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I. ESMINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

1.1. Įmokų surinkimo plano įvykdymo lygis, 2016 (proc.)
2016 metais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliauVilniaus skyrius) surinko 1910898,45 tūkst. eurų įmokų, t. y. 177192,05 tūkst. eurų daugiau nei
2015 metais ir 103,3 proc. įvykdė Draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų
valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų surinkimo planą (pagal planą buvo
numatyta surinkti 1817994,25 tūkst. eurų).
1 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje įmokų
surinkimo plano įvykdymo lygis per 2016 m.
Plane numatyta piniginių įplaukų suma,
Mėnuo
Eur
Sausis
108056628
Vasaris
143176389
Kovas
142452558
Balandis
152994744
Gegužė
150927143
Birželis
162305496
Liepa
152596908
Rugpjūtis
144318775
Rugsėjis
147246096
Spalis
153440243
Lapkritis
156026974
Gruodis
204452296
Viso:
1817994251

Plano įvykdymo lygis, proc.
105,3
100,5
105,9
104,3
105
99,2
101,7
104,7
104,4
103,3
102,9
102,2
103,3

Šaltinis: Duomenys iš Įmokų taikomosios sistemos.

2016 metais didelis dėmesys buvo skiriamas draudėjų išieškotinos skolos mažinimui. 201612-31 išieškotina skola (daugiau kaip 3 eurai) buvo 17837,63 tūkst. eurų ir sumažėjo 5,42
procento arba 1021,59 tūkst. eurų, lyginant su 2015-12-31 (išieškotina skola buvo 18859,22 tūkst.
eurų). Siekiant nustatyti, kurių draudėjų tipai didina išieškotiną skolą ir kurios išieškojimui reikia
skirti papildomą dėmesį, buvo išanalizuota išieškotina skola 2016-12-31 ir 2015-12-31 pagal
įmonių tipus.
2 lentelė. Draudėjų išieškotinos skolos pokytis palyginus 2016-2015 metų duomenis
pagal draudėjų tipus
Įmonių tipai

Uždarųjų akcinių bendrovių
Asmenų, vykdančių individualią

2016-12-31
Išraiška
Išraiška
tūkstančiais procentais
eurų
8056,04
45,16
2221,82
12,46

2015-12-31
Pokytis
Išraiška
Išraiška
tūkstančiais procentais
eurų
9347,17
49,56
1587,36
8,42
3

veiklą
Individualių įmonių
Verslo liudijimus įsigijusių
asmenų
Asmenų, neveikiančių įmonių
savininkų (PSD)
Mažųjų bendrijų
Advokatų, advokatų padėjėjų,
notarų, antstolių
Kitų

5819,60
118,54

32,63
0,66

4370,48
108,87

23,17
0,58

359,49

2,02

140,52

0,75

295,65
184,71

1,66
1,04

219,51
135,49

1,16
0,72

781,78

4,37

2949,82

15,64

Šaltinis: Duomenys iš Įmokų taikomosios sistemos.

Nustatyta, kad 2016 metais labiausiai išieškotina skola padidėjo: individualių įmonių
(1449,13 tūkst. eurų), gyventojų, vykdančių individualią veiklą, (634,46 tūkst. eurų), mažųjų
bendrijų (76,15 tūkst. eurų) ir advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių (48,22 tūkst. eurų).
Labiausiai išieškotina skola sumažėjo: akcinių bendrovių (2083,63 tūkst. eurų), uždarųjų akcinių
bendrovių (1291,12 tūkst. eurų), asociacijų (59,03 tūkst. eurų), viešųjų įstaigų (41,73 tūkst. eurų).
Sumažinti draudėjų išieškotiną skolą praleistais mokėjimo terminais buvo sudėtinga dėl 2016
metais kiekvieną mėnesį pagal galiojančius teisės aktus priskaičiuojamas individualių įmonių
savininkams, mažųjų bendrijų nariams, asmenims, vykdantiems individualią veiklą, neveikiančių
įmonių savininkams ir kitiems savarankiškai dirbantiems asmenims privalomojo sveikatos
draudimo ir/ar valstybinio socialinio draudimo įmokas, nepriklausomai nuo to, ar buvo vykdoma
reali veikla. Aukščiau minėtų draudėjų skolų išieškojimas sudėtingas ir neefektyvus dėl šių
priežasčių: nemaža dalis asmenų – užsieniečių, neturinčių asmens kodų, todėl nėra galimybės jų
skolos išieškojimą perduoti vykdyti antstoliams; antstoliai neturi galimybės vykdyti skolos
išieškojimą iš asmenų, kuriems pasibaigę leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir/ar asmenys
deklaravę išvykimą į kitas valstybes; savarankiškai dirbantys asmenys neturi turto ar negauna
pajamų, iš kurių būtų galimas skolos išieškojimas.
2016 metais didesnis dėmesys buvo skirtas ir skolos išieškojimo perdavimui antstoliams,
tačiau šis išieškojimas buvo mažiau efektyvus: 2016 metais 3126,43 tūkst. eurų skola buvo
perduota išieškoti antstoliams, tačiau gauta tik 226,66 tūkst. eurų, kai tuo tarpu 2015 metais
antstoliams išieškoti buvo perduota 1887,91 tūkst. eurų skola, o gauta 316,12 tūkst. eurų. 2016
metais Įmokų išieškojimo skyriaus specialistai nuolat susidurdavo su programinės įrangos
problemomis, rengiant sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka ir prašymus
antstoliams bei darbdaviams, dėl ko didelė minėtų dokumentų dalis turėjo būti pakartotinai
rankiniu būdu rengiama Word dokumentais ir registruojama Dokumentų valdymo sistemoje. Tam
buvo eikvojamos papildomos specialistų darbo ir laiko sąnaudos. Kai kurie programinės įrangos
trūkumai nepašalinti iki dabar.

1.2. Bankroto bylos iškeltos teritorinių skyrių iniciatyva per
2016 m. (iki gruodžio 31d.)
Bankroto procedūra yra viena iš rinkos ekonomikos priemonių, kurios pagalba siekiama
pašalinti iš rinkos nemokias įmones, kurios nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra
nemokios. Per 2016 m. Vilniaus skyriuje viso buvo iškelta 812 bankroto bylų, iš jų Vilniaus
skyriaus iniciatyva buvo iškeltos 336 bankroto bylos (neatitikimas su Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- Fondo valdyba)
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pateiktais rodikliais) kas sudaro nuo bendro iškeltų bankrotų bylų skaičiaus beveik 41,5 proc.
Skyriaus iniciatyva iškeltų bankroto bylų įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 7165430,64 Eur.
3 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus iniciatyva
iškeltų bankroto bylų skaičiaus ir jų įsiskolinimo dinamika per 2016 m.
1 ketvirtis
Skyriaus iniciatyva
iškeltos bankroto
bylos (skaičiais)
Įsiskolinimas
Fondo biudžetui
(eurais)

2 ketvirtis

3 ketvirtis

4 ketvirtis

Viso per
2016 m.

71

72

91

102

336

1608674.46

2039021.81

2669422.52

847840.08

7165430.64

Šaltinis: Duomenys iš Įmokų taikomosios sistemos.

Vilniaus skyriaus draudėjams iškeliamų bankroto bylų skaičius kiekvieną ketvirtį augo, taip
pat daugėjo Vilniaus skyriaus teikiamų ieškinių dėl bankroto bylų iškėlimo teismams, tačiau kai
kuriais atvejais bankroto iškėlimo procedūros labai užsitęsia. Galima išskirti kelias to priežastis:
1. Dalies ieškinių nagrinėjamas užsitęsia, nes dalis draudėjų nesutinka su teismo nutartimis
dėl bankroto bylos iškėlimo ir pasinaudodami įstatymo jiems suteikta teise jas skundžia. Lietuvos
apeliacinis teismas, nagrinėdamas tokius atskiruosius skundus, dažnai priima sprendimą gražinti
pirmos instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo, įmonės tuo pačiu metu teikia prašymus teismui
iškelti joms restruktūrizavimo bylą, vyksta teisminiai ginčai, yra skaičiuojamos einamosios VSD
įmokos, o įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau Fondo) biudžetui toliau
didėja, kaip pvz.: UAB „Aerotraining“ nuo 2014-10-17 prasidėjęs teisminių ginčų procesas tęsėsi
iki 2016-12-29 Apeliaciniam teismui priėmus nutartį iškelti bankroto bylą; UAB „Natural North
Caviar“ nuo 2015-08-21 teisminiai ginčai tęsėsi iki Apeliacinio teismo nutarties 2016-07-21
priėmimo.
2. Daugeliu atvejų draudėjų nurodytais adresais rasti nepavyksta, o išsiųsti dokumentai
grįžta neįteikti.
Dalis draudėjų padengia įsiskolinimą Fondo biudžetui tik pateikus ieškinį dėl bankroto bylos
iškėlimo, kaip pvz.: UAB WP Production sumokėjo - 34726 Eur , VšĮ ART Security Guard
sumokėjo – 19217 Eur, UAB „Betono statiniai“ sumokėjo - 15230 Eur .
Dažnai Fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipiasi į teismą su prašymais įstoti į bylą
trečiaisiais asmenimis, o tai teismui yra papildomi argumentai priimant nutartis dėl bankroto bylų
iškėlimo.

1.3. Informacija apie draudėjus, kuriems iškeltos bankroto bylos
ir turinčių įsiskolinimą VSDF biudžetui iki
2016 metų gruodžio 31d. (Eur, ct)
Fondo valdybos Vilniaus skyriuje draudėjų, kuriems iškeltos bankroto bylos, skaičius kiekvieną
2016 m. ketvirtį nežymiai didėjo, didėjant bankrutuojančių draudėjų skaičiui augo ir įsiskolinimas Fondo
biudžetui.
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4 lentelė. Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje
administruojamas bankroto bylas 2016 m.
Laikotarpis Draudėjų Darbuotojų Įsiskolinimas
skaičius
skaičius
iš viso
(eurais)
1 ketvirtis
1821
446
22754442.54
2 ketvirtis
1828
504
24762247.50
3 ketvirtis
1808
624
24693841.64
4 ketvirtis
1849
475
24894854.35

VSD įmokų
(eurais)
21589338.60
23521219.93
23467550.21
23649289.82

Delspinigių
(eurais)
1064069.48
1146019.16
1123732.77
1134228.31

Kitų
(eurais)
101034.46
95008.41
102558.66
111336.22

Šaltinis: Duomenys iš Įmokų taikomosios sistemos.

2016 m. Fondo valdybos Vilniaus skyriuje buvo užbaigta iš viso 818 bankroto bylų, 170
bankroto bylų daugiau nei 2015 m. Skyriuje pastebima tendencija, kad bankroto bylų procesų
eigos laikas trumpėja, tačiau yra atvejų, kai bankroto procedūros užsitęsia. Kontroliuojant ir
analizuojant bankroto bylų eigą nustatyta keletas priežasčių, dėl ko užsitęsia bankroto bylų
procesai.
1. Vykstantys teisminiai ginčai. Galima būtų išskirti keletą tokių teisminių ginčų grupių:
1.1. Dėl turto ir dokumentų neperdavimo. Iškėlus bankroto bylą buvę vadovai paskirtam
administratoriui neperduoda dokumentų, turto, todėl administratorius būna priverstas kreipti į
teismą, vėliau į antstolius dėl turto ir dokumentų perėmimo, tačiau dalies vadovų negali surasti ir
antstoliai, nes jie slapstosi (be deklaruotos gyvenamos vietos), išvykę į užsienį. Dalis
bankrutuojančių įmonių savininkų ir vadovų yra užsieniečiai net ne Europos Sąjungos valstybių
narių gyventojai (Rusijos, Baltarusijos, Indijos, Pakistano ir kt. valstybių piliečiai), todėl iš tokių
vadovų perimti dokumentus ar prisiteisti žalą kartais nėra jokių galimybių.
1.2. Dėl tyčinių bankrotų. Iškėlus bankroto bylas ir administratoriams pradėjus analizuoti
įmonių nemokumo priežastis, peržiūrint sandorius ar gavus informaciją bei kilus įtarimams, kad
gal būt dirbtinai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto, administratoriai kreipiasi į teismą
dėl tyčinių bankrotų, Fondo valdybos Vilniaus skyrius teismams aktyviai teikia informaciją ir
turimą medžiagą, todėl 2016 m. ženkliai išaugo tyčinių bankrotų skaičius. 2016 m. Vilniaus
apygardos teismas pripažino 48 bankrotus tyčiniais, tačiau beveik visos Vilniaus apygardos
teismo nutartys dėl tyčinio bankroto buvo apskųstos Lietuvos apeliaciniam teismui, kas taip pat
įtakoja bankroto bylų trukmę.
2. Administratorių atsisakymas administruoti įmones. Atsistatydinimo priežastys būna
įvairios: įmonė, kuriai iškelta bankroto byla neturi turto, administratoriui geografiškai nepatogu,
didelės laiko ir kuro sąnaudos. Pvz. nuo 2016-05-09, kai AB „Vingriai“ buvo iškelta bankroto
byla, atsistatydino jau trys administratoriai, ketvirto administratoriaus paskyrimas šiuo metu
apskųstas teismui.
3. Neįvykę šaukiami kreditorių susirinkimai. Susirinkimai neįvyksta dėl kvorumo
nebuvimo, todėl juos tenka kviesti pakartotinai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dažnai trečios
eilės kreditorius atstovauja advokatai, kuriuos pagal atstovavimo sutartį samdo įmonės –
kreditorės, šie atstovai skundžia (dažnai nepagrįstai) įvairius kreditorių susirinkimo nutarimus,
prasideda teisminiai ginčai, dėl kurių taip pat užsitęsia bankroto procesas.
Skyriaus specialistai, įgalioti atstovauti skyriaus interesus bankroto bylose, periodiškai
analizuoja bankroto procesų eigą, teikia išvadas dėl užsitęsusių bankroto bylų, kontroliuoja, o
dažnai ir įpareigoja bankroto administratorius imtis aktyvių veiksmų dėl spartesnio bankroto
proceso.
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1.4. Per 2016 metus nurašytų skolų po bankroto santykis su
gautomis pajamomis iš kreditorinio reikalavimo
Fondo valdybos Vilniaus skyriuje, prieš priimant sprendimą inicijuoti bankroto procedūrą, yra
tikrinama draudėjo turtinė padėtis. Nustačius turtą, analizuojama, kokie apribojimai turtui jau yra taikomi
ir kokios galimybės yra pritaikyti šiam turtui papildomus apribojimus (hipoteką, įkeitimą). Paskutiniu
metu stebima tendencija, kad daugėja atvejų, kai įmonės, kurioms iškeltos bankroto bylos, jokio turto
neturi arba turtas būna nuomojamas, kurį iškėlus bankroto bylą būtina grąžinti.
Analizuojant bankrutuojančių įmonių eigos procesus, pastebėta tendencija, kad iškėlus
bankroto bylą įmonėje, dažnai būna likęs tik įkeistas arba menkavertis turtas, kol administratoriui
turtas būna perduodamas arba administratorius turtą suranda pats, šis turtas būna gerokai nusidėvėjęs,
morališkai pasenęs, prastos prekinės būklės, todėl jį pardavus dažnai neužtenka net administravimo
išlaidoms padengti, kreditorių finansiniai reikalavimai dažniausiai iš viso netenkinami, o darbuotojų
finansiniai reikalavimai dalinai dengiami lėšomis gautomis iš Garantinio fondo.
Atskirose bankroto bylose bankroto administratoriai bando prisiteisti žalą iš įmonės vadovų arba
ginčydami įmonės ankstesnius sudarytus sandorius, tačiau prasidėję teisminiai ginčai teismuose labai
užsitęsia, pareikalauja nemažų išlaidų juridinėms paslaugoms, išauga administravimo kaštai. Teisme
prisiteistas sumas daugeliu atvejų pavyksta tik dalinai arba iš viso nepavyksta išsiieškoti, nes kalti
asmenys arba įmonės dažniausiais neturi jokio turto.
Paskutiniu metu stebima tendencija, kad vis daugiau administratorių bankroto bylos nagrinėjimo
metu išanalizavę įmonių finansinę padėtį ir nustatę, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir
administravimo išlaidoms padengti, kreipiasi į teismą prašydami taikyti supaprastintą bankroto
procedūrą.
Analizuojant Fondo valdybos pateiktą informaciją apie per 2016 m. nurašytų skolų po
bankroto santykis su gautomis iš kreditorinio reikalavimo pajamomis, Fondo valdybos Vilniaus
skyriaus nuomone, toks santykis nevisai realiai atspindi situaciją. Tiek bankrutuojančių įmonių
einamosios VSD įmokos, tiek dengiamas kreditorinis reikalavimas yra mokamas tuo pačiu įmokos
kodu, todėl esant dideliam bankroto bylų skaičiui (Fondo valdybos Vilniaus skyriuje virš 1800
bankroto bylų), todėl atskirti kokia dalimi dengiamas kreditorinis reikalavimas yra sudėtinga.
Skyriaus nuomone, lėšos gaunamos dengiant kreditorinį reikalavimą galėtų būti mokamos kitu
kodu arba turėtų būti galimybė Įmokų taikomojoje sistemoje suformuoti atskirą ataskaitą,
vertinant tik per ketvirtį padengto kreditorinio reikalavimo dalį. Tokia informacija būtų žymiai
tikslesnė ir objektyvesnė, negu dabartinis šio rodiklio apskaičiavimo būdas. Teritoriniams
skyriams atsirastų galimybė informaciją apie gautas lėšas dengiant kreditorinį reikalavimą
analizuoti ir lyginti ketvirčiais, net nepasibaigus bankroto procesui. Fondo valdybos Vilniaus
skyriuje 2016 m. buvo padengta dalis bankrutuojančių įmonių kreditorinio reikalavimo, bet
kadangi šių įmonių bankroto procedūra dar tęsiasi, į nurodytus duomenis šios sumos neįtrauktos.
Pvz.: 2016 m. UAB „Ranga –IV padengė - 813585,89 Eur, UAB „FF Lizingas“ - 87858,99 Eur,
Meyer & John GMBH & Co - 11817,91 Eur kreditorinio reikalavimo, šių įmonių bankroto bylos
dar nepasibaigusios (gali tęsti 2 ir daugiau metų) į nurodytus duomenis šios dalinai padengtos
kreditorinio reikalavimo sumos nepateko, taigi dabartinė skaičiavimo metodika nelabai atspindi
realios kreditorinio reikalavimo dengimo situacijos.
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1.5. Hipoteka/Įkeitimas, lyginant 2014, 2015 ir 2016 metus
2016 metais Fondo valdybos Vilniaus skyrius suaktyvino draudėjų skolų Fondo biudžetui
išieškojimo užtikrinimą ir pateikė Fondo valdybai 35 prašymus nustatyti draudėjų turto priverstinę
hipoteką arba priverstinį įkeitimą. Hipotekos registre buvo įregistruota 30 draudėjų turto
priverstinių hipotekų arba priverstinių įkeitimų, kadangi iki sprendimų dėl draudėjų turto
priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo gavimo Fondo valdybos Vilniaus skyriuje dienos 5
draudėjai įvykdė visus skolinius įsipareigojimus ir jiems turto įkeitimas nebuvo registruojamas.
Informacija apie Fondo valdybos Vilniaus skyriaus atliktą draudėjų skolų Fondo biudžetui
išieškojimo užtikrinimą pateikta 5 lentelėje.
5 lentelė. Informacija apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilniaus skyriaus 2016 metais įregistruotą hipoteką/įkeitimą
Laikotarpis
2016 m. 1 ketvirtis
2016 m. 2 ketvirtis
2016 m. 3 ketvirtis
2016 m. 4 ketvirtis
Iš viso:

Draudėjų skaičius
0
4
4
22
30

Įkeisto turto vertė, Eurais
0
165017
100380
995564,77
1260961,77

Šaltinis: Duomenys iš Įmokų taikomosios sistemos.

Analizuojant skolingų draudėjų, turinčių daugiau kaip 5 tūkst. eurų įmokų įsiskolinimą,
kuris susidarė nesumokėjus įmokų už apdraustuosius už du ir daugiau mėnesius, ir kuriems nėra
iškelta bankroto byla, turtą, paaiškėjo, kad beveik visi draudėjai neturi registruotino turto arba jų
registruotinas turtas nelikvidus, turtas jau ne kartą įkeistas. Šie draudėjai taip pat nevykdo
nurodymų pateikti dokumentus patikrinimui, kad nustatyti neregistruotą turtą. Dėl šios priežasties
sudėtinga draudėjų didesnių skolų išieškojimo užtikrinimui nustatyti priverstinę hipoteką ar
priverstinį įkeitimą.

1.6. Darbas su draudėjais, kurie nepateikė ar vėlavo pateikti
SAM pranešimus
1.6.1. Draudėjų, kurie nepateikė SAM pranešimų (dalis (proc.), skaičius)
2016 m. vasario 20 d. duomenimis Vilniaus skyriuje buvo 5936 draudėjai, nepateikę
duomenų apie apdraustuosius už praėjusį ataskaitinį mėnesį, šie draudėjai sudarė 9,84 proc. visų
draudėjų, privalėjusių teikti duomenis apie apdraustuosius už 2016 metų sausio mėnesį. Draudėjų,
nepateikusių duomenų apie apdraustuosius už vasario-gegužės mėnesius, dalis kito neženkliai nuo
8,05 iki 7,98 proc. Kiekvieną mėnesį kontroliuojant draudėjų duomenų apie apdraustuosius
teikimą, nustatyta, kad draudėjų, nepateikusių duomenų apie apdraustuosius už sausio mėnesį,
skaičiaus padidėjimui turėjo įtakos:
- nesudarytos ar nepratęstos draudėjų sutartys su buhalterinę apskaitą tvarkančiomis
įmonėmis, dažnu atveju, dėl neatsiskaitymo už suteiktas paslaugas;
- draudėjų, turinčių 1-2 apdraustuosius, nepateikti naujam laikotarpiui vadovų įgaliojimai
atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis;
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- draudėjų, dažnu atveju, turinčių 1 apdraustąjį, kuris yra draudėjo vadovas, naujam
laikotarpiui nepateikti 12-SD pranešimai apie nedraudžiamuosius laikotarpius už ilgą laikotarpį.
Užtikrinant apdraustųjų duomenų tvarkymo kokybę, Registro skyriaus specialistai kas
mėnesį analizuoja kiekvieno draudėjo, nepateikusio SAM pranešimo apie apdraustuosius,
duomenis, atlieka prevencinius bei veiklos procesuose numatytus veiksmus, siekiant surinkti kuo
daugiau pranešimų apie apdraustuosius bei išaiškinti duomenų nepateikimo priežastis. Atlikus
išsamią analizę, nustatytos pagrindinės priežastys dėl kurių draudėjai nepateikė duomenų apie
apdraustuosius ir apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo duomenys neįrašyti į Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registrą (toliau - Registras). Apibendrinti analizės rezultatai už 2016 m. gegužės
mėnesį nurodyti 6 lentelėje.
6 lentelė. Priežastys, dėl kurių į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą neįrašyti apdraustųjų
duomenys už 2016 m. gegužės mėnesį
Priežastys, dėl kurių į Registrą neįrašyti
apdraustųjų duomenys už 2016 m. gegužės
mėnesį
Draudėjų vadovai ir/ar apdraustieji
užsieniečiai, nedeklaravę gyvenamosios
vietos Lietuvos Respublikoje
Bankrutuojantys draudėjai, kurių buvę
vadovai neperdavė dokumentų paskirtam
bankroto administratoriui
Draudėjai, nepateikę SAM pranešimų už ne
trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį
Draudėjai, nepateikę SAM pranešimų pirmą
kartą
Draudėjai pavėluotai pateikė SAM
pranešimus
Kita
Iš viso:

Draudėjų
Dalis
Skaičius
(proc.)

Apdraustųjų
Dalis
Skaičius
(proc.)

1723

49,54

2162

41,62

43

1,18

114

2,19

1302

37,48

1764

33,96

128

3,66

328

6,31

226

6,48

651

12,53

59

1,67

176

3,39

3481

100,00

5195

100,00

Sustiprinus pavėluotai teikiamų SAM pranešimų kontrolę, taikant draudėjų vadovams
administracinę atsakomybę, vėluojančių teikti SAM pranešimus skaičius mažėjo, tačiau draudėjų,
nepateikusių duomenų apie apdraustuosius, dalis kito neženkliai.
1.6.2. Apdraustųjų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai (dalis (proc.), skaičius)
2016 m. liepos 1 d. įsigaliojus Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu
Nr. V-213 pakeistų Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių
(toliau – Taisyklės) nuostatoms, nustatytos sąlygos kada Fondo valdybos teritorinio skyriaus
sprendimu Registre gali būti įrašyta apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos
data. Šiuo pagrindu Registro skyriaus specialistai iki 2016 m. liepos 1 d. patikrino ir susistemino
turimą informaciją apie apdraustuosius, užsienio šalių piliečius, apie kuriuos neteikiami duomenys
ir kurie atitinka Taisyklėse nustatytas sąlygas bei atlikti visi reglamentuoti veiksmai. Iki 2016 m.
liepos 20 d. buvo priimta virš 1000 teritorinio skyriaus sprendimų įrašyti Registre apdraustiesiems
valstybinio socialinio draudimo pabaigos datas.
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2016 m. rugpjūčio-lapkričio mėnesiais draudėjų ir apdraustųjų duomenų tvarkymo
rodikliams gerinti įtakos turėjo didelis Registro skyriaus specialistų trūkumas, per 2016 metus iš
užimamų pareigų atleisti 23 specialistai. Teritorinio skyriaus direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d.
įsakymu Nr. V-43 patvirtinus naujus Registro skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, kurie
įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 1 d., 15 specialistų nesutiko tęsti tarnybos ir 2016 m. rugsėjo 30 d.
buvo atleisti iš užimamų pareigų, 8 specialistai atleisti iš užimamų pareigų dėl amžiaus ir kitų
priežasčių. Nustatyta tvarka organizuojant konkursus į laisvas valstybės tarnautojo pareigas nauji
Registro skyriaus specialistai priimti 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais. 2016 metais 13
specialisčių suteiktos atostogos vaikui priežiūrėti, iš jų 8 pakaitinio specialisto pareigybės
neužimtos dėl pretendentų trūkumo ir atrankų tęstinumo.
Draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymui Registro duomenų bazėje iki 2016 m.
rugsėjo 30 d. buvo suformuotos 74 grupės draudėjų pagal vyresniųjų specialistų pareigybių
skaičių. Nuo 2016 m. spalio 1 d. sugretinus vyresniųjų ir vyriausiųjų specialistų funkcijas,
draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymui ir įmokų mokėjimo kontrolei, vyko draudėjų
perskirstymas specialistams, formuojant naujas draudėjų grupes. Iki 2016 m. pabaigos pagal
turimą specialistų skaičių suformuota 111 draudėjų grupių, vidutiniškai po 1500 įvairių rūšių
draudėjų, priskirtų specialistui apskaitai vykdyti. Registro skyriaus specialistų funkcijų
pasikeitimas, draudėjų perskirstymas, naujai priimtų specialistų apmokymai turėjo reikšmingą
įtaką ne visada savalaikiam funkcijų atlikimui ir aukštesniems draudėjų ir apdraustųjų asmenų
duomenų tvarkymo rezultatams pasiekti. Todėl draudėjų, nepateikusių SAM pranešimų apie
apdraustuosius, ir apdraustųjų asmenų, už kuriuos nepateikti valstybinio socialinio draudimo
duomenys, dalies mažėjimas 2016 m. antrąjį pusmetį nebuvo labai ženklus. Sustiprinus
individualią specialistų kontrolę aukštesni rezultatai pasiekti kontrolinei 2016 m. gruodžio
mėnesio datai (žiūr. 1 paveikslą).

Draudėjų, nepateikusių SAM pranešimų,
ir apdraustųjų, už kuriuos nepateikti SAM pranešimai,
skaičiaus kitimas
7418
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1 paveikslas. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti
duomenys.

1.6.3. Nepateikti SAM pranešimai už 3 mėn. ir daugiau (gruodžio 31 d.)
2016 m. liepos 1 d. įsigaliojus Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir
tikslinimo taisyklių pakeitimams dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registre Fondo
valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, Vilniaus skyriuje buvo virš 3200 draudėjų, nepateikusių
SAM pranešimų apie daugiau nei 4000 apdraustųjų asmenų už ne trumpesnį kaip trijų
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kalendorinių mėnesių laikotarpį. Šių draudėjų ir apdraustųjų duomenų analizei 2016 m. liepos
mėnesį Įmokų Taikomojoje sistemoje sukurta ataskaita „Draudėjai, kurie 3 ir daugiau mėnesius
neteikia SAM pranešimų už apdraustuosius asmenis“, tačiau ataskaitoje draudėjai nėra rūšiuojami
pagal draudėjo kodą ir specialisto grupės numerį, nėra apdraustojo asmens vardo ir pavardės,
laikotarpio nuo kada nepateikti apie juos duomenys, įtraukiami draudėjai, neatitinkantys nustatytų
sąlygų, nėra suminių rezultatų. Ataskaitai tobulinti buvo pateikti siūlymai Fondo valdybos
informacinės sistemos paslaugų tarnybai.
Nurodytų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenų analizei, savalaikiam veiksmų atlikimui
Registro skyriaus specialistai privalėjo kiekvieną mėnesį rankiniu būdu sudarinėti draudėjų ir
apdraustųjų sąrašus ir nustatytais terminais ir reglamentuota tvarka atlikti veiksmus. Ypač didelių
darbo laiko sąnaudų pareikalavo kontrolės veiksmai, analizuojant ar specialistai savalaikiai,
teisingai ir pagrįstai atlieka nustatytus veiksmus ir rengia sprendimų projektus.
2016 m. pabaigai nustatyti 174 draudėjai, nepateikę SAM pranešimų apie 298
apdraustuosius asmenis už ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį. Duomenų
sutvarkymui atliekami nustatyti veiksmai: draudėjams pakartotinai pateikti reikalavimai dėl SAM
pranešimų pateikimo arba apdraustiesiems asmenims išsiųsti pranešimai informuoti dėl draudėjo
neteikiamų duomenų apie jų draudžiamąsias pajamas ir VSD įmokas bei galimybę kreiptis į
Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo pagal Darbo kodekso 124 straipsnio 1
dalies 4 punktą. Pasibaigus pranešimuose nurodytiems terminams ir nepaaiškėjus naujoms
aplinkybėms, nustatyta tvarka apdraustiesiems bus įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga
Vilniaus skyriaus iniciatyva.
1.6.4. Informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo pabaigą
Teritorinio skyriaus iniciatyva ("98" priežastis) nuo 2016-07-01
Vadovaujantis duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių
nuostatomis dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registre Fondo valdybos teritorinio
skyriaus iniciatyva per laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. metų pabaigos Vilniaus
skyriaus sprendimu Registre įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaiga 3652 apdrausiesiems
(žiūr. 2 paveikslą).
Informacija apie Registre įrašytą valstybinio socialinio draudimo
pabaigą Vilniaus skyriaus iniciatyva (98 priežastis)
nuo 2016-07-01
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2 paveikslas. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti
duomenys.
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Registre įrašius 3027 draudėjų 3652 apdraustiesiems valstybinio socialinio draudimo
pabaigą teritorinio skyriaus iniciatyva, Vilniaus skyriuje pasitaikė šios situacijos:
1. Vienas apdraustasis išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka apskundė Fondo
valdybai Vilniaus skyriaus veiksmus.
2. Draudėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą
(EDAS) teikia naujus SD pranešimus apie savo ir/ar apdraustųjų draudimo pradžią, kurie į
Registrą įrašomi automatiniu būdu, kaip pvz.:
2.1. Draudėjo UAB „Kopenada“ vadovui, nevykdančiam Vilniaus skyriaus nurodymų
pateikti SD pranešimus apie apdraustuosius, teritorinio skyriaus sprendimu įrašyta valstybinio
socialinio draudimo pabaiga 2016 m. liepos 1 d. ir draudėjas įtrauktas į Rizikingų draudėjų sąrašą.
Neatsižvegiant į tai, draudėjui 2016 m. spalio 14 d. pateikus naują 1-SD pranešimą apie kito
apdraustojo draudimo pradžią, duomenys automatiniu būdu įrašyti Registre. SAM pranešimai už
2016 m. spalio-gruodžio mėnesius nepateikti. Draudėjo vadovas, deklaravęs gyvenamąją vietą
Ukmergės rajone, skyriaus reikalavimų pateikti duomenis nevykdo, todėl vėl atliekami nustatyti
veiksmai, informuotas apdraustasis dėl draudėjo duomenų apie jį neteikimo ir galimybės kreiptis į
Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pabaigos.
2.2. Draudėjo UAB „Delorsa“ vadovas nuo draudimo pradžios 2014 m. rugsėjo 9 d. neteikė
duomenų apie save, nevykdė reikalavimų pateikti, nesurandamas, todėl nustatyta tvarka teritorinio
skyriaus sprendimu jam buvo įrašyta Registre draudimo pabaiga 2014 m. rugsėjo 9 d. Draudėjo
vadovo įgaliotas asmuo 2016 m. lapkričio mėnesį per EDAS pateikė 1-SD pranešimus apie to
paties vadovo ir 5 apdraustųjų draudimo pradžią 2016 m. lapkričio 7 ir 28 dienomis bei 2016 m.
gruodžio 20 d. SAM pranešimą apie apdraustuosius už lapkričio mėnesį, kurių duomenys į
Registrą įrašyti automatiniu būdu. 2016 m. gruodžio 12 d. per EDAS pateikti nauji 1-SD
pranešimai apie 13 apdraustųjų draudimo pradžią, kurių duomenys į Registrą įrašyti automatiniu
būdu, tačiau SAM pranešimas apie 19 apdraustųjų už gruodžio mėnesį nepateiktas. UAB
„Delorsa“ įtraukta į Rizikingų draudėjų sąrašą, Fondo biudžetui neskolinga, nes socialinio
draudimo įmokos gautos pagal pateiktus mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms.
2.3. Draudėjo UAB „Etimarkas“ vadovui ir apdraustajai (pagal pavardes susieti giminystės
ryšiais) nustatyta tvarka skyriaus sprendimu įrašytos draudimo pabaigos 2016 m. sausio 1 d. Per
EDAS 2016 m. gruodžio mėnesį gauti nauji 1-SD pranešimai apie vadovo ir tos pačios
apdraustosios draudimo pradžią 2016 m. gruodžio 1 d., SAM pranešimas už gruodžio mėnesį
nepateiktas. Draudėjo vadovo gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdoje. Draudėjas Fondo biudžetui
neskolingas, nes socialinio draudimo įmokos gautos pagal pateiktus mokėjimo nurodymus kredito
įstaigoms.
Pagal nurodytus pavyzdžius Vilniaus skyrius pateikė Fondo valdybai siūlymą stabdyti
draudėjų, įrašytų į Rizikingų draudėjų sąrašą, visus teikiamus SD pranešimus specialisto
vertinimui. Draudėjus, kurių apdraustiesiems Registre įrašytos valstybinio socialinio draudimo
pabaigos teritorinio skyriaus iniciatyva (98 priežastis), įtraukti į duomenų rizikingumo vertinimo
algoritmo reikalavimus ir stabdyti teikiamus jų 1-SD pranešimus specialisto vertinimui,
nepriklausomai draudėjas įrašytas į Rizikingų draudėjų sąrašą ar ne. Taip pat siūlėme papildyti
rizikingumo vertinimo algoritmą – nustatyti, kad draudėjo teikiamas 1-SD pranešimas apie
draudimo pradžią būtų stabdomas, jeigu apdraustajam nėra įrašyti duomenys apie praėjusio
mėnesio draudžiamąsias pajamas ir socialinio draudimo įmokas.
3. Draudėjas teikia prašymą šalinti teritorinio skyriaus sprendimu įrašytus duomenis apie
valstybinio socialinio draudimo pabaigą, motyvuodamas tuo, kad vykdė veiklą, kaip pvz.:
3.1. UAB „AA Matrix“ vadovui ir apdraustajai skyriaus sprendimu 2016 m. rugsėjo 6 d.
įrašyta Registre valstybinio socialinio draudimo pabaiga 2016 m. sausio 1 d. Tiek vadovui, tiek
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apdraustajai atsirado prievolė mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016 m. vasario
1 d., draudėjui pateikus prašymą tikslinti įrašytus duomenis, Vilniaus skyrius pareikalavo pateikti
dokumentus, įrodančius bendrovės vykdomą veiklą, dokumentai nepateikti, todėl įrašyti
duomenys apie draudimo pabaigą netikslinti.
3.2. UAB „Trigger productions“ vadovui ir apdraustajam skyriaus sprendimu įrašyta
Registre valstybinio socialinio draudimo pabaiga 2016 m. vasario 1 d. Draudėjas pateikė Vilniaus
skyriui prašymą šalinti draudimo pabaigos datas ir įrašyti 2-SD pranešimo ir SAM pranešimų apie
apdraustuosius už 2016 metų vasario-gruodžio mėnesius duomenis. UAB „Trigger productions“
socialinio draudimo įmokas ir delspinigius sumokėjo, pateikė paaiškinimus ir veiklos vykdymą
pagrindžiančius dokumentus. Vilniaus skyrius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, priėmė
sprendimą tikslinti apdraustųjų duomenis, šalinant teritorinio skyriaus iniciatyva įrašytas
apdraustųjų draudimo pabaigas ir įrašant pateiktų 2-SD pranešimo apie apdraustojo socialinio
draudimo pabaigą ir SAM pranešimų už 2016 metų vasario-gruodžio mėnesius duomenis.

1.7. Pašalpų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo
lygis per 2016 metus
Vilniaus skyriuje per 2016 metus priimti 689 sprendimai dėl ligos, motinystės, motinystės
(tėvystės), tėvystės pašalpų (toliau – pašalpos) ir išmokų permokų.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje priimtų
sprendimų dėl ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės pašalpų
ir išmokų permokų pasiskirstymas per 2016 m.
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3 paveikslas. Šaltinis: Duomenys iš Centralizuotos Pašalpų ir Pensijų sistemos.
Per 2016 m. nustatyta pašalpų ir išmokų permokų suma sudarė daugiau nei 68,1 tūkst. Eur.
(be gyventojų pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų). Didžiausią dalį – 50,5
proc. sudarė motinystės (tėvystės) pašalpų permokų suma, 31,4 proc. motinystės pašalpų permokų
suma, 15,7 proc. ligos pašalpų permokų suma. Daugiau nei 30 proc. motinystės (tėvystės) pašalpų
permokų nustatyta dėl to, kad asmenys deklaravo individualios veiklos pajamas, daugiau nei 18
proc. dėl to, kad turėjo draudžiamųjų pajamų pašalpos gavimo metu. Motinystės pašalpų permokų
daugiau nei 39 proc. nustatyta dėl to, kad asmenys turėjo draudžiamųjų pajamų pašalpos gavimo
metu, daugiau nei 12 proc. dėl to, kad asmenys deklaravo individualios veiklos pajamas. Ligos
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pašalpų permokų daugiau nei 33 proc. nustatyta dėl to, kad asmeniui, gavus ligos pašalpą ilgiau
nei 90 kalendorinių dienų, atgaline data paskirta netekto darbingumo pensija, daugiau nei 25 proc.
nustatyta dėl to, kad pagal draudėjo prašymą tikslintos draudžiamosios pajamas Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registre (toliau – Registras), daugiau nei 17 proc. dėl to, kad asmenys pažeidė
elgesio taisykles laikinojo nedarbingumo metu. Tėvystės pašalpų permokų daugiau nei 60 proc.
nustatyta dėl to, kad buvo tikslintos draudžiamosios pajamas Registre.
Skyriuje 2016-01-01 neišieškotų pašalpų ir išmokų permokų likutis buvo daugiau nei 152,9
tūkst. Eur. Per 2016 metus susigrąžinta daugiau nei 68,6 tūkst. Eur. pašalpų permokų, neišieškotų
pašalpų ir išmokų permokų likutis 2016-12-31 buvo daugiau nei 138,8 tūkst. Eur., t.y. sumažėjo
9,2 proc. lyginant su 2016 metų pradžioje buvusia neišieškota pašalpų permokų suma. Pašalpų ir
išmokų permokų susigrąžinimo rodiklis 2016 metais sudaro 87,7 proc.
Didžiausią nesusigrąžintų pašalpų ir išmokų permokų dalį sudaro permokos, kurių
išieškojimas iš fizinių asmenų perduotas antstoliams (29 proc.). Tačiau permokų susigrąžinimas
pagal vykdomuosius dokumentus nedidelis. Nesusigrąžintų pašalpų permokų, kurių grąžinimas
vykdomas pagal priimtus sprendimus grąžinti pašalpų permokas dalimis pagal asmenų prašymus
sudaro 25 proc. Pašalpų permokų išieškojimas teisminiu būdu sudaro 23 proc. Daugėja atvejų, kai
pašalpų permokos įtrauktos į Kreditorinius reikalavimus nesugrąžinamos, nes Teismo sprendimu
įmonės pripažįstamos likviduotomis dėl bankroto.

1.8. Pensijų permokų susidarymo priežastys ir susigrąžinimo
lygis per 2016 metus
Vilniaus skyriuje per 2016 metus buvo nustatyta 212 pensijų ir kompensacijų
permokų, kurių bendra suma 124530,64 Eur. Pensijų ir kompensacijų permokų susigrąžinimo
lygis- 29,09 proc.
7 lentelė. Suvestiniai duomenys apie pensijų ir kompensacijų permokų nustatymą ir išieškojimą
2016-01-01-2016-12-31
Išmokų
Nustatytų
Išieškota
Išmokų
permokų
išmokų
išmokų
permokų
likutis, Eur permokų suma, permokų suma, likutis, Eur
2016-01-01
Eur
Eur
2017-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-12-31
2016-12-31
Našlių pensijų
permokos
Pensijų ir kompensacijų
permokos (be našlių pensijų
permokų)
Iš viso

Permokų
susigrąžinimo
lygis, proc.

697318,14

20987,49

177763,50

540542,13

24,75

117942,08

103543,15

95588,06

125897,17

43,16

815260,22

124530,64

273351,56

666439,30

29,09

Šaltinis: Duomenys iš Centralizuotos Pašalpų ir Pensijų sistemos.

Našlių pensijų permokų likutis 2016-01-01 buvo 697 318,14 Eur, laikotarpiu nuo 2016-0101 iki 2016-12-31 buvo nustatyta – 20 987,49 Eur našlių pensijų permokų, išieškota 177 763,50
Eur, našlių permokų likutis 2016-12-31 – 540 542,13 Eur, našlių pensijų permokų susigrąžinimo
lygis –24,57 proc.
Pensijų ir kompensacijų (be našlių pensijų) permokų likutis 2016-01-01 buvo 117 942,08
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Eur, laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 buvo nustatyta – 103 543,15 Eur pensijų ir
kompensacijų permokų, išieškota 95 588,06 Eur, permokų likutis 2016-12-31 – 125 897,17 Eur,
permokų susigrąžinimo lygis – 43,16 proc.
Iš viso pensijų ir kompensacijų permokų likutis 2016-01-01 buvo 815 260,22 Eur,
laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 iš viso buvo nustatyta – 124 530,64 Eur pensijų ir
kompensacijų permokų, išieškota 273 51,56 Eur, permokų likutis 2016-12-31 – 666 439,30 Eur,
permokų susigrąžinimo lygis – 29,09 proc.
Permokų susigrąžinimo lygis sumažėjo dėl nustatytų valstybinio socialinio draudimo ir
valstybinių našlių pensijų permokų laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2016-12-31. Visos našlių pensijų
permokos susidarė dėl išmokų gavėjų kaltės, kurie kreipdamiesi dėl pensijų skyrimo nuslėpė, jog
buvo išsituokę ar sudarę naują santuoką.
Siekiant išvengti permokų kiekvieną mėnesį formuojami našlių pensijų gavėjų, kurie
Gyventojų registro duomenimis sudarė naują santuoką, sąrašai. Taip pat skiriant našlių pensijas
tikrinami Gyventojų registro duomenys apie santuokos sudarymą/nutraukimą.
8 lentelė. Suvestiniai duomenys apie nustatytų pensijų ir kompensacijų permokų
susidarymo priežastis
Permokos susidarymo priežastis

Pavėluotai gauta informacija apie išmokos gavėjo
mirtį
Pavėluotai gauta informacija apie naujai sudarytą
santuoką ir/ar ištuoką (permokos, nustatytos
patikrinus našlių pensijų skyrimo pagrįstumą pagal
Našlių pensijų skyrimo pagrįstumo tikrinimo
laikinąją tvarką)
Pavėluotai gauta informacija apie mokamą pensiją
kitoje valstybėje už tą patį stažą
Neteisingai išmokėta Nedarbo socialinio draudimo
išmoka (permoka perduota iš VSDFV Utenos
skyriaus), ligos pašalpa
Pavėluotai gauta informacija iš ŠITC
Kitos priežastys
Pavėluotai gauta informacija apie naujai sudarytą
santuoką ir/ar ištuoką (išskyrus 4 punkte nurodytas
permokas)
Pavėluotai gauta informacija apie draudžiamąsias
pajamas
Pavėluotai gauta informacija, kad asmuo vienu metu
gauna valstybinę nukentėjusiųjų asmenų ir pareigūnų
pensiją
Pavėluotai gauta informacija iš NDNT
Viso

Nustatytų
permokų
skaičius
2016-01-01
2016-12-31
27

Nustatytų
permokų
suma, Eur

Procentas
nuo
nustatytos
permokų
sumos

12,74

45005,70

36,14

8

3,77

24862,15

19,96

2

0,94

18110,72

14,54

87

41,04

14140,30

11,35

65
10
2

30,66
4,72
0,94

11448,05
5917,79
2425,92

9,19
4,75
1,96

8

3,77

2083,93

1,67

2

0,94

356,08

0,29

1
212

0,47
100

180,00
124530,64

0,14
100

Procentas
nuo
nustatytų
permokų
skaičiaus

Šaltinis: Duomenys iš Centralizuotos Pašalpų ir Pensijų sistemos.

Išieškojimo operatyvumą apsunkina skolininkų nemokumas, išvykimas iš Lietuvos
Respublikos. Ženkliai padidinti permokų susigrąžinimo lygį nėra galimybės, nes nustatytų našlių
permokų sumos yra didelės, išmokų gavėjai nustatytų permokų geranoriškai padengti nesutinka,
15

nes daugumos jų materialinė padėtis yra sunki, vienintelis pragyvenimo šaltinis – gaunama
senatvės/netekto darbingumo pensija, kuri yra nedidelė. Todėl nustatytos permokos dažniausiai
išieškomos įstatymo nustatyta tvarka - po 20 procentų iš gaunamos pensijos.

1.9. Iniciatyvos per 2016 m., kurios turėtų sumažinti išduodamų
pažymų skaičių
Pagal Dokumentų valdymo sistemoje esančius registrų duomenis 2016 m. VSDFV Vilniaus
skyrius išdavė 30865 pažymas draudėjams, apdraustiesiems, išmokų gavėjams ir tretiesiems
asmenims t.y. 4013 mažiau negu 2015 m. (2015 m. buvo išduota 34878), todėl 2016 m. išduotų
pažymų skaičius sumažėjo lyginant su 2015 m. Planuotas pažymų sumažėjimo rodiklis 3 proc.
buvo pasiektas ir viršytas.
Siekdamas sumažinti išduodamų pažymų draudėjams, apdraustiesiems, išmokų gavėjams ir
tretiesiems asmenims skaičių, VSDFV Vilniaus skyrius analizavo, kurios įstaigos ir organizacijos
yra pagrindinės išduodamų pažymų gavėjos bei teikė šią informaciją Fondo valdybai dėl duomenų
teikimo sutarčių sudarymo ar jau sudarytų sutarčių papildymo.
Be to, dėl Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais nustatytos tvarkos dalis klientų
kreipdavosi VSDFV Vilniaus skyrių dėl pažymų apie savivaldybę, kuriai pervedamas pajamų
mokestis nuo mokamų išmokų. 2016 m. balandžio mėnesį VSDFV Vilniaus skyriaus iniciatyva
vyko Fondo valdybos ir Vilniaus miesto savivaldybės pasitarimas dėl šių pažymų išdavimo
tikslingumo. Buvo sudarytas žodinis susitarimas, kad Vilniaus miesto savivaldybė tokių pažymų
nebereikalaus ir atliks atitinkamų teisės aktų pakeitimus.
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II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI IR PASIŪLYMAI
FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMUI

Dėl nurodymų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nesumokėtas
įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo sąskaitos
Siūlome supaprastinti procedūrą teikiant nurodymus kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių
pinigų įstaigoms nurašyti nesumokėtas įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas iš draudėjų
sąskaitų. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 13 straipsnyje nustatyta,
kad pagal šį Įstatymą administruojami mokesčiai, tarp kurių yra ir valstybinio socialinio draudimo,
privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Tiek MAĮ 106 straipsnio 1
dalies 1 punkte, tiek Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) 20
straipsnio 1 dalies 1 punkte reglamentuota, kad laiku nesumokėtos įmokos, delspinigiai, palūkanos
ir baudos gali būti išieškomi duodant nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų
įstaigai nesumokėtas įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo sąskaitos,
tačiau Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir
vykdymo taisyklių 112 punkte, Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių 17 punkte
numatyta, kad teikiant mokėjimo nurodymus turi būti nurodomas ir jų teisinis pagrindas –
sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, ko MAĮ ir VSDĮ nenumato. Atsižvelgiant į
tai, siūlome atsisakyti dviejų dokumentų rengimo, paliekant tik nurodymą nurašyti skolą iš
skolingo draudėjo sąskaitų, kuriame būtų pateikiama apibendrinta informacija, kuri iki šiol
nurodoma sprendime ir mokėjimo nurodyme (teisinis nurodymo teikimo pagrindas, draudėjo
duomenys, skolos suma, nustatyta suma, kuria leidžiama laisvai disponuoti, apskundimo tvarka ir
pan.). Atsisakius sprendimo rengimo operatyviau vyktų mokėjimo nurodymų teikimas bei
informacijos apie nurašytas lėšas tvarkymas Įmokų Taikomojoje sistemoje, specialistams nekiltų
problemų atliekant sprendimų dėl skolos išieškojimo padengimus gautomis lėšomis, kai taikomas
ne vienas išieškojimo būdas. Sprendimai galėtų būti priimami tik išieškant skolas iš skolingo
draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąžinimo draudėjui terminą, nustačius, kad skolingo
draudėjo piniginės sumos yra pas kitą draudėją, taip pat vykdant tolimesnį skolos išieškojimą, per
antstolį, areštuojant skolininko turtą ir pan.
Vilniaus skyriuje 2016 metais užregistruoti 162 657 sprendimai dėl skolos išieškojimo
priverstine tvarka, todėl jeigu pasiūlymui atsisakyti sprendimų priėmimo teikiant nurodymus
kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoms nebūtų pritarta, siekiant mažinti popieriaus,
dokumentų archyvavimo, specialistų darbo laiko sąnaudas, tikslinga sprendimus dėl skolos
išieškojimo priverstine tvarka rengti kaip elektroninius kvalifikuotus dokumentus, pasirašytus
elektroniniu kvalifikuotu parašu.
Dėl raginimų draudėjams sumokėti skolą
Vadovaujantis Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklėmis, raginimai turi būti
siunčiami, jeigu savarankiškai dirbantis asmuo nesumoka įmokų, kai jų bazė priklauso nuo asmens
pajamų, gautų praėjusiais metais, kai kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaiga per
penkias dienas negali atlikti mokėjimo nurodymo, kai skolingas draudėjas turi skolininką,
praleidusį skolos grąžinimo terminą arba skolingo draudėjo piniginės lėšos yra pas kitą draudėją.
Atsižvelgiant į siunčiamų raginimų kiekius (Vilniaus skyrius per 2016 metus išsiuntė 18 736
raginimus), jų siuntimo kaštus, ar išsiuntus raginimą buvo pasiektas rezultatas, t. y. sumokėta
skola, taip pat draudėjų pastabas, tikslinga keisti raginimų dėl skolos sumokėjimo siuntimo tvarką.
Siūlome raginimus siųsti tik savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat tais atvejais, kai
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skolingas draudėjas turi skolininką, praleidusį skolos grąžinimo terminą arba skolingo draudėjo
piniginės lėšos yra pas kitą draudėją. Raginimus būtų tikslinga siųsti elektroninių ryšių
priemonėmis per E. siuntų pristatymo sistemą ar kitomis draudėjų pasirinktomis jų informavimo
Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemonėmis, o taip pat numatyti raginimų siuntimą
turimais draudėjų elektroninio pašto adresais, kadangi didžioji dalis savarankiškai dirbančių
asmenų retai naudojasi ar visai nesinaudoja Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema ar
Elektronine gyventojų aptarnavimo sistema ir tikėtina, kad nėra nurodę jų informavimo būdo.
Dėl naujos paslaugos draudėjams, administruojant įmokų surinkimą
Siekiant suvaldyti skolingų draudėjų skaičiaus augimą ir didinti draudėjų pasitenkinimą
teikiamomis paslaugomis administruojant įmokas, siūlome svarstyti galimybę įteisinti nurodymų
kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoms nurašyti įmokas iš draudėjų sąskaitų
teikimą nepasibaigus jų mokėjimo terminui draudėjui pageidaujant. Draudėjo pageidavimas ir
Fondo valdybos teritorinio skyriaus įsipareigojimas iki nustatytos datos pateikti nurodymą kredito,
mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoms galėtų būti įforminamas sutartimi ar susitarimu.
Pasiūlymas ypač aktualus draudėjams – savarankiškai dirbantiems asmenims dėl jų prievolės kas
mėnesį mokėti nustatyto dydžio valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos
draudimo įmokas, taip pat dėl jų dydžių keitimosi keičiantis teisės aktams.
Dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo individualių įmonių
savininkams ir mažųjų bendrijų nariams
Siūlome svarstyti galimybę įteisinti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų
neskaičiavimą individualių įmonių (IĮ) savininkams ir mažųjų bendrijų (MB) nariams, kai
faktiškai nevykdoma veikla, kaip tai yra nustatyta Savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti
privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų vertinimo darbo procedūrų aprašymo, patvirtinto
Fondo valdybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-603, VI ir VII skyriuose.
Nuolat daugėjant draudėjų - IĮ ir MB, kurių savininkai ar nariai dažnu atveju yra
užsieniečiai, nerandami, socialinio draudimo įmokų nemoka, įmonės ar bendrijos neturi
likviduojamos, bankrutuojančios ar bankrutavusios statuso, MAĮ nustatyta tvarka nedeklaravę
laikino veiklos nevykdymo. IĮ savininkai ar MB nariai neturi deklaruotos gyvenamosios vietos
arba turimais adresais nerandami. Iki 2010 metų bei nuo 2015 metų tokių IĮ savininkų ar MB narių
valstybiniam socialiniam draudimui kiekvieną mėnesį apskaičiuojamos VSD įmokos, kurių
išieškojimas, pritaikius Priverstinio poveikio priemones nevyksta ilgus metus. Manome, kad
draudėjams - IĮ, MB, nemokantiems VSD įmokų už savininkus ar narius - veiklos nevykdymas
galėtų būti nustatomas tomis pačiomis sąlygomis, kaip nustatyta Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse dėl draudėjų teikiančių SD pranešimus.
Dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registro duomenų bazėje
Siekiant mažinti specialistų darbo laiko sąnaudas, klaidų dėl žmogiškųjų faktorių skaičių,
tikslinga standartizuoti sprendimus dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registro
duomenų bazėje. Atsižvelgiant į priimamų sprendimų kiekius (Vilniaus skyrius per 2016 metus
priėmė 17 493 sprendimus dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo) ir jų priėmimo atvejus,
tikslinga nustatyti sprendimų formas pagal Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir
tikslinimo taisyklių 77.1 punktą - draudėjo prašymu, 119 ir 121 punktus - teritorinio skyriaus
iniciatyva dėl draudėjo neteikiamų duomenų arba įvertinus teikiamų duomenų rizikingumą, ar
konstatavus, kad draudėjas nevykdo veiklos.
Siūlome nustatytos formos sprendimus dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo rengti
Registro duomenų bazėje kaip elektroninius kvalifikuotus dokumentus, integruotu būdu talpinti
Dokumentų valdymo sistemoje (DVS), suteikiant galimybę sprendimą (us) individualiai ar sąrašu
pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.
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Dėl darbo su draudėjais, kurių apdraustiesiems apskaičiuotas darbo užmokestis
mažesnis nei minimali mėnesinė alga
Fondo valdybos pavedimu Vilniaus skyrius 2015 ir 2016 metais vykdė draudėjų, kurių
apdraustiesiems apskaičiuotas darbo užmokestis mažesnis nei minimali mėnesinė alga, stebėseną,
kvietė draudėjų vadovus pokalbiams apie įmonių vykdomą veiklą, samdomų darbuotojų darbo
laiką, mokamą darbo užmokestį. Analizuojant atrinktų pokalbiams draudėjų vidutinio apdraustųjų
skaičiaus ir draudžiamųjų pajamų dydžių kitimą, darytina išvada, kad pokalbiai su draudėjų
vadovais didesnį poveikį turėjo pirmuoju vedamų pokalbių ir stebėsenos laikotarpiu, vėliau įtaka
mažėjo. Manome, vykdytos 2 metus švietėjiškos veiklos šiuo klausimu pakanka, nes yra
neženklus vertinamųjų rodiklių pokytis, o specialistų darbo laiko sąnaudos šiam darbui atlikti ypač
didėlės dėl rankiniu būdu atliekamos duomenų analizės, informacijos sisteminimo, pokyčių
stebėjimo.
Iki teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, keitimo ar naujų priemonių,
kontroliuojant šešėlinės ekonomikos reiškinius, mažinant valstybinio socialinio draudimo įmokų,
susijusių su darbo santykiais, vengimą, darbo santykių įforminimo vengimą ir nelegalaus darbo
mąstą, nustatymo, siūlome daugiau dėmesio skirti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas ir specialistų darbo laiką naudoti
darbui su draudėjais, teikiančiais socialinio draudimo pranešimus, bet nemokančiais apskaičiuotų
įmokų, nustatant draudėjų veiklos vykdo/nevykdo faktus.
Dėl Baudžiamajame kodekse numatyta nusikalstama veika padarytos žalos Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetui apskaitos
Siūlome svarstyti teisės aktų pakeitimus, kad Baudžiamajame kodekse numatyta
nusikalstama veika padaryta žala Fondo biudžetui atlyginta/neatlyginta nebūtų apskaitoma kaip
asmens, padariusio žalą, draudžiamosios pajamos. Nusikaltimu padaryta žala galėtų būti
apskaitoma kaip bendrosios Fondo biudžeto atlygintos/neatlygintos pajamos be fiksavimo
konkretaus draudėjo finansinėje apskaitoje bei to draudėjo apdraustiesiems draudžiamosiomis
pajamomis, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos socialinio draudimo išmokos. Kaip pvz., 2016
m. gruodžio 2 d. teismo nuosprendžiu UAB „Centro kubas“ vadovas pripažintas kaltu padarius
nusikalstamą veiką ir pagal civilinį ieškinį Fondo biudžetui turi atlyginti 1 492 054,54 eurus.
Esant teismo nuosprendžiui atlyginti Fondo biudžetui turtinę žalą, kuri padaryta
nesumokėjus VSD įmokų apgaulingai tvarkant draudėjo buhalterinę apskaitą, nedeklaravus su
darbo santykiais susijusių A klasės pajamų, dėl to neapskaičiavus ir į Fondo biudžetą nesumokėjus
VSD įmokų nuo išmokėtų („vokeliuose“), bet neapskaitytų sumų, apdraustiesiems nustatytos
darbo užmokesčio sumos, kaip draudžiamosios pajamos, galėtų būti įrašomos/tikslinamos
Registro duomenų bazėje apdraustojo prašymu, pateikus teismo nuosprendį.
Dėl Registro skyriaus specialistų darbo krūvių skaičiavimo normatyvų ir perskirstymo
tarp Fondo valdybos teritorinių skyrių
Vilniaus skyriuje bendras draudėjų skaičius per paskutinius trejus metus padidėjo apie 42
proc.,o savarankiškai dirbančių asmenų, turinčių mokėti valstybinio socialinio draudimo ir
sveikatos draudimo įmokas apie 72 proc., Registro skyriaus specialistų, vykdančių draudėjų ir
apdraustųjų apskaitą, sumažėjo 7 pareigybėmis. Skyriuje kiekvienais metais būdinga natūrali
specialistų kaita, suteikiamos atostogos vaikams prižiūrėti, esant tarnybinei būtinybei specialistai
perkeliami į kitas valstybės tarnautojo pareigas, dėl to nuolat būna neužimtų pareigybių, priėmus
naujus specialistus, vykdomi jų apmokymai. Nurodytos aplinkybės ženkliai didina dirbančių
specialistų darbo krūvį, kuriam nuolat didėjant, didėja klaidų kiekis, mažėja motyvacija nuosekliai
ir kokybiškai atlikti nustatytas funkcijas ir sunkina Teritorinio skyriaus tinkamą funkcijų vykdymą,
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blogina apdraustųjų duomenų tvarkymo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimo
rodiklius.
Siūlome peržiūrėti Registro skyriaus specialistų darbo krūvių skaičiavimo normatyvus,
įvertinant draudėjų skaičių, jų struktūrą, pasiskirstymą pagal Fondo valdybos teritorinius skyrius,
specialistų funkcijų atlikimo sudėtingumo lygius. Siūlome naujai įregistruotus draudėjus priskirti
Fondo valdybos teritoriniams skyriams, neatsižvelgiant į teritorinio skyriaus aptarnaujamas
teritorijas, o pagal nustatytus kriterijus ir normatyvus.
Tikslinga parengti darbo procedūras, reglamentuojančias specialistų veiksmus dėl
draudėjų padarytos ir dar nekompensuotos žalos Fondo biudžetui nustatymo, ir sukurti
programinę įrangą, kurioje būtų fiksuojama informacija apie draudėjų padarytą žalą
Fondui.
Nagrinėjant draudėjų prašymus grąžinti permokėtas įmokas, baudas, delspinigius,
palūkanas ar teikiant Fondo valdybos teritorinio skyriaus kaip kreditoriaus finansinius
reikalavimus draudėjų bankroto bylose, būtina nustatyti, ar dėl draudėjų kaltės nėra padarytos ir
dar nekompensuotos žalos Fondo biudžetui. Draudėjų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja
ar finansinius reikalavimus teikia Fondo valdybos teritorinis skyrius, kuriame vykdoma draudėjo
apskaita. Žalą nustato įvairių Fondo valdybos teritorinių skyrių Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės
skyrių bei Pensijų skyrių specialistai (kitais atvejais taip pat gali nustatyti ir Fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos pensijų specialistai). Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose nustatyta
žala Fondui dėl konkretaus draudėjo kaltės nėra fiksuojama nei vienoje taikomojoje sistemoje.
Dėl korektūrų (pakeitimų) sąrašų formavimo ir spausdinimo
Siūlome atsisakyti korektūrų (pakeitimų) sąrašų „Nutraukimų/atnaujinimų pakeitimai“,
„Mokėjimo būdo pakeitimai“, „Išskaitymų/priskaitymų pakeitimai“ formavimo ir spausdinimo
(Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo, patvirtinto
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-496, 15.2.1.6 ir 16.1. p.). Vyriausiasis
specialistas sutikrina išmokos byloje esančius duomenis su į Išmokų taikomąją sistemą įrašytais
duomenimis, todėl pakartotinai tikrinti šiuos duomenis pagal minėtus sąrašus netikslinga
(sąrašuose ir Išmokų taikomojoje sistemoje esantys duomenys sutampa, nes į sąrašus patenka į
Išmokų taikomąją sistemą įrašyti mokėjimo pakeitimo duomenys). Minėtus sąrašus reikia
formuoti Išmokų taikomojoje sistemoje, spausdinti, registruoti DVS, įsegti į dokumentacijos plane
nurodytą bylą, o tam sugaištama daug laiko, be to šių sąrašų spausdinimui sunaudojama daug
popieriaus.
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III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO REZULTATAI
2016 metų VSDFV Vilniaus skyriaus veiklos planas buvo patvirtintas direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. (1.2E)V-39

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai
ir/ar jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įrašai apie priemonės vykdymą

TIKSLAS „BŪTI INSTITUCIJA, ŠVIEČIANČIA VISUOMENĘ, TURINČIA EFEKTYVIUS PROCESUS IR ĮSITRAUKUSIUS DARBUOTOJUS BEI
KOKYBIŠKAI APTARNAUJANČIA KLIENTUS“
Veiklos kryptis „Procesų tobulinimas“

1.

Įvertinus Švietimo informacinių
technologijų centro (ŠITC)
teikiamus duomenis, išanalizuoti
našlaičių pensijų permokų
atsiradimo priežastis bei
išieškojimo lygį ir parengti
ataskaitą apie analizės rezultatus.

2.

Apskaičiuoti valstybinių socialinio Kompensuojamos
draudimo senatvės ir
sumos apskaičiuotos.

Parengta ataskaita.

Pensijų skyrius

2016-04-30
2016-10-15

Pensijų skyrius

2016-06-15

Įvykdyta.
Pagal ŠITC duomenis buvo pratęstas/nutrauktas
našlaičių pensijų mokėjimas. Nuo 2015-11-01 iki
2016-03-31 dėl pensijų gavėjų kaltės susidarė 18
permokų, kurių suma – 2 770,88 Eur, išieškota – 2
698,88 Eur, permokų likutis 2016-05-01 – 72 Eur,
nuo 2016-04-01 iki 2016-09-30 susidarė 28
permokos, jų suma – 2 947,69 Eur, išieškota – 2
273,28 Eur, permokos likutis 2016-10-01 – 647,41
Eur. Detalūs duomenys apie našlaičių pensijų
permokų atsiradimo priežastis bei permokų
išieškojimą pateikti ataskaitose: 2016-04-07 Nr. 113603, 2016-04-08 Nr. 11-3677, 2016-04-12 Nr. 113847, 2016-04-13 Nr. 11-3890, 2016-10-07 Nr. 1110703, 2016-11-10 Nr. 11-11904, 2016-11-10 Nr.
11-11916, 2016-11-04 Nr. 11-11715.
Įvykdyta.
Vykdant Valstybinių socialinio draudimo senatvės
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nukentėjusiųjų asmenų valstybinių Parengta ataskaita.
pensijų kompensuojamąsias sumas,
kurios atsirado dėl draudžiamųjų
pajamų turėjimo.

3.

Atlikti nustatytų pensijų ir
kompensacijų permokų analizę,
įvertinti permokų išieškojimo lygį
bei išieškojimo galimybes ir
parengti ataskaitą apie permokų
išieškojimo rezultatus.

Parengta ataskaita.

Pensijų skyrius

2016-06-15
2016-12-15

4.

Išanalizuoti dokumentų apie stažą, Parengta ataskaita.
draudžiamąsias pajamas (uždarbį)
bei pažymų apie darbą ypatingomis
sąlygomis išdavimo pagrįstumo
patikrinimų rezultatus ir parengti

Pensijų skyrius

2016-07-15
2016-11-15

pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl
draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo
įstatymo nuostatas, Vilniaus skyriaus Pensijų
skyriaus poskyriuose iki 2016-06-01 buvo
apskaičiuota 29 303 senatvės ir nukentėjusių asmenų
valstybinių pensijų gavėjams kompensuojamosios
sumos. Informacija apie apskaičiuotas pensijų
kompensuojamąsias sumas pateikta 2016-06-07
ataskaitoje Nr. (1.11E) 11-6499.
Įvykdyta.
Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus poskyriuose buvo
atlikta nustatytų permokų analizė. Iš viso pensijų ir
kompensacijų permokų likutis 2016-01-01 buvo 815
260,22 Eur, laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-1231 permokų buvo nustatyta – 124 530,64 Eur,
išieškota 273 51,56 Eur, permokų likutis 2016-12-31
– 666 439,30 Eur, permokų susigrąžinimo lygis –
29,09 proc. Permokų susigrąžinimo lygis sumažėjo
dėl nustatytų valstybinių socialinio draudimo ir
valstybinių našlių pensijų permokų laikotarpiu nuo
2013-07-01 iki 2016-12-31. Visos našlių pensijų
permokos susidarė dėl išmokų gavėjų kaltės, kurie
kreipdamiesi dėl pensijų skyrimo nuslėpė, jog buvo
išsituokę ar sudarę naują santuoką. Duomenys apie
permokų išieškojimą, neišieškomas pensijų ir
kompensacijų permokas bei permokų išieškojimo
galimybes pateikti 2016-06-10 ataskaitoje Nr. 116681 ir 2017-01-09 ataskaitoje Nr. 11-425.
Įvykdyta.
Nuo 2016-01-01 iki 2016-10-31 Vilniaus skyriaus
Pensijų skyriaus poskyrių vyriausieji specialistai
patikrino įmonių, įstaigų ir organizacijų išduotų 912
uždarbio pažymų, kuriomis remiantis apskaičiuotas
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ataskaitą apie patikrinimo
rezultatus.

5.

6.

7.

Perskaičiuoti valstybines socialinio
draudimo pensijas ir išmokėti
skirtumą asmenims, kuriems buvo
mokamas dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažintas darbo
užmokestis (atlyginimas), pagal
Asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar
savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo
įstatymą.
Suorganizuoti susitikimą su
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato specialistais
ir aptarti problemas susijusias su
nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu
ir pripažinimu įvykių
draudiminiais/nedraudiminiais.
Išanalizuoti iki 2012-12-31
nustatytų ir neišieškotų ligos,
motinystės, tėvystės, motinystės
(tėvystės) pašalpų permokų
duomenis ir parengti raštą

Pensijos perskaičiuotos Pensijų skyrius
ir išmokėtas skirtumas.
Parengta ataskaita.

2016-10-01

asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra
didesnis negu 3 arba yra akivaizdūs atitinkamų metų
ar mėnesių draudžiamųjų pajamų koeficiento
netolygumai, bei 7 pažymas apie darbą ypatingomis
darbo sąlygomis. Duomenys apie atliktus
patikrinimus pateikti 2016-07-13 ataskaitoje Nr. 117962 ir 2016-11-14 ataskaitoje Nr. 11-12005.
Įvykdyta.
Vykdant Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl
ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo
nuostatas, Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus
poskyriuose iki 2016-10-31 buvo perskaičiuota 2
317 valstybinių socialinio draudimo pensijų ir
išmokėtas skirtumas.

Parengtas susitikimo
protokolas.

Pašalpų ir
2016-06-30
nedarbingumo
kontrolės skyrius

Nevykdyta.
Pasitarimas neįvyko, kadangi duomenys iš policijos
apie eismo įvykius, t. y. nelaimingus atsitikimus
darbe ar pakeliui į darbą bei smurtinius įvykius
pateikiami, iškilusios problemos išspręstos.

Parengtas raštas dėl
permokų nurašymo.

Pašalpų ir
2016-07-31
nedarbingumo
kontrolės skyrius

Įvykdyta.
Pašalpų permokų, nustatytų iki 2012-12-31 sąrašai
išanalizuoti. Parengtas raštas VSDFV prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (VSDFV Vilniaus
skyriaus 2016-07-15 raštas Nr.(9.IE) 3E-12914 „Dėl
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8.

9.

10.

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai (toliau – VSDFV)
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos dėl pašalpų permokų
nurašymo.
Išanalizuoti pašalpų permokų
atsiradimo priežastis, jų
išieškojimo galimybes, įvertinti
permokų išieškojimo rezultatus bei
numatyti priemones trūkumams
šalinti.
Išanalizuoti motinystės, motinystės
(tėvystės) pašalpų gavėjų,
savarankiškai dirbusių ir
deklaravusių draudžiamąsias
pajamas už 2015 metus, sąrašo
duomenis, nustatyti susidariusias
pašalpų permokas, parengti
ataskaitą apie patikrinimo
rezultatus.
Išanalizuoti atrinktų draudėjų,
kurių apdraustųjų, draudžiamų
visomis socialinio draudimo
rūšimis, draudžiamosios pajamos,
nuo kurių priskaičiuotos socialinio
draudimo įmokos, mažesnės nei
MMA, duomenis. Organizuoti
pokalbius su šių draudėjų vadovais.
Parengti apibendrintą informaciją
apie pokalbių rezultatus ir poveikį
apdraustųjų draudžiamųjų pajamų

ligos pašalpų permokų nurašymo“).

Parengta pažyma apie
permokų nustatymo,
išieškojimo rezultatus
už 2016 metus.

Pašalpų ir
2016-12-31
nedarbingumo
kontrolės skyrius

Parengta ataskaita apie Pašalpų ir
2016-12-31
patikrinimo rezultatus. nedarbingumo
kontrolės skyrius

Ataskaita apie analizės Registro skyrius
rezultatus, siekti gerinti
skyriaus veiklos
vertinimo rodiklį.

2016-02-29
2016-12-31

Įvykdyta.
Pašalpų/išmokų permokų atsiradimo priežastys
išanalizuotos, nustatytos permokų neišieškojimo
priežastys, aptartos galimybės permokų atsiradimui
užkirsti. Parengta 2016-12-31 pažyma „Apie
permokų nustatymo priežastis, bei jų išieškojimą
laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-11-30“.
Įvykdyta.
Motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų,
savarankiškai
dirbusių
ir
deklaravusių
draudžiamąsias pajamas už 2015 metus sąrašo
duomenys išanalizuoti, nustatytos permokos,
nepriemokos. Parengta ataskaita saugoma Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės skyriuje.

Įvykdyta.
Išanalizuoti 2015 metais VSDFV prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atrinktų 1 428 ir 2016
metais atrinktų 1 029 draudėjų, turinčių daugiau kaip
10 proc. apdraustųjų, ir kuriems apskaičiuotas darbo
užmokestis mažesnis nei MMA, duomenys.
Draudėjams siųsti prašymai/reikalavimai dėl
informacijos pateikimo, kuriuos įvertinus pagal 2015
metų sąrašus organizuoti 290, o pagal 2016 metų
sąrašus - 648 pokalbiai su draudėjų vadovais.
Išanalizavus informaciją apie įvykusių pokalbių su
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didėjimui.

11.

Išanalizuoti, ar teisingai ir pagrįstai
Įmokų taikomojoje sistemoje
fiksuojamos draudėjų skolos,
rengiami sprendimai dėl skolų
išieškojimo priverstine tvarka,
teikiami mokėjimo nurodymai
kredito įstaigoms, numatyti
priemones trūkumams šalinti.

Patikrinta 25 proc.
Registro skyrius
skolingų draudėjų,
kuriems turėjo būti
pritaikytos priverstinio
poveikio priemonės.
Parengta ataskaita apie
analizės rezultatus.

2016-03-15
2016-06-15
2016-09-15
2016-12-15

12.

Išanalizuoti draudėjų nurodytas
priežastis, dėl kurių neteikia
socialinio draudimo pranešimų,

Ataskaita apie analizės Registro skyrius
rezultatus, siekti gerinti
skyriaus veiklos

2016-06-01
2016-10-31

draudėjų vadovais rezultatus, nustatyta, kad draudėjų
apdraustųjų, kurių pajamos mažesnės nei MMA,
dalies bendrame apdraustųjų skaičiuje pokytis 2015
m. 12 mėn., lyginant su 2015 m. 3 mėn., sudarė 18,8
proc., apdraustųjų, išdirbusių visą mėnesį skaičius
2015 m. 12 mėn., lyginant su 2015 m. 3 mėn.,
sumažėjo nuo 1 697 iki 1 477. Analizuojant 2016 m.
1-3 ketv. duomenis, vidutinis draudžiamųjų pajamų
pokytis įmonėse, kurių vadovai buvo kviečiami į
pokalbius, siekė 18,8 proc., o apdraustųjų skaičius
sumažėjo nuo 7 562 iki 7 304. Informacija apie
analizės rezultatus pateikta 2016-02-29 ataskaitoje
Nr. 11-2175 ir 2016-12-28 išvadose Nr. 11-13922.
Įvykdyta.
2016 metais išanalizuoti 11 865 draudėjų, kuriems
turėjo būti pritaikytos priverstinio poveikio
priemonės, duomenys bei nustatyta, ar Įmokų
taikomojoje
sistemoje
teisingai
užfiksuota
sprendimų dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka
skolos suma, ar laiku rengiami sprendimai dėl skolos
išieškojimo, ar nustatyta tvarka teikiami debeto
mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms ir siunčiami
raginimai, taip pat kiti specialistų veiksmai,
kontroliuojant įmokų mokėjimą. Nustatyta 2 060
atvejų, kai buvo nesilaikyta darbo procedūrose
nustatytos tvarkos. Trūkumai pašalinti. Analizių
rezultatų įvertinimai ir pasiūlymai pateikti 2016-0315 ataskaitoje Nr. 11-2693, 2016-06-16 ataskaitoje
Nr. 11-6887, 2016-09-15 ataskaitoje Nr. 11-9942,
2016-12-15 ataskaitoje Nr. 11-13511.
Įvykdyta.
Registro skyriaus specialistai kiekvieną mėnesį
analizuoja priežastis, dėl kurių draudėjai neteikia
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pasirašytų saugiu elektroniniu
parašu per EDAS. Parengti
apibendrintą informaciją ir
numatyti priemones rodikliui
„Draudėjų, privalomai teikiančių
pasirašytus elektroniniu parašu
SAM pranešimus“ gerinti.

vertinimo rodiklį.

13.

Išanalizuoti apdraustųjų duomenis
apie draudimo laikotarpius nuo
1994-01-01, už kuriuos neįrašytos
draudžiamųjų pajamų ir įmokų
sumos, numatyti priemones
apdraustųjų duomenų tvarkymo
kokybės rodikliui gerinti.

Ataskaita apie analizės Registro skyrius
rezultatus, siekti gerinti
skyriaus veiklos
vertinimo rodiklį.

2016-07-15
2016-12-31

14.

Išanalizuoti pritaikytų priverstinio
poveikio priemonių skolingiems
individualią veiklą vykdantiems

Parengta informacija
Įmokų
apie analizės rezultatus, išieškojimo
siekti gerinti skyriaus skyrius

2016-04-30

elektroniniu parašu pasirašytų SAM pranešimų, nors
tokią prievolę turi, ir atlieka veiksmus, siekiant
užtikrinti pranešimų teikimą teritoriniam skyriui
nustatyta tvarka. Pasiekta, kad 2016 m. 1 ketv.
nustatyta tvarka SAM pranešimus pateikė 97,61
proc., 2016 m. 2 ketv. – 98,22 proc., ir 2016 m. 3
ketv. – 98,51 proc. draudėjų. Didžiausią įtaką
skyriaus veiklos vertinimo rodikliui „Draudėjų,
privalomai teikiančių pasirašytus elektroniniu parašu
SAM
pranešimus“
turi
draudėjai,
neteikiantys/pavėluotai teikiantys duomenis apie
apdraustuosius. Analizės rezultatai ir priemonės
rodikliui gerinti pateikti 2016-06-01 ataskaitoje Nr.
11-6203 ir 2016-12-01 ataskaitoje Nr. 11-12873.
Įvykdyta.
Išanalizuoti 6 548 apdraustųjų laikotarpiu nuo 199401-01 iki 2015-12-31 ir 4 389 apdraustųjų
laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2016-06-30
draudžiamųjų pajamų ir įmokų neįrašymo į Registrą
atvejai. Pasiektas apdraustųjų duomenų tvarkymo
rodiklis – 0,81 proc. Pagal laikotarpiu nuo 1994-0101 iki 2015-12-31 neįrašytus apdraustųjų duomenų
sąrašus sutvarkyta 450 arba 6,87 proc. apdraustųjų
duomenų, o pagal laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki
2016-06-30 neįrašytus apdraustųjų duomenų sąrašus
sutvarkyta 2 890 arba 65,80 proc. apdraustųjų
duomenų. Analizės rezultatai bei priemonės
apdraustųjų duomenų tvarkymo kokybės rodikliui
gerinti numatytos 2016-07-15 ataskaitoje Nr. 118071 ir 2016-12-30 ataskaitoje Nr. 11-14036.
Įvykdyta.
Analizuojant informaciją ir lyginant 2016 metų 1
ketvirčio rezultatus su 2015 metų 4 ketvirčio
26

asmenims, kurių įsiskolinimas virš veiklos vertinimo
1000 eurų rezultatus. Parengti
rodiklį.
informaciją apie analizės rezultatus
ir pateikti direktoriaus
pavaduotojui pagal veiklos sritį.

15.

Išanalizuoti skolingų draudėjų
(akcinių bendrovių, uždarųjų
akcinių bendrovių), kurių
įsiskolinimas virš 3000 eurų ir
neturi apdraustųjų, turtinę padėtį,
pritaikytas priverstinio poveikio
priemones ir pateikti pasiūlymus
dėl tolimesnių išieškojimo
veiksmų. Apibendrintą informaciją
pateikti direktoriaus pavaduotojui
pagal veiklos sritį.

Parengta informacija
Įmokų
apie analizės rezultatus, išieškojimo
pateikti pasiūlymai,
skyrius
siekti gerinti skyriaus
veiklos vertinimo
rodiklį.

2016-08-30

rezultatais, buvo nustatyta, kad nors asmenų,
vykdančių individualią veiklą ir turinčių įsiskolinimą
daugiau kaip 1000 Eur skaičius ir įsiskolinimo
praleistais mokėjimo terminais suma sumažėjo,
tačiau išieškotina skola padidėjo 37,91 tūkst. Eur.
Išanalizavus specialistų pateiktą informaciją apie
558 draudėjams pritaikytas priverstinio poveikio
priemones, nustatytos priežastys, dėl kurių
neišieškomas įsiskolinimas nors ir yra pritaikytos
priverstinio poveikio priemonės, taip pat nustatyti ir
specialistų veiklos trūkumai. Su 2016-04-29
ataskaita Nr. 11-4688 apie analizės rezultatus buvo
supažindinti skyriaus specialistai, atskiriems
specialistams buvo duoti nurodymai iki 2016-06-30
patikslinti informaciją arba atlikti papildomus
išieškojimo veiksmus skolingų draudėjų atžvilgiu,
nurodymai buvo įvykdyti.
Įvykdyta.
Įmokų išieškojimo skyriaus specialistai išanalizavo
ir pateikė informaciją apie skolingų draudėjų
(akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių),
kurių įsiskolinimas virš 3 000 eurų ir neturi
apdraustųjų, turtinę padėtį ir pritaikytas priverstinio
poveikio priemones. Analizės metu buvo nustatyta
apie 355 draudėjų, kurių skola virš 3 000 eurų ir
neturi apdraustųjų, iš jų 200 draudėjų, kurių skola
susidariusi iki 2009-12-31. Išanalizavus informaciją,
nustatyta, kad dauguma draudėjų, kurių skolos
susidarė laikotarpiu iki 2009-12-31 ir
neturi
apdraustųjų yra įtraukti į numatomų išregistruoti
juridinių asmenų sąrašus. Analizės metu buvo
atnaujinta informacija apie draudėjų turtą,
draudėjams išsiųsti raštai, įspėjimai dėl bankroto
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16.

Patikrinti ar bankroto bylų, kurios
iškeltos 2015 metais, teismo
patvirtinti kreditoriniai
reikalavimai (įsiskolinimas eurais)
atitinka informaciją Įmokų
taikomojoje sistemoje, nustačius
neatitikimus tikslinti kreditorinius
reikalavimus. Apibendrintą
informaciją pateikti direktoriaus
pavaduotojui pagal veiklos sritį.

Patikrinta 100 procentų Įmokų
bankroto bylų, kurios išieškojimo
iškeltos 2015 metais,
skyrius
parengta apibendrinta
informacija.

17.

Išanalizuoti 2015 metais teismuose
išnagrinėtų civilinių ir
administracinių bylų, kuriose
atstovavo teritorinio skyriaus
atstovai, rezultatus. Apibendrintą
informaciją apie teismuose
išnagrinėtų civilinių ir
administracinių bylų rezultatus
pateikti vadovybei ir struktūrinių
padalinių vedėjams.

Informacija apie
analizės rezultatus
pateikta vadovybei ir
struktūrinių padalinių
vedėjams.

2016-11-30

Teisės ir
2016-02-29
personalo skyrius

bylų iškėlimo, patikslinta informacija Įmokų
taikomojoje sistemoje.
Analizės rezultatai pateikti 2016-10-24 informacijoje
Nr. 11-11282.
Įvykdyta.
Iki 2016-11-30 patikrinta 100 proc. bankroto bylų,
kurios iškeltos per 2015 metus. VSDFV Vilniaus
skyriuje 2016-10-01 buvo administruojama 1800
bankroto bylų, kurios turėjo įsiskolinimą Fondo
biudžetui. Patikrinimo metu buvo analizuojama
informacija Įmokų taikomojoje sistemoje (toliau TS) apie 565 bankrutuojančių įmonių (iškeltų per
2015 metus)
įsiskolinimą Fondo biudžetui ir
lyginama su informacija suvesta TS apie teismo
patvirtintų
kreditorinių
reikalavimų
dydį.
Apibendrinta informacija pateikta direktoriaus
pavaduotojui. Visa patikrinimo medžiaga saugoma
Įmokų išieškojimo skyriuje.
Įvykdyta.
2015 m. VSDFV Vilniaus skyriaus atstovai
atstovavo 765 bylose (išskyrus bankroto ir
restruktūrizavimo bylas), iš jų 514 bylos
išnagrinėtos. Nevertinant pralaimėtų bylų dėl pensijų
nepriemokų išmokėjimo, pralaimėta 2 proc. bylų.
VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimai buvo
panaikinti
dėl
netinkamo,
formalaus
dokumentų/reikšmingų
aplinkybių,
įtakojusių
sprendimų turinį, vertinimo. Teismai iškilusių ginčų
santykius reglamentuojančias teisės aktų nuostatas
aiškino gindami silpnesniosios ginčo šalies interesus,
vadovaudamiesi konstitucine doktrina ir bendraisiais
teisės principais. Apibendrinta informacija apie
teismuose išnagrinėtų civilinių ir administracinių
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18.

Parengti ir pateikti tvirtinti naujos
redakcijos Darbo reglamentą.

Patvirtintas naujos
redakcijos darbo
reglamentas.

Teisės ir
2016-04-30
personalo skyrius

19.

Parengti ir pateikti tvirtinti naujos
redakcijos Išmokėtų pašalpų,
pensijų ir kitų išmokų išieškojimo
atgręžtinio reikalavimo teise
tvarkos aprašą.
Atlikti žalos, atsiradusios dėl
išmokėtų išmokų (dėl trečiųjų
asmenų kaltės), išieškojimo analizę
ir parengti siūlymus dėl
išieškojimo proceso tobulinimo.
Tarpusavio operacijų informacijos,
kuri yra derinama su kitais viešojo
sektoriaus subjektais (toliau –
VSS), pateikimas į Viešojo
sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinę sistemą
(toliau – VSAKIS) tarpusavio
operacijų derinimo srityje ir
suderinimas.
Finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų ir eliminavimo
informacijos už 2015 metus
pateikimas į VSAKIS.

Patvirtintas naujos
redakcijos aprašas.

Teisės ir
2016-04-30
personalo skyrius

20.

21.

22.

Parengti pasiūlymai dėl Teisės ir
2016-11-30
išieškojimo proceso
personalo skyrius
tobulinimo.

Tarpusavio operacijų
Finansų ir
2016-03-20
informacija, kuri yra
apskaitos skyrius
derinama su kitais VSS
pateikta į VSAKIS.

Patvirtinti Finansinių
ataskaitų rinkinio
duomenys ir
eliminavimo
informacija už 2015
metus VSAKIS.

Finansų ir
2016-03-30
apskaitos skyrius

bylų rezultatus vadovybei ir struktūrinių padalinių
vedėjams pateikta 2016-02-26 pažymoje Nr. 112065.
Įvykdyta.
Darbo reglamentas patvirtintas VSDFV Vilniaus
skyriaus direktoriaus 2016-11-10 įsakymu Nr. (1.2E)
V-133.
Įvykdyta.
Išmokėtų pašalpų, pensijų ir kitų išmokų išieškojimo
atgręžtinio reikalavimo teise tvarkos aprašas
patvirtintas VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus
2016-05-20 įsakymu Nr. (1.2E) V-59.
Įvykdyta.
Pateikti pasiūlymai realizuojami (žr. DVS paieškos
nuorodos
2016-R01-I-3591122,
2016-R01-I3605651,
2016-R01-I-3605764,
2016-R01-I3701639).
Įvykdyta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2015-12-30 įsakymu Nr.1K-390 patvirtintu
2015 metų konsolidavimo kalendoriumi nuo 201601-18 iki 2016-03-07 Finansų ir apskaitos skyrius
pateikė į VSAKIS derinamą su kitais VSS
tarpusavio operacijų informaciją.

Įvykdyta.
Vadovaujantis 2015 m. konsolidavimo kalendoriumi
nuo 2016-01-18 iki 2016-03-15 Finansų ir apskaitos
skyrius pateikė į VSAKIS finansinių ataskaitų
rinkinio duomenis bei eliminavo su kitais VSS
derinamą bei nederinamą informaciją. Eliminuota
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23.

Parengti veiklos sąnaudų ir išlaidų
investicinei veiklai projektą 2017
metams.

Parengtas veiklos
Finansų ir
2016-09-30
sąnaudų ir išlaidų
apskaitos skyrius
investicinei veiklai
projektas 2017 m.;
planuojamos veiklos
sąnaudos ir išlaidos
investicinei veiklai 100
proc. atitinka VSDFV
prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos veiklos
apskaitos politiką.

virš 4000 apskaitos įrašų. Užpildytos privalomos
pateikti finansinių ataskaitų rinkinio formos bei
papildomos lentelės. 2016-03-15 VSDFV Vilniaus
skyriaus finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas.
Įvykdyta.
2016-07-18 parengtas 2017 m. veiklos sąnaudų
sąmatos projektas bei 2017 metais planuojamos
sumos, kurioms nesudaroma pirkimo paraiška. 201607-22 Finansų valdymo sistemos BWP planavimo
aplinkoje parengti duomenys apie metinį priedą už
tarnybos stažą 2017 metų darbo užmokesčio fondo
projekto apskaičiavimui Nr. 11-8355.

Veiklos kryptis „Visuomenės švietimas“

24.

Dalyvauti projekte „Kam to
reikia“.

Surengti ne mažiau
kaip 5 susitikimai su
moksleiviais.

25.

Organizuoti šviečiamojo pobūdžio Surengti ne mažiau
renginius apie socialinį draudimą ir kaip 5 renginiai.
teikiamas paslaugas.

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-12-15

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-12-15

Įvykdyta.
2016-01-25, 2016-02-05, 2016-02-08, 2016-03-09,
2016-03-16, 2016-04-08, 2016-05-11, 2016-10-20,
2016-11-11, 2016-12-14 surengti susitikimai su
Vilniaus, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono
mokymo įstaigų moksleiviais. Susitikimų metu
moksleiviai buvo supažindinti su valstybinio
socialinio draudimo sistema, „Sodros“ teikiamomis
paslaugomis, atliekamomis funkcijomis, nurodyta,
kokios savybės ir įgūdžiai reikalingi norint dirbti
valstybės tarnyboje.
Įvykdyta.
Klientų aptarnavimo skyrius ir jo poskyriai 2016 m.
surengė 15 renginių visuomenei šiomis temomis:
Išankstinė senatvės pensija; Nedarbo socialinio
30

26.

Platinti informacinius ir
šviečiamojo pobūdžio straipsnius
apie valstybinį socialinį draudimą
ir Vilniaus skyriaus veiklą
regioninėje žiniasklaidoje.

Veiklos kryptis „Klientų aptarnavimas“
27.
Informuoti klientus apie „Sodros“
teikiamas paslaugas bei skatinti
naudojimąsi jomis:
27.1. Skatinti klientus naudotis el.
paslaugomis didinant per
Elektroninę gyventojų aptarnavimo
sistemą (EGAS) pateikiamų
prašymų skirti ligos pašalpą kiekį.

Publikuoti ne mažiau
kaip 5 straipsniai
regioninėje
žiniasklaidoje.

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-12-15

Per EGAS gautų
Klientų
prašymų skirti ligos
aptarnavimo
pašalpas skaičius per
skyrius
ataskaitinį laikotarpį ne
mažiau kaip 70 proc.
nuo visų prašymų skirti
ligos pašalpą, gautų
VSDFV Vilniaus
skyriuje.

2016-06-30
2016-12-31

draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas; Verslo
liudijimas; Aktualūs senatvės pensijų ir valstybinių
pensijų skyrimo, mokėjimo ir kompensavimo
klausimai; Dalyvavimas pensijų kaupime; Verslo
liudijimas, individualios veiklos pažyma, individuali
veikla – ką reikia žinoti; Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui; Europos darbo dienos 2016.
Įvykdyta.
2016 metais regioninėje žiniasklaidoje publikuota:
-2016 m. rugsėjo 2-7 dienomis straipsnis „Prašymą
skirti ligos išmoką pakanka užpildyti vieną kartą“;
- 2016 m. spalio 28 – lapkričio 5 d. straipsnis „Ar
žinote apie „Sodros“ elektronines paslaugas“;
- 2016 m. gruodžio 9 d. straipsnis „Sodra išmokės
kompensacijas“;
-2016 m. gruodžio 12 d. straipsnis „Skolas
grąžinkime iki Kalėdų“;
- 2016 m. gruodžio 23 d. straipsnis „Sodra ragina
sumokėti sveikatos draudimo skolas“.

Įvykdyta.
Per EGAS gautų prašymų skirti ligos pašalpas
skaičius per 2016 m. 2 ketv. - ne mažiau kaip 75,72
proc., per 2016 m. 3 ketv. – 73,98 proc., per 2016 m.
4 ketv. – 72,90 proc. nuo visų prašymų skirti ligos
pašalpą, gautų VSDFV Vilniaus skyriuje.
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27.2. Gerinti klientų informavimo
galimybes fiksuojant poskyryje
aptarnautų klientų paklausimus
Apdraustųjų, draudėjų ir išmokų
gavėjų informacinėje sistemoje
(ADIS).

ADIS užfiksuota ne
mažiau kaip 80 proc.
klientų paklausimų,
skaičiuojant nuo
priimtų prašymų dėl
socialinio draudimo
paslaugų suteikimo
kiekio.
27.3. Didinti klientų naudojimąsi el.
Iki 2016-12-31 išduota
ryšiu teikiamomis paslaugomis.
ne mažiau negu 12000
kliento identifikavimo
kodų.
Veiklos kryptis „Žmogiškųjų išteklių valdymas“
28.
Vystyti įstaigos kultūrą (stiprinti ir
palaikyti darbuotojų įsitraukimą,
didinti pasitenkinimą):
28.1. Organizuoti vidinius mokymus:
Organizuoti 3 vidiniai
1. Duomenų apie asmenų
mokymai.
valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažui prilyginamus
laikotarpius ir draudžiamosioms
pajamoms prilyginamas pajamas
tvarkymo ypatumai.
2. Valstybinių socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo
ypatumai.
3. Valstybinių socialinio draudimo
senatvės pensijų ir valstybinių
pensijų, sumažintų dėl
draudžiamųjų pajamų turėjimo,
kompensavimo įstatymo nuostatų
taikymas.

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-06-30
2016-12-31

Nevykdyta.
VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos sprendimu (2016-03-10 raštas Nr. I1468) klientų paklausimų fiksavimas ADIS
sistemoje pripažintas netikslingu ir nevykdomas nuo
2016-03-14.

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-12-31

Įvykdyta.
Per laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 išduoti
37 129 kliento identifikavimo kodai.

Pensijų skyrius

2016-04-30

Įvykdyta.
2016 m. buvo organizuoti 8 (aštuoni) vidiniai
mokymai:
-2016-04-04, 2016-04-05 – Valstybinių socialinio
draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų,
sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo,
kompensavimo įstatymo nuostatų taikymas (201604-07 vidinio seminaro dalyvių protokolas Nr. 113626, Nr. 11-3640);
-2016-04-26, 2016-04-27 – Duomenų apie asmenų
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui
prilyginamus laikotarpius ir draudžiamosioms
pajamoms prilyginamas pajamas tvarkymo ypatumai
(2016-04-28 vidinio seminaro dalyvių protokolas Nr.
11-4619, Nr. 11-4641);
-2016-05-30, 2016-06-01 – Aktualūs klientų
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28.2. Organizuoti Registro skyriaus
specialistams seminarus –
diskusijas aktualiais valstybinio
socialinio draudimo vykdymo ir
darbo organizavimo klausimais.

Organizuoti seminarai. Registro skyrius
Sėkmingai įsisavinta
per seminarus pateikta
informacija.

2016-06-30
2016-12-31

aptarnavimo klausimai, susiję su prašymų dėl
pensijų skyrimo ir mokėjimo priėmimu (2016-06-02
vidinio seminaro dalyvių protokolas Nr. 11-6286,
Nr. 11-6288;
-2016-06-28 – Aktualūs valstybinių socialinio
draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimai
(2016-06-28 vidinio seminaro dalyvių protokolas Nr.
11- 7377).
-2016-08-24 – Aktualūs valstybinių socialinio
draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimai
(2016-08-29 seminaro dalyvių protokolas Nr. 119378).
Registro skyriaus specialistams organizuoti 6
seminarai–
diskusijos
aktualiais
valstybinio
socialinio draudimo ir darbo organizavimo
klausimais:
-2016-03-15 – Registro skyriaus darbo organizavimo
pakeitimai pagal VSDFV patvirtintus teritorinio
skyriaus tipinius pareigybių aprašymus ir pareigybių
skaičių 2016 metams (2016-03-15 protokolas Nr.
(1.22E) 11-2688);
-2016-05-05 – Informacijos apie atrinktus draudėjus,
apskaičiuojančius apdraustiesiems draudžiamąsias
pajamas mažesnes nei minimali mėnesinė alga,
sisteminimas ir analizė bei pokalbių su draudėjų
vadovais rezultatų apibendrinimas (2016-05-05
protokolas Nr. (2.48) 11-4939);
-2016-05-31 – Registro skyriaus ir Įmokų
išieškojimo skyriaus specialistų veiksmai išieškant
draudėjų skolas, palūkanų bei beviltiškų skolų
apskaita (2016-05-31 protokolas Nr. 11-6169);
-2016-06-21
mokymai
tema
„Elektroninių
dokumentų rengimas, nuorašų formavimas ir
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28.3. Organizuoti VSDFV Vilniaus
skyriaus specialistams praktinius
seminarus mažose grupėse „Kaip
paprastai ir patogiai galima dirbti
su Dokumentų valdymo sistema“.

Organizuoti praktiniai Dokumentų
2016-04-30
seminarai darbo vietose tvarkymo skyrius 2016-10-31
pagal poreikį.

28.4. Organizuoti susitikimą su
struktūrinių padalinių vedėjais dėl

Organizuoti
susitikimai.

Teisės ir
2016-04-30
personalo skyrius

tvirtinimas bei siuntimo būdų parinkimas“;
-2016-06-28 vidinis seminaras – diskusija tema
„Naujovės ir aktualijos įmokų administravimo ir
Registro duomenų tvarkymo srityje“ (2016-06-28
protokolas Nr. (2.48) 11-7418);
- 2016-12-20 vidinis seminaras – diskusija, kurios
metu aptarti apdraustųjų duomenų tvarkymo
rodikliai (2016-12-29 protokolas Nr. (2.48) 1113948).
Įvykdyta.
Organizuoti mokymai:
- 2016-03-24 Klientų aptarnavimo skyriaus Šiaurės
miestelio poskyryje tema „Elektroninių dokumentų
rengimas Dokumentų valdymo sistemoje“;
- 2016-03-29 Įmokų išieškojimo skyriaus
specialistams
mokymai
tema
„Elektroninių
dokumentų rengimas, nuorašų formavimas ir
tvirtinimas bei pateikimas siuntimui“;
- 2016-06-21 Registro skyriaus specialistams
mokymai tema „Elektroninių dokumentų rengimas,
nuorašų formavimas ir tvirtinimas bei siuntimo būdų
parinkimas“;
- 2016-08-03 – 2016-08-04, 2016-09-29 Klientų
aptarnavimo skyriaus ir Pensijų skyriaus 1-ojo bei 2ojo poskyrių specialistams mokymai tema
„Dokumentų
valdymo
sistemos
galimybės,
pakeitimai, dažniausiai daromos klaidos“.
Informacija apie organizuotus mokymus pateikta
tarnybiniais pranešimais: 2016-04-04 Nr. (1.22E)
11-3447, 2016-06-23 Nr. (1.22E)11-7150, 2016-1006 Nr. (1.22E)11-10686.
Įvykdyta.
2016-05-26 organizuotas Teisės ir personalo
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adaptacijos proceso tobulinimo.

skyriaus ir struktūrinių padalinių vadovų susitikimas
adaptacijos procesui VSDFV Vilniaus skyriuje
aptarti. Susitikimo metu buvo dalinamasi patirtimi
vykdant adaptacijos programą ir numatytos
adaptacijos proceso tobulinimo priemonės. (201606-01 protokolas Nr. (1.22E) 11-6197).
Įvykdyta.
2016-12-16 įstaigos ir struktūrinių padalinių
vadovams organizuotas seminaras.
Įvykdyta.
Vidiniai mokymai pagal patvirtintą planą įvykdyti.

28.5. Organizuoti seminarą – diskusiją
„Efektyvūs susirinkimai ir
problemos sprendimas grupėje“.
28.6. Užtikrinti darbuotojų mokymų
organizavimą.

Organizuotas
seminaras – diskusija.

Teisės ir
2016-06-30
personalo skyrius

Pagal patvirtintą planą
įvykdyti vidiniai
mokymai.

Teisės ir
2016-12-31
personalo skyrius

Užtikrinti personalo
administravimo procedūrų,
susijusių su procesų pertvarkymu
pašalpų skyrimo ir mokėjimo
srityje, įgyvendinimą.
Kitos prioritetinės priemonės
30.
Išanalizuoti Nedarbingumo
pažymėjimų bei nėštumo ir
gimdymo atostogų pažymėjimų
išdavimo taisyklių pažeidimus,
išduodant bei tęsiant nedarbingumo
pažymėjimus asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir apibendrinus
informaciją, aptarti seminarų metu
su asmens sveikatos priežiūros
įstaigų specialistais.
31.
Atlikti korupcijos ir kitos
nesąžiningos veiklos pasireiškimo
VSDFV Vilniaus skyriuje

Atliktos personalo
administravimo
procedūros.

Teisės ir
2016-10-31
personalo skyrius

Įvykdyta.
Nustatytais terminais ir tvarka atliktos procedūros,
susijusios su procesų pertvarkymu pašalpų skyrimo
ir mokėjimo bei registro srityse.

Parengta pažyma apie Pašalpų ir
2016-11-30
seminaro metu aptartus nedarbingumo
klausimus (kiekvienas kontrolės skyrius
vyriausiasis
specialistas
suorganizavo
seminarus 2-ose
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose).

Įvykdyta.
Per 2016 metus asmens sveikatos priežiūros
įstaigose suorganizuoti 27 seminarai gydytojams
aptariant pasikeitimus Nedarbingumo pažymėjimų
bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų
išdavimo taisyklėse bei nustatytus pažeidimus,
išduodant nedarbingumo pažymėjimus (pažymos
apie suorganizuotus seminarus saugomos Pašalpų ir
nedarbingumo kontrolės skyriuje).

29.

Informacija apie
analizės rezultatus
pateikta VSDFV prie

Klientų
aptarnavimo
skyrius

2016-09-10

Įvykdyta.
Informacija apie analizės rezultatus pateikta
VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo
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tikimybės analizę.

32.

Kontroliuoti dokumentų įtraukimą į
bylas Dokumentų valdymo
sistemoje (toliau – DVS) pagal
dokumentacijos planą. Atrankos
būdu, pasirinkus 20 popierinių bylų
iš 2015 metų dokumentacijos plano
sutikrinti su fizinių bylų turiniu.

33.

Kontroliuoti direktoriaus,
direktoriaus pavaduotojų, skyrių
vedėjų ir pavaduotojų rezoliucijų ir
užduočių įvykdymą DVS.

34.

Atlikti dokumentų vertės
ekspertizę, parengti naikinti
atrinktų bylų aktus.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Veiklos planavimo ir
pokyčių valdymo
skyriui.
Atlikta dokumentų
įtraukimo į bylas DVS
analizė. Informacija
apie neįtrauktus
dokumentus į bylas
DVS pateikta skyrių
vedėjams ir
kuruojančiam
direktoriaus
pavaduotojui.
Atlikta rezoliucijų ir
užduočių įvykdymo
analizė DVS.
Informacija apie
analizės rezultatus
pateikta direktoriui,
direktoriaus
pavaduotojams ir
skyrių vedėjams.

Parengti, suderinti su
Vilniaus apskrities
archyvu ir VSDFV
Vilniaus skyriaus
direktoriaus patvirtinti

ministerijos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo
skyriui (2016-08-25 raštas Nr. 3E-16340).

Dokumentų
2016-03-31
tvarkymo skyrius 2016-06-30
2016-09-30
2016-12-31

Įvykdyta.
Informacija apie neįtrauktus popierinius ir
elektroninius dokumentus į bylas DVS už 2016 m.
1-4 ketv. pateikta tarnybiniais pranešimais: 2016-0429 Nr. (1.11E) 11-4677, 2016-07-28 Nr. (1.11E) 118522, 2016-10-21 Nr. (1.11E) 11-11249, 2017-01-12
Nr. (1.11E)11-643 direktoriaus pavaduotojui
Arvydui Laurinaičiui ir skyrių vedėjams.

Dokumentų
2016-03-31
tvarkymo skyrius 2016-06-30
2016-09-30
2016-12-31

Įvykdyta.
Atlikta rezoliucijų ir užduočių įvykdymo analizė
DVS. Informacija 2016-04-29 tarnybiniu pranešimu
Nr.
(1.11E)11-4674,
2016-07-27
tarnybiniu
pranešimu
Nr.
(1.11E)11-8464,
2016-10-21
tarnybiniu pranešimu Nr. (1.11E)11-11252, 201701-13 tarnybiniu pranešimu Nr. (1.11E)11-662
pateikta direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ir
skyrių vedėjams su pavėluotai įvykdytų ir
neįvykdytų rezoliucijų ir užduočių, suvestų prie
DVS užregistruotų dokumentų, sąrašais už 2016 m.
1-4 ketv.
Įvykdyta.
Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, per 2016 m. 1
pusmetį nustatyta tvarka atrinkta ir sunaikinta 31
050 bylų, per 2016 m. 2 pusmetį – 3 244 bylos, kurių
saugojimo terminas pasibaigęs.

Dokumentų
2016-06-30
tvarkymo skyrius 2016-12-31
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35.

naikinimo aktai.
Organizuoti reorganizuotų VSDFV Parengti, suderinti su
teritorinių skyrių ir iš jų perimtų
Vilniaus apskrities
saugoti nuolat saugomų dokumentų archyvu ir VSDFV
perdavimą į Vilniaus apskrities
Vilniaus skyriaus
archyvą.
direktoriaus patvirtinti
perdavimo aktai.

Dokumentų
2016-10-31
tvarkymo skyrius

Informacinių
sistemų skyrius

2016-10-31

Administracinio pastato Laisvės pr. Pagerintos darbuotojų
28 „A“ korpuso II aukšto kabinetų darbo ir klientų
ir koridoriaus remontas.
aptarnavimo sąlygos.

Ūkio skyrius

2016-07-01

38.

Stiklinių atitvarų įrengimas klientų Pagerintos darbuotojų
aptarnavimo salėse
darbo ir klientų
administraciniuose pastatuose
aptarnavimo sąlygos.
Laisvės pr. 28 ir J. Kubiliaus g.10.

Ūkio skyrius

2016-07-01

39.

LED apšvietimo įrengimas
Pagerintos darbuotojų
administraciniuose pastatuose
darbo ir klientų
Laisvės pr. 28 ir J. Kubiliaus g. 10. aptarnavimo sąlygos.

Ūkio skyrius

2016-08-01

36.

Organizuoti netinkamos naudoti
kompiuterinės technikos
pardavimo aukcioną.

37.

Suorganizuotas
aukcionas.

Įvykdyta.
2016-06-23 raštu Nr. (4.41) 3-70290 išsiųsti
Vilniaus apskrities archyvui pasirašyti ir patvirtinti
VSDFV Naujosios Vilnios skyriaus, VSDFV
Šalčininkų skyriaus, VSDFV Širvintų skyriaus,
VSDFV Trakų skyriaus nuolatinio saugojimo bylų
perdavimo aktai.
Įvykdyta.
2016 m. birželio – liepos mėn. VSDFV Vilniaus
skyriuje įvyko kompiuterinės ir biuro technikos
pardavimas viešame prekių aukcione. Įvyko 6
aukcionai, kuriuose parduota kompiuterinės ir biuro
technikos už 155,20 Eur.
Įvykdyta.
Administracinio pastato Laisvės pr. 28, „A“ korpuso
II aukšte kabinetai ir koridorius suremontuoti.
Darbuotojų darbo sąlygos pagerintos.
Įvykdyta.
Administraciniuose pastatuose Laisvės pr. 28 ir J.
Kubiliaus g. 10, klientų aptarnavimo salėse įrengti
stikliniai atitvarai. Pagerintos darbuotojų darbo ir
klientų aptarnavimo sąlygos.
Vykdymas perkeltas į 2017 metus.
Pirkimą centralizuotai vykdo VSDFV prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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IV. 2016 METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO BŪKLĖS REZULTATAI

Eil.
Rizika
Nr.
1.
Šalies ekonominė situacija
turi įtakos VSD įmokų
įsiskolinimo didėjimui ir
VSD įmokų mokėjimui.

Rizikos veiksniai
Dėl šalies ekonominės situacijos yra
tikimybė, kad VSD įmokos nebus
sumokėtos laiku. Atsižvelgiant į tai,
kad
tokios
įmonės
turi
nepakankamai turto, kuriuo galima
būtų užtikrinti prievolės vykdymą,
didėja draudėjų įsiskolinimas Fondo
biudžetui ir egzistuoja rizika, kad
VSD
įmokų
įsiskolinimo
išieškojimas bus negalimas.

Rizikos veiksnių valdymo
priemonės
Išanalizuoti, ar teisingai ir
pagrįstai
Įmokų
taikomojoje
sistemoje fiksuojamos draudėjų
skolos, rengiami sprendimai dėl
skolų išieškojimo priverstine
tvarka,
teikiami
mokėjimo
nurodymai kredito įstaigoms,
numatyti priemones trūkumams
šalinti.

Įrašai apie įgyvendinimą
2016 m. pagrindinis dėmesys buvo
kreipiamas į savalaikį draudėjų įmokų
mokėjimą, kiekvieną einamųjų metų
mėnesį buvo analizuojami skolingų
draudėjų duomenys ir nustatomi didžiausią
nemokumo riziką turintys draudėjai,
vykdoma nuolatinė kontrolė kaip tinkamai
ir savalaikiai taikomos priverstinio
poveikio
priemonės
(toliau
–PPP).
Padidintas dėmesys buvo skiriamas
draudėjams, priskaičiuojantiems dideles
einamųjų valstybinio socialinio draudimo
(toliau-VSD) įmokų sumas ir vėluojantiems
jas sumokėti. Siekiant išsiaiškinti skolingų
draudėjų
įsiskolinimo
priežastis
ir
sumokėjimo galimybes
2016 metais
Skyriuje buvo atlikta 60 piniginių srautų
patikrinimų, nustatyta, kad pagal skolingų
draudėjų tipus dėl savalaikio VSD įmokų
mokėjimo uždarosios akcinės bendrovės
yra rizikingiausia draudėjų grupė, paprastai
tai laikinų sunkumų dėl sutrikusių
tarpusavio
atsiskaitymų
(vėluojantys
apmokėjimai
už
prekes,
suteiktas
paslaugas, atliktus darbus) ir apyvartinių
lėšų trūkumo turinčios įmonės bei
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menkavertį arba jokio turto neturinčios
įmonės. Bendra ekonominė situacija
tiesiogiai turi įtakos ir bankroto bylų
skaičiaus augimui. Siekiant mažinti
nemokių įmonių skolų augimą per 2016 m.
ženkliai išaugo Skyriaus iniciatyva
skolingiems draudėjams iškeltų bankroto
bylų skaičius, per 2016 m. buvo iškelta 336
bankroto bylos. Skyriaus viršnormatyvinis
įsiskolinimas per 2016 m. 3 ketvirčius
sumažėjo beveik 475,00 tūkst. Eurų,
skolingų draudėjų skaičius sumažėjo 662
draudėjais.
Apskaičiuotų VSD įmokų
mokėjimo
kontrolei ir teisingam bei pagrįstam
priverstinio poveikių priemonių taikymui
Registro skyriaus vyriausieji specialistai
kiekvieną ketvirtį analizuoja draudėjų
duomenis ir tikrina kaip specialistai Įmokų
taikomojoje sistemoje fiksuoja draudėjų
skolas, rengia sprendimus dėl skolų
išieškojimo priverstine tvarka, teikia
mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms.
Apibendrinti analizės rezultatai pateikti
2016-03-16, 2016-06-16, 2016-09-15 ir
2016-12-15 ataskaitose, nustatyti trūkumai
iškart pašalinti. Skolingų draudėjų, turinčių
įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais
virš 3 Eur, skaičius nuo 2016-01-01 iki
2016-09-30
sumažėjo
5,17
proc.
Valstybinio
socialinio
draudimo
ir
sveikatos draudimo įmokų surinkimo
planas įvykdytas.
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2.

Įmokų mokėjimo vengimo
būdai turi įtakos draudėjų
nemokumui.

Egzistuoja rizika, kad VSD įmokų
mokėjimo vengimo būdai, kai
įmonės,
turinčios
įsiskolinimų
Fondo biudžetui ir kt., tikslu išvengti
prievolių vykdymo, turimo turto
pagrindu įsteigia naujas įmones ir
tęsia tą pačią veiklą.

Analizuoti skolingų draudėjų
turtinę padėtį, turto ir piniginių
lėšų judėjimą, tinkamai ir laiku
taikyti turto disponavimo teisės
ribojimą
(Hipoteka,
turto
įkeitimas), PPP .

3.

Neturint informacijos apie
pensininkų, kurie
nedeklaravo išvykimo iš
šalies, mirtį užsienyje,
galima pensijų, mokamų
LR kredito įstaigose,
permokų rizika.

Darbo praktikoje pasitaiko atvejų,
kai pensijos ar kitos periodinės
išmokos gavėjas išvyksta į kitą šalį,
tačiau nedeklaruoja išvykimo iš
Lietuvos fakto ir miršta užsienyje.
Tokiais atvejais paskirta pensija ar
kita periodinė išmoka pervedama į
kredito įstaigoje esančią sąskaitą iki

Analizuoti gaunamą informaciją
apie asmenis, kurie išmokas gauna
Lietuvos kredito
įstaigose,
nedeklaruoja
išvykimo
iš
Lietuvos, bet faktiškai gyvena
užsienyje
ir yra teritorinio
skyriaus išmokų gavėjai.

Dėl išaiškinimo naujų įmokų mokėjimo
vengimo būdų Įmokų išieškojimo skyriaus
specialistai kontroliavo įmokų mokėjimą
bei periodiškai analizavo nesumokėtų VSD
įmokų priežastis. Kilus įtarimui, dėl
piktybiško įmokų nemokėjimo per 2016 m.
su pranešimais du kartus buvo kreiptasi ir į
Valstybinę mokesčių inspekciją dėl
patikrinimų atlikimo skubos tvarka.
Iškėlus bankroto bylas administratoriams
analizuojant įmonių nemokumo priežastis,
peržiūrint sandorius ar gavus informaciją
bei kilus įtarimas, kad gal būt dirbtinai
buvo siekiama įmonę privesti prie
bankroto, administratoriai kreipėsi į teismą
dėl tyčinių bankrotų inicijavimo, todėl per
2016 m. ženkliai išaugo tyčinių bankrotų
skaičius, 2016 m. Vilniaus apygardos
teismas pripažino 48 tyčinius bankrotus,
Skyrius
teismams aktyviai teikė
informaciją ir turimą medžiagą.
Nuolat yra stebimi, analizuojami ir
vertinami vengiantys mokėti mokesčius
rizikingiausi draudėjai, naujų įmokų
vengimo būdų per 2016 m. nenustatyta.
Turint duomenis, kad išmokos gavėjas,
nors nedeklaravęs išvykimo iš Lietuvos
fakto, tačiau yra užsienio valstybėje,
kiekvienais metais prašoma pateikti asmens
dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo
gyvena šioje užsienio valstybėje ir yra
gyvas (taip kaip VSDFV Užsienio išmokų
tarnyba vadovaujasi Valstybinių socialinio
40

tol, kol Fondo valdybos teritorinis
skyrius gauna informaciją (iš
oficialių ar neoficialių šaltinių) apie
pensijos ar kitos periodinės išmokos
gavėjo mirtį. Dėl minėtos priežasties
susidaro pensijos ar kitos periodinės
išmokos permoka.

4.

Neįgalumo ar netekto
darbingumo lygio
nustatymas remiantis
suklastotais medicininiais
dokumentais turi įtakos
nepagrįstai įgyjamoms
teisėms į išmokas.

Dėl nesąžiningų asmens sveikatos
priežiūros
įstaigų
darbuotojų
veiksmų, t.y. dėl medicininėse
dokumentuose įrašytų duomenų
neatitinkančių tikrovės ir jų pagrindu
nepagrįstai išrašytų
siuntimų į
Neįgalumo ir darbingumo lygio
nustatymo tarnybą, egzistuoja rizika,
kad asmenys tokiu būdu nepagrįstai
įgys teisę į išmoką iš Fondo
biudžeto.

Programinės įrangos pagalba
formuoti sąrašus asmens sveikatos
priežiūros
įstaigų,
siuntusių
asmenis
darbingumo
lygiui
nustatyti,
analizuoti
šiuos
duomenis. Nustačius, kad asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos
siunčia daug asmenų į NDNT,
organizuoti darbingumo lygio
nustatymo
pagrįstumo
patikrinimus.

5.

Ne laiku pateikiama
informacija apie asmenų,
kuriems mokamos

Dėl
Švietimo
informacinių Bendradarbiauti
su
švietimo
technologijų centro (toliau – ŠITC) įstaigomis dėl informacijos apie
netikslių duomenų apie vyresnius ne asmenų,
kuriems
mokamos

draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo
nuostatų 982 punkto nuostatomis).
Per 2016 metus buvo išaiškinti keturi
atvejai, kai išmokų gavėjai išvyko į kitą šalį
(Kanadą, Bulgariją, Izraelį, D.Britaniją),
tačiau nedeklaravo išvykimo iš Lietuvos
fakto ir mirė užsienyje. Permokos
nustatytos 2159,77 Eur. sumai. Permoka
591,10 Eur grąžinta, o dėl trijų kitų
atliekami veiksmai dėl išieškojimo
(perduota teisininkams dėl teismo procesų
iniciavimo,
nagrinėjama
galimybė
sugrąžinti pinigus iš kredito įstaigos
Direktoriaus nurodymu).
Išvada. Šios rizikos tikimybė mažai
tikėtina. Tačiau tikslingi teisės aktų
pakeitimai, kurių nuostatų taikymas
sudarytų prevenciją šiai rizikai atsirasti.
2016 metais Vilniaus skyriaus vyriausieji
specialistai,
vykdantys
nedarbingumo
kontrolę, kreipėsi į Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos direktorių
dėl 22-jų apdraustųjų darbingumo lygio
nustatymo pagrįstumo, iš jų 7-iems
asmenims netekto darbingumo procentai
sumažinti bei 9-iais atvejais profesinės
ligos nustatymo pagrįstumas buvo ginčytas
Centrinėje darbo medicinos ekspertizės
komisijoje, 2 asmenims profesinė liga
pripažinta neprofesinės kilmės.
Siekiant išvengti našlaičių (maitintojo
netekimo) pensijų permokų, VSDFV
Vilniaus skyriaus Pensijų skyriaus 1-asis,
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našlaičių (maitintojo
netekus) pensijos, studijas
arba netikslių duomenų
pateikimas turi įtakos
našlaičiams paskirtų
išmokų permokoms.

18 metų našlaičius, kurie Lietuvos našlaičių
pensijos,
Respublikoje įregistruotose švietimo savalaikį pateikimą.
įstaigose mokosi pagal bendrojo
ugdymo ar formaliojo profesinio
ugdymo programas arba studijuoja
pagal dieninę ar nuolatinę studijų
programas, pateikimo ar pavėluoto
pateikimo (Fondo valdybos ir ŠITC
2013-07-31 sutartis Nr.PS-20/ADS29,
papildyta
2016-09-28/29
susitarimu
Nr.PS-95/ADS-57)
egzistuoja paskirtų našlaičių išmokų
permokų tikimybė.

studijas 2-asis, 3-iasis, 4-asis poskyriai:
1. Vadovaudamiesi Valstybinių socialinio
draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo
nuostatų 52 ir 53 punktais, pagal
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos su švietimo įstaigomis
sudarytas duomenų teikimo sutartis
tiesiogiai gaunamą iš ŠITC inforrnaciją
apie našlaičių mokymąsi ir studijas tikrino
1, 2, 9 ir 10 mėnesiais kiekvieną
pirmadienį, kitais mėnesiais -3 ir 25
dienomis;
2. Esant ŠITC sąrašuose netiksliems ar
skirtingiems
duomenims,
rengė
paklausimus mokymo įstaigomis ir tikslino
informaciją, reikalingą išmokų mokėjimui;
3.Vykdė valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2016
metų veiklos plano (patvirtinto 2016- 0406
įsakymu Nr.
(1.2E)V-39) 1 punkto
priemonę – įvertinus Švietimo informacinių
technologijų centro teikiamus duomenis,
išanalizavo našlaičių pensijų permokų
atsiradimo priežastis bei išieškojimo lygį ir
nustatytais terminais parengė ataskaitas
apie analizės rezultatus.
Išvada. Nustatytu periodiškumu našlaičių
(maitintojo netekimo) pensijų gavėjų
duomenų apie studijas patikrinimas mažina
išmokų permokų rizikos tikimybę, nes
mažėja šių permokų sumos ir atitinkamai
auga nustatytų permokų (vieno, dviejų
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6.

Egzistuoja rizika, kad
daugėjant užsienio piliečių
įsteigtų įmonių,
nevykdančių Valstybinio
socialinio draudimo
įstatyme nustatytų
prievolių, neigiamai įtakos
veiklos efektyvumą.

Daugėja
įregistruotų
Juridinių
asmenų registre įmonių, kurių
savininkai ar akcininkai bei vadovai
yra ne Lietuvos Respublikos
piliečiai.
Tokie
draudėjai
nereguliariai teikia pranešimus apie
apdraustuosius, nemoka įmokų,
turimais
adresais
bei
ryšio
priemonėmis nesurandami, taikomos
priverstinio poveikio priemonės
neduoda siekiamų rezultatų, tai
blogina
Teritorinio
skyriaus
Apdraustųjų duomenų tvarkymo bei
valstybinio socialinio draudimo
įmokų surinkimo rodiklius.

Analizuoti apdraustųjų duomenis
apie draudimo laikotarpius nuo
1994-01-01, už kuriuos neįrašytos
draudžiamųjų pajamų ir įmokų
sumos,
numatyti
priemones
apdraustųjų duomenų tvarkymo
kokybės rodikliui gerinti.

mėnesių) išieškojimo lygis. Rizikos
tikimybė mažai tikėtina.
Apdraustųjų
valstybinio
socialinio
draudimo duomenų sutvarkymui Registro
skyriaus specialistai kiekvieną mėnesį
atlieka nustatytus veiksmus su draudėjais,
nepateikusiais
duomenų
apie
apdraustuosius už praėjusį ataskaitinį
mėnesį
bei
periodiškai
analizuoja
apdraustųjų, kuriems Registre neįrašyti
draudimo
duomenys
už
draudimo
laikotarpius nuo 1994-01-01, pagal
Valdymo informacinėje sistemoje (VIS)
suformuotus sąrašus. Analizės rezultatai bei
siūlomos priemonės apdraustųjų duomenų
tvarkymo kokybės rodikliui gerinti pateikti
2016-07-15 ataskaitoje. Pagal analizės
rezultatus už 2016 m. balandžio mėnesį
nustatyti 3474 draudėjai, nepateikę
duomenų apie 5003 apdraustuosius, iš
kurių nustatyta, kad 1721 draudėjas (49,54
proc.) ir 2148 apdraustieji (42,93 proc.) yra
draudėjų
vadovai
ir/ar
apdraustieji
užsieniečiai, kurie turimomis ryšio
priemonėmis bei adresais nerandami,
neįvykdo duotų įpareigojimų, ir neigiamai
įtakojo apdraustųjų duomenų tvarkymo
kokybės rodikliu gerinti, nagrinėjamu
laikotarpiu rodiklio reikšmė sumažėjo tik
0,09 proc. Nuo 2016-07-01 pasikeitus
teisės aktų nuostatoms dėl apdraustųjų,
kuriems Registre nėra įrašyta draudimo
laikotarpių ir draudžiamųjų pajamų bei
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7.

Teisės aktai, skirti
personalo planavimui
(įsakymai dėl normatyvų
pareigybių skaičiui
nustatyti), kuriuose
nustatomas konkretus
normatyvas vienai
pareigybei (pvz. X pašalpų
skyrimo atvejų per mėnesį,
išmokų gavėjų bylų
skaičius, draudėjų
skaičius), neužtikrina, kad

Dėl lokalinio teisės akto, skirto
personalo planavimui (pareigybių,
reikalingų
užtikrinti
Fondo
administravimo įstaigų funkcijas
atlikti, skaičiui nustatyti), kuriame
nustatomi konkretūs normatyvai
(pvz. X pašalpų skyrimo atvejų per
mėnesį, išmokų gavėjų bylų
skaičius, draudėjų skaičius ir pan.),
kurie nuolat kinta, egzistuoja rizika,
kad metams nustatomas pareigybių
skaičius
neatitinka
nustatytų

Struktūrinių padalinių vedėjai,
analizuoja vadovaujamo skyriaus
specialistų darbo krūvius ir
siekdami užtikrinti tolygų darbo
krūvio paskirstymą, organizuoja
būtinų funkcijų (darbų) atlikimą
arba
nesančių
specialistų
pavadavimą.
Naujų teisminių ginčų dėl
reikalavimo
priemokų
už
viršijančia darbo krūvį veiklą
nebuvo.

įmokų, nustatyta procedūra apdraustųjų
valstybinio socialinio draudimo pabaigai
įrašyti Teritorinio skyriaus iniciatyva. Pagal
naujas sąlygas per 2016 m. antrąjį pusmetį
atlikti nustatyti veiksmai, išanalizuoti 4389
apdraustųjų duomenys, rezultatai bei
siūlomos priemonės apdraustųjų duomenų
tvarkymo kokybės rodikliui gerinti pateikti
2016-12-30 ataskaitoje, kurioje nurodyta 11
apdraustųjų užsieniečių, apie kuriuos
draudėjai nepateikė duomenų, tai sudaro
0,25 proc. visų apdraustųjų, apie kuriuos
draudėjai nepateikė duomenų ir dar nesuėjo
nustatyti terminai draudimo pabaigai įrašyti
Teritorinio skyriaus iniciatyva.
Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių
draudėjų ir apdraustųjų valstybinio
socialinio draudimo duomenų tvarkymą,
šio veiksnio rizika neegzistuoja ir pašalinta
iš veiklos rizikos veiksnių sąrašo 2017
metams.
2015 metais informacija (nuomonė) dėl
pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų
modelio sukūrimo buvo pateikta Fondo
valdybos Personalo valdymo skyriui (žr.
Fondo valdybos 2015-09-10 protokolą Nr.
61-1-356), tačiau iki šiol nepriimti jokie
sprendimai.
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metams patvirtintų
pareigybių skaičius atitiktų
patvirtintus normatyvus,
todėl egzistuoja
darbuotojų reikalavimų ar
teisminių ginčų dėl
priemokų už darbo krūvį
viršijančią veiklą rizika.

8.

9.

normatyvų.
Kadangi
atitinkamų
sričių
specialistų pareigybių aprašymuose
nustatytos funkcijos yra tiesiogiai
susiję su normatyvuose nustatytais
rodikliais, egzistuoja specialistų
darbo
krūvio
neatitikimo
normatyvams
ir
darbuotojų
reikalavimų ar teisminių ginčų dėl
priemokų už darbo krūvį viršijančią
veiklą tikimybė.
Netobuli Teritorinių skyrių Dėl netinkamos formulės, skirtos
veiklos rodiklių vertinimo vertinti Teritorinių skyrių darbo
kriterijai neleidžia
efektyvumą realizuojant atgręžtinio
objektyviai vertinti
reikalavimo teisę, t.y. susigrąžinant
Teritorinių skyrių veiklos
išmokėtas draudimo išmokas regreso
efektyvumo susigrąžinant tvarka, egzistuoja rizika, kad
išmokėtas draudimo
Teritorinių skyrių veiklos rezultatai
išmokas regreso tvarka.
šioje
srityje
yra
vertinami
neatitinkančių tikrovės duomenų
pagrindu, nes pagal minėtą formulę
rezultatai vertinami neatsižvelgiant į
išmokų sumas, kurių negalima
išieškoti, nes vyksta teisminiai
procesai arba yra priimti sprendimai
dėl mokėjimo dalimis (būsimi
mokėjimai).
Įrašant duomenis į dvi
Nesant
realizuotų
FVS
PV
sistemas (VATARĄ ir
posistemės integracinių sąsajų su
FVS PV posistemę) didėja VATARU, duomenys įrašomi į dvi
darbo laiko sąnaudos
sistemas ir tai didina darbo laiko
sąnaudas, t.y. didėja duomenų
įrašymo ir patikrinimo trukmė bei

Kiekvieną ketvirtį
atliekama
žalos, atsiradusios dėl išmokėtų
išmokų (dėl trečiųjų asmenų
kaltės),
išieškojimo
analizė,
parengiamos detalios ataskaitos,
nurodant
neišieškotų
sumų
priežastis (informacija pateikiama
Fondo valdybai). Toks metodas
suteikia galimybę objektyviai
įvertinti veiklos efektyvumą.

Pasiūlymas Fondo valdybai dėl veiklos,
susijusios su atgręžtinio reikalavimo teisės
realizavimu, vertinimo kriterijų tobulinimo
nėra priimtas iki šio, motyvuojant tuo, kad
nėra galimybių tobulinti VIS.

Dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Teritorinio skyriaus VATARAS ir FVS PV
posistemės integracija vis dar nėra
įgyvendinta (Fondo
valdyba neturi
rangovo) ir duomenys, susiję su tarnybos ir
darbo santykiais, įrašomi į dvi sistemas .
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specialistų darbo krūvis, atsiranda
duomenų
įrašymo
vėlavimo
tikimybė.
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