatytos
priemonės rezultatų
gerinimui.

2020 m. IV ketv.

2. Didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis:
Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – ne mažiau kaip 80 proc.
Pašalpų ir
2.1. Pastebėjus programinės įrangos
Atlikta analizė, parengtos 2
2020 m. I, II
veikimo trūkumą ar klaidą, rašyti ataskaitos
nedarbingumo
pusmečiai.
užklausą į Pagalbos tarnybą.
kontrolės skyriaus
patarėjas,
Pašalpų ir
nedarbingumo

skaičiaus kitimas pagal kiekvieną specialistą
duomenų tvarkymui.
1 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3
eurų dalis buvo – 14,46 proc. t.t. 0,73 proc.
mažesnis nei teritorinių skyrių vidurkis.
2 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3
eurų dalis buvo – 25,43 proc. t.t. 1,36 proc.
mažesnis nei teritorinių skyrių vidurkis.
3 ketv. draudėjų, skolingų Fondo biudžetui virš 3
eurų dalis buvo – 13,21 proc. t.t. 0,18 proc.
mažesnis nei teritorinių skyrių vidurkis.
4 ketv. preliminariais duomenimis draudėjų,
skolingų Fondo biudžetui virš 3 eurų dalis –
neturėtų viršyti teritorinių skyrių vidurkio.
Rodikliai paskelbti Skelbimų lentoje ir pristatyti
Asaichi susirinkimų metu.
Informacija apie draudėjų, skolingų Fondo
biudžetui virš 3 eurų pateikta ataskaitose:
2020-03-17 Nr. (1.6E) DV_V-2127;
2020-05-20 Nr. (1.6E) DV_V-3162;
2020-08-27 Nr. (1.6E) DV_V-4965;
2020-11-25 Nr. (1.6E) DV_V-6856.
Pasiekti rezultatai aptarti Asaichi susirinkimuose
su specialistais, numatytos priemonės rezultatų
gerinimui, surašyti protokolai:
2020-03-27 Nr. (1.5E) DV_V-2220;
2020-03-27 Nr. (1.5E) DV_V-2226;
2020-06-16 Nr. (1.5E) DV_V-3657;
2020-09-30 Nr. (1.5E) DV_V-5593;
2020-12-08 Nr. (1.5E) DV_V-7168.

Įvykdyta.
Skiriant išmokas (pašalpų srities), pastebėjus
programinės įrangos veikimo trūkumą ar klaidą,
parašyta 60 užklausų į Pagalbos tarnybą.
Parengtos 2 ataskaitos:
2020-08-07 Nr. (1.6E) DV_V-4689;
2021-01-14 Nr. (1.6E) DV_V-429.

kontrolės skyriaus
vyriausieji
specialistai

2.2. Pastebėjus elektroninių
Atlikta analizė, parengtos 2
informacijos mainų su Europos
ataskaitos
Sąjungos ir Europos ekonominės
erdvės (ES/EEE) socialinės
apsaugos įstaigomis veikimo
sutrikimus ar veikimo trūkumus,
informuoti Fondo valdybą, teikti
pasiūlymus dėl kokybės gerinimo.

Pašalpų ir
2020 m. I , II
nedarbingumo
pusmečiai.
kontrolės skyriaus
patarėjas,
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
vyriausieji
specialistai

2.3. Analizuoti gautas „Slapto kliento“
vertinimo anketas. Atsižvelgiant į
anketose pateiktus pastebėjimus
operatyviai suteikti grįžtamąjį ryšį
darbuotojams.

Klientų
2020 m. I ketv.
aptarnavimo
2020 m. II ketv.
skyriaus patarėjas 2020 m. III ketv.
2020 m. IV ketv.

Parengtos 4 ataskaitos apie
slapto kliento rezultatus.
„Slapto kliento“ įvertinimas
ne mažiau kaip 85 proc.

3. Įgyvendinti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pertvarką:
3.1. Pasiruošti planuojamai Fondo
Įvykdyti pavedimai susiję su Direktorius
2020 m. IV ketv.
valdybos teritorinių skyrių
planuojama pertvarka.
Vidmantas
pertvarkai, optimizuojant veiklą.
Misiūnas

4. Kiti darbai
4.1. Užtikrinti dokumentų tvarkymą iki Neįtrauktų į bylas dokumentų Dokumentų
jų sunaikinimo
skaičius (vnt.) – 0
valdymo skyrius

2020-12-31

Įvykdyta.
Skiriant ir mokant nedarbo išmokas, pastebėjus
programinės įrangos veikimo trūkumą ar klaidą,
parašyta 320 užklausų į Pagalbos tarnybą.
Parengtos 2 ataskaitos:
2020-07-31 Nr. (9.14E) DV_V-4498;
2021-01-14 Nr. (9.14E) DV_V-427.
Įvykdyta.
Dėl taikomosios sistemos „E-formos“ (nedarbo
išmokos)veikimo sutrikimų, trūkumų ar kokybės
gerinimo parašytos 102 užklausos į Pagalbos
tarnybą.
Parengtos 2 ataskaitos:
2020-07-16 Nr. (9.14E) DV_V-4268;
2021-01-07 Nr. (9.14E) DV_V-221.
Įvykdyta.
Parengtos ataskaitos už I, III, IV ketv. (II ketv.
paslauga nebuvo vykdoma):
2020-04-17 Nr. (1.6E) DV_V-2682;
2020-12-30 Nr. (1.6E) DV_V-7452.
Slapto kliento įvertinimas 99,3 proc.
Įvykdyta.
Parengtas ir 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.
(1.2E) VE -131 patvirtintas Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Utenos
skyriaus reorganizavimo priemonių planas.
Įvykdyta. Neįtrauktų š bylas dokumentų
skaičius – 0.
Parengtos ataskaitos:
2020-02-05 Nr. (4.18E) DV_V-1105;
2020-03-09 Nr. (4.18E) DV_V-2009;
2020-04-07 Nr. (4.18E) DV_V-2465;
2020-05-05 Nr. (4.18E) DV_V-2913;

2020-06-05 Nr. (4.18E) DV_V-3479;
2020-07-09 Nr. (4.18E) DV_V-4104;
2020-08-07 Nr. (4.18E) DV_V-4690;
2020-09-10 Nr. (4.18E) DV_V-5283;
2020-10-08 Nr. (4.18E) DV_V-5879;
2020-11-09 Nr. (4.18E) DV_V-6597;
2020-12-16 Nr. (4.18E) DV_V-7304;
2021-01-08 Nr. (4.18E) DV_V-298.
4.2. Pastoviai tikrinti elektroninių
Parengtos 2 ataskaitos
nedarbingumo pažymėjimų
išdavimo ir tęsimo pagrįstumą.
Operatyviai kviesti asmenis į
Gydytojų konsultacinės komisijos
posėdį darbingumui įvertinti.

Pašalpų ir
2020 m. I , II
nedarbingumo
pusmečiai.
kontrolės skyriaus
patarėjas,
Pašalpų ir
nedarbingumo
kontrolės skyriaus
vyriausieji
specialistai

4.3. Suorganizuoti Pensijų skyriaus Suorganizuoti 2 pasitarimai,
specialistų pasitarimus, aptarti surašyti 2 protokolai.
kompensuojamųjų
sumų
apskaičiavimą
ir
mokėjimą,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos 2019-12-19 dalinio
kompensavimo įstatymu Nr. XIII2719.

Pensijų skyriaus
patarėjai

2020 m. II ketv.

Įvykdyta.
2020 m. pastoviai buvo vykdoma nedarbingumo
kontrolė asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Tik buvo laikotarpių, kai dėl susiklosčiusios
ekstremalios situacijos ir karantino visos
Lietuvos Respublikos mastu (dėl Covid-19 ligos
plitimo) nedarbingumo kontrolės specialistai
neturėjo galimybės lankytis gydymo įstaigose.
Kilus abejonėms dėl nedarbingumo pažymėjimų
išdavimo ir tęsimo pagrįstumo, asmenys buvo
operatyviai kviečiami į Gydytojų konsultacinės
komisijos (toliau – GKK) posėdį darbingumo
įvertinimui:
2020 m. į GKK posėdį iškviesta 920 asmenų.
Operatyviosios nedarbingumo kontrolės kokybė
– 83 proc..
Parengtos 2 ataskaitos:
2020-08-07 Nr. (1.6E) DV_V-4689;
2021-01-14 Nr. (1.6E) DV_V-429.
Įvykdyta.
Aptarta kompensuojamųjų sumų apskaičiavimo
ir mokėjimo tvarka.
Suorganizuoti du pasitarimai, parašyti du
protokolai:
1. Pasitarimas
„LR valstybinių socialinio draudimo našlių ir
našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko,
valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas

4.4. Užtikrinti savalaikį
kompensuojamųjų sumų
apskaičiavimą ir išmokėjimą pagal
Lietuvos Respublikos 2019-12-19
dalinio kompensavimo įstatymą
Nr. XIII-2719.

Laiku apskaičiuotos ir
išmokėtos
kompensuojamosios sumos.
Parengta ataskaita.

4.5. Suorganizuoti Pensijų skyriaus Suorganizuoti 2 pasitarimai,
vyriausiųjų
ir
vyresniųjų surašyti 2 protokolai.
specialistų pasitarimus, aptarti
dažniausiai pasitaikančias klaidas,
permokų susidarymo priežastis, jų
išieškojimo galimybes ir būdus.

Pensijų skyriaus
vedėjas

Pensijų skyriaus
patarėjai

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų,
šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinių kompensacijų dalinis kompensavimas“ .
Protokolas:
2020-06-23 Nr. (10.33E) DV_V-3778).
2. Pasitarimas
,,Kompensuojamųjų sumų pagal 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 įstatymą
Nr. XIII-2719 apskaičiavimas ir išmokėjimas".
Protokolas:
2020-09-08 Nr. (10.33E) DV_V-5213.
Įvykdyta.
Per laikotarpį nuo 2020-08-01 iki 2020-09-30
laiku ir teisingai apskaičiuotos ir išmokėtos 180
šalpos kompensacijų kompensuojamosios sumos
ir 17026 socialinio draudimo pensijų bei
valstybinių pensijų ir 4874 valstybinių išmokų
kompensuojamosios sumos.
Visos kitų institucijų apskaičiuotos, pateiktos ir
pakrautos Išmokų TS kompensuojamos sumos
(15439 išmokų gavėjams) išmokėtos laiku per
įstatyme numatytą terminą.
Parengta ataskaita:
2020-09-14 Nr. (10.33E) DV_V-5340. „Apie
kompensuojamųjų sumų apskaičiavimą ir
išmokėjimą pagal Lietuvos Respublikos 201912-19 dalinio kompensavimo įstatymą Nr. XIII2719” .
Įvykdyta.
Aptartos dažniausiai pasitaikančios specialistų
klaidos ir priemonės dėl klaidų mažinimo.
Per 2020 m. nustatytos 237 valstybinių išmokų
permokos. 187 permokos išieškotos ar
išieškomos iš gaunamų išmokų. 49 nustatytos

permokos perduotos Sodros teritoriniams
skyriams išskaityti šias permokas iš kitų gaunamų
išmokų (pagal išmokų įskaitymo sprendimus).
Dėl 1 permokėtos sumos grąžinimo išsiųsta
pretenzija pensijos gavėjui - permoka grąžinama
dalimis.
Per 2020 metus nustatytos 134 socialinio
draudimo pensijų, šalpos išmokų ir kitų pensinio
pobūdžio išmokų permokos. Iš jų 116 permokos
išskaitytos, 6 permokos perduotos tolesniam
išieškojimui kitiems TS, 8 permokos išskaitomos
iš asmenims mokamų išmokų, 2 permokos
laikinai neišieškomos, nes jų gavėjai yra
įkalinimo įstaigoje – gavėjai informuoti, dėl 2
permokų grąžinimo informuoti pensijų gavėjai.
Pateiktų reikalavimų grąžinti pensijų ir kitų
pensinio pobūdžio išmokų permokų lygis – 100
proc.

4.6

Suorganizuoti Registro skyriaus
Suorganizuoti 2 pasitarimai,
vyriausiųjų ir vyresniųjų
surašyti 2 protokolai.
specialistų pasitarimus, aptarti
veiklos rezultatus, pasitaikančias
darbo procedūrų klaidas, aktualius

Suorganizuoti du pasitarimai, parašyti du
protokolai:
1.Pasitarimas
„Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr.V-496 „Dėl pensijų srities darbo
procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo taikymo“
Protokolas:
2020-11-10 Nr. (10.33E) DV_V-6615;
2. Pasitarimas
,,Aktualūs pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
skyrimo ir mokėjimo, permokų nustatymo ir
išieškojimo klausimai” Protokolas:
2020-12-17 Nr. (10.33E) DV_V-7340.
Įvykdyta.
Registro skyriaus 2020 m. II ketv.
Šių metų 2 ir 4 ketvirčiuose per Asaichi
2020
m.
IV
ketv.
patarėjai
pasitarimus buvo aptarti veiklos rezultatai,
dažniausiai pasitaikančios darbo procedūrų
klaidos ir kiti aktualūs įmokų ir registro
tvarkymo klausimai, surašyti protokolai:

įmokų ir registrų tvarkymo
klausimus.

2020-06-16 Nr. (1.5E) DV_V-3657;
2020-12-08 Nr. (1.5E) DV_V-7168.

