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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro
2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A1-296
VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(įstaigos pavadinimas)
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

09-001-02-09-07
(TP)

Priemonės
pavadinimas

Sudaryti sąlygas
Valstybinės darbo
inspekcijos veiklai

Veiksmas/veikla

Stebėsenos
rodiklio
tipas

Kiekybinis / kokybinis
veiksmo vertinimo
rodiklis

09-001 UŽIMTUMO DIDINIMAS
TĘSTINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS*
1. Vykdyti Valstybinės darbo
Rezultato
Kiekybinis.
inspekcijos (toliau - VDI)
1.1. Planinių patikrinimų
funkcijas darbuotojų saugos
įmonėse (nuvykstant į jas)
ir sveikatos srityje,
darbuotojų
saugos
ir
potencialiai pavojingų
sveikatos
klausimais
įrenginių priežiūros srityje ir
skaičius – ne mažiau nei 1
produktų rinkos priežiūros
400 (šis rodiklis neapima
srityje, nurodytas VDI
planinių
patikrinimų
nuostatuose ir kituose
potencialiai
pavojingų
norminiuose teisės aktuose.
įrenginių
priežiūros
klausimais, nurodytų 1.2
papunktyje,
patikrinimų,
kurių
metu
tikrinami
produktų (liftų, lynų kelių,
mašinų) saugos klausimai,
nurodytų 1.3 papunktyje,
bei
patikrinimų
statybvietėse, nurodytų 1.4
papunktyje).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

9758

2
Rezultato

Kiekybinis.
1.2. Planinių patikrinimų
potencialiai
pavojingų
įrenginių
priežiūros
klausimais skaičius- ne
mažiau nei 100.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
1.3. Patikrinimų, kurių metu
tikrinami produktų (liftų,
lynų kelių, mašinų) saugos
klausimai skaičius - ne
mažiau nei 50.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
1.4. Patikrinimų, kurių metu
statybvietėse
tikrinami
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos klausimai skaičius
– ne mažiau nei 700.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
1.5.
Įgyvendintas
su
Europos darbuotojų saugos
ir sveikatos agentūra (EUOSHA) pasirašytu metiniu
susitarimu
patvirtintas
priemonių planas
šios
agentūros nacionaliniams
ryšių punktams, skaičius– 1.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
1.6.
Konsultacinių
ir
švietėjiškų
renginių
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos
klausimais
skaičius - ne mažiau nei
100.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.
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2. Vykdyti VDI funkcijas
nelegalaus ir nedeklaruoto
darbo, nedeklaruotos
savarankiškos veiklos bei
užsieniečių įdarbinimo
pažeidimų (toliau - nelegalus
darbas) prevencijos ir
kontrolės srityje, nurodytas
VDI nuostatuose ir kituose
norminiuose teisės aktuose.

Produkto

Kiekybinis.
1.7.
Metodiniųišaiškinamųjų
rekomendacijų darbuotojų
saugos
ir
sveikatos
klausimais skaičius - 1.

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

2022 m. IV
ketv.

Rezultato

Kokybinis.
2.1.
Nelegalaus
darbo
kontrolės rezultatyvumas –
ne mažiau nei 36 proc.

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
2.2. Patikrinimų, kurių metu
vykdoma nelegalaus darbo
kontrolė, šešėlinei darbo
rinkai
šalyje
mažinti
skaičius– ne mažiau nei 4
000.

VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
teritoriniai
skyriai
VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
teritoriniai
skyriai

Rezultato

Kokybinis.
2.3. Patikrinimų, kurių metu
vykdoma nelegalaus darbo
kontrolė didžiausios rizikos
šio
darbo
reiškiniams
atsirasti ekonominės veiklos
sektoriuose, dalis nuo visų
patikrinimų, kurių metu
vykdoma nelegalaus darbo
kontrolė, – ne mažiau nei 90
proc.

VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
2.4. Šalyje įgyvendintų
Europos darbo institucijos
organizuojamų kampanijų
skaičius – 1.

VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
teritoriniai
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

2022 m. I-IV
ketv.
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3. Vykdyti VDI funkcijas
darbo teisės srityje, nurodytas
VDI nuostatuose ir kituose
norminiuose teisės aktuose.

Produkto

Kiekybinis.
2.5. VDI vykdytos laikinojo
įdarbinimo
įmonių
priežiūros apibendrinimas,
pateiktas
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijai skaičius – 1.

VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai

2022 m. IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
2.6. Įgyvendinant Kovos su
prekyba žmonėmis 20202022 metų veiksmų planą,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2020 m. birželio 12
d. įsakymu Nr. 1V-577 „Dėl
Kovos
su
prekyba
žmonėmis 2020–2022 metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“,
VDI
inspektoriams organizuotų
kvalifikacijos
kėlimo
mokymų,
informacijos
sklaidos
bei
renginių
darbdavių ir darbuotojų
organizacijoms
atvejų
skaičius – ne mažiau nei 3.

VDI Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Administravimo
skyriai

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
3.1. Konsultacinių renginių
šeimos
ir
darbo
įsipareigojimų
derinimo,
socialiai
pažeidžiamų
darbuotojų grupių garantijų,
darbo ir poilsio laiko, darbo
apmokėjimo
sistemoms
keliamų
reikalavimų,
socialinio dialogo plėtros,
darbuotojų
dalyvavimo
įmonės valdyme ir kitais
darbo teisės klausimais
skaičius– ne mažiau nei 28.

VDI Darbo
teisės skyrius

2022 m. I-IV
ketv.
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Rezultato

Kokybinis.
3.2. Bendrojo konsultavimo
telefono pasiekiamumas –
ne mažiau nei 86 proc.

VDI Darbo
teisės skyrius

2022 m. I-IV
ketv.

Produkto

Kiekybinis.
3.3. VDI teikiamų
konsultacijų kokybės
analizių skaičius – 2.

VDI Darbo
teisės skyrius

2022 m. I-IV
ketv.

Rezultato

Kokybinis.
3.4. Pozityviai VDI
konsultavimo paslaugas
vertinančių respondentų
dalis – ne mažiau nei 90
proc.

VDI Darbo
teisės skyrius

2022 m. I-IV
ketv.

Produkto

Kiekybinis.
3.5. Lietuvos Respublikos
darbo kodekso
įgyvendinimo stebėsenos ir
pasiektų rezultatų
įvertinimo ir pasiūlymų dėl
šio kodekso ir kitų su jo
įgyvendinimu susijusių
įstatymų tobulinimo
pažyma, skaičius – 1.

VDI Darbo
teisės, Biudžeto
ir veiklos
planavimo
skyriai

2022 m.
II ketv.

Produkto

Kiekybinis.
3.6. VDI vykdytos lygių
galimybių
ir
nediskriminavimo principų
laikymosi
priežiūros
rezultatų
pristatymas
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, skaičius – 1.

VDI Darbo
teisės, Biudžeto
ir veiklos
planavimo
skyriai

2022 m. IV
ketv.
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4. Vykdyti VDI funkcijas
psichologinio smurto darbe
prevencijos srityje, nurodytas
VDI nuostatuose ir kituose
norminiuose teisės aktuose.

Produkto

Kiekybinis.
3.7. VDI vykdytos darbo ir
poilsio laiko reikalavimų
laikymosi
kontrolės
krovininio kelių transporto
ekonominės
veiklos
sektoriaus
įmonėse
rezultatų apibendrinimas,
pateiktas
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijai, skaičius – 1.

VDI Darbo
teisės, Biudžeto
ir veiklos
planavimo
skyriai

2022 m. IV
ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
3.8. Lygių galimybių ir
nediskriminavimo principų
laikymosi tyrimų įmonėse,
įstaigose ir organizacijose,
kuriose
stebimas
didžiausias moterų ir vyrų
darbo užmokesčių atotrūkis,
skaičius – ne mažiau nei 30.

VDI Darbo
teisės,
teritoriniai
skyriai

2022 m.
I-III ketv.

Produkto

Kiekybinis.
4.1. Metodinių
rekomendacijų
psichologinio smurto darbe
prevencijai užtikrinti
skaičius – ne mažiau nei 1.

VDI
Psichologinio
smurto darbe
prevencijos
skyrius

2022 m.
I ketv.

Rezultato

Kiekybinis.
4.2. Patikrinimų, kurių metu
įvertintas
psichologinio
smurto darbe prevencijos
vykdymas
sveikatos
priežiūros
įstaigose,
skaičius – pagal VDI
Psichologinio smurto darbe
prevencijos
skyriaus
suformuotus sąrašus.

VDI
Psichologinio
smurto darbe
prevencijos,
teritoriniai
skyriai

2022 m.
II-III ketv.
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5. Vykdyti VDI funkcijas
darbo ginčų nagrinėjimo
srityje, nurodytas VDI
nuostatuose ir kituose
norminiuose teisės aktuose.

Produkto

Kiekybinis.
4.3.
VDI
vykdytos
psichologinio smurto darbe
prevencijos
priežiūros
apibendrinimas, pateiktas
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai, skaičius 1

VDI
Psichologinio
smurto darbe
prevencijos
skyrius

2022 m.
IV ketv.

Rezultato

Kokybinis.
5.1. Darbo ginčų, kurie
buvo
išspręsti
taikiai,
ieškovui atsisakius visų
reikalavimų iki posėdžio ar
posėdžio
metu
arba
patvirtinus taikos sutartį,
dalis – ne mažiau nei 28
proc.
Kiekybinis.
5.2. Organizuotų darbo
ginčų komisijų pirmininkų
ir sekretorių mokymų darbo
ginčų
nagrinėjimo
klausimais skaičius– ne
mažiau nei 2.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo
skyrius

2022 m. I-IV
ketv.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo,
Administravimo
skyriai

2022 m.
II-IV ketv.

Rezultato

Rezultato

Kiekybinis.
5.3. Darbo ginčų komisijų
veiklos aptarimų – mokymų
darbo
ginčų
komisijų
nariams skaičius – ne
mažiau nei 1.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo
skyrius

2022 m.
III ketv

Produkto

Kiekybinis.
5.4. Parengtų bei paskelbtų
VDI interneto svetainėje
apibendrinimų analizuojant
teismų
praktiką
darbo
bylose skaičius – ne mažiau
nei 2.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo
skyrius

2022 m.
I ir III ketv.
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Produkto

Kiekybinis.
5.5. Parengtų bei paskelbtų
VDI interneto svetainėje
apibendrinimų analizuojant
darbo
ginčų
komisijų
praktiką
darbo
bylose
skaičius – ne mažiau nei 2.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo
skyrius

2022 m.
I ir III ketv.

Produkto

Kiekybinis.
5.6. Parengtų darbo ginčų
komisijų veiklos ataskaitų,
paskelbtų VDI interneto
svetainėje bei pristatytų
Lietuvos
Respublikos
trišalei tarybai ir Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos
ir
darbo
ministerijai skaičius – ne
mažiau nei 2.

VDI Darbo
ginčų komisijų
darbo
organizavimo
skyrius

2022 m.
I ir III ketv.

6. Užtikrinti personalo
valdymo efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno personalo valdymo
funkcijas
atliekančio
darbuotojo darbo vietos
kaina
tenkanti
vienai
organizacijos
pareigybei
(Eur) – 173.

VDI
Administravimo
skyrius

2022 m. IV
ketv.

7. Užtikrinti informacinių
technologijų infrastruktūros ir
vidaus administravimo
informacinių sistemų
valdymo efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Vienam
darbuotojui
tenkančios
ryšių,
kompiuterinės įrangos ir
informacinių
sistemų
priežiūros
ir
vystymo
išlaidos (Eur) – 2000.

VDI
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyrius

2022 m. IV
ketv.
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09-001-02-09-08
(TP)

Atlikti studijas dėl
profesinės rizikos
valdymo
kompetencijos; dėl
darbdavių
motyvavimo
įgyvendinti DSS
reikalavimus; dėl VDI
išteklių

8. Užtikrinti valstybės
nekilnojamojo turto valdymo
veiklos efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Administracinės paskirties
nekilnojamojo
turto
(priklausančio
valstybei
nuosavybės
teise
ir
nuomojamo)
išlaikymo
sąnaudos, tenkančios 1 m2
(Eur) – 48.

VDI
Administravimo
skyrius

2022 m. IV
ketv.

9. Užtikrinti dokumentų
valdymo veiklos efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno dokumento valdymui
tenkančios išlaidos (Eur) –
1,5.

2022 m. IV
ketv.

10. Užtikrinti viešųjų pirkimų
vykdymo veiklos
efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Vieno viešojo pirkimo
vykdymui
tenkančios
išlaidos (Eur) – 104.

VDI
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyrius
VDI
Administravimo
skyrius

11. Užtikrinti tarnybinių
administracinės paskirties
lengvųjų automobilių ūkio
valdymo ir priežiūros veiklos
efektyvumą.

Veiklos
efektyvumo

Kiekybinis.
Vienam automobiliui
tenkančios išlaidos (Eur) –
3478.

VDI
Administravimo
skyrius

2022 m. IV
ketv.

1. Organizuoti studijos dėl
profesinės rizikos valdymo
kompetencijos
tobulinimo
poreikių
ir
galimybių
įvertinimo atlikimą.

Produkto

Kiekybinis.
Atlikta studija ir jos
ataskaita pateikta SADM

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Administravimo
skyriai

2022 m. I
ketv.

15

2. Organizuoti studijos dėl
darbdavių
motyvavimo
(skatinimo
ir
sankcijų)
įgyvendinti DSS reikalavimus
atlikimą.

Produkto

Kiekybinis.
Atlikta studija ir jos
ataskaita pateikta SADM

VDI Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Administravimo
skyriai

2022 m. III
ketv.

38

3. Organizuoti studijos dėl
VDI žmogiškųjų ir finansinių
išteklių
pakankamumo,
paskirstymo efektyvumo ir
efektyvumo (DSS srityje)
didinimo atlikimą.

Produkto

Kiekybinis.
Atlikta studija ir jos
ataskaita pateikta SADM

VDI
Administravimo,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai

2022 m. III
ketv.

37

2022 m. IV
ketv.
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09-006-11-02-05
(TP)

09-006 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VALDYMO PROGRAMA
TĘSTINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS*
Vykdyti ministerijai Plėtoti dvišalį vystomąjį
Rezultato
Kiekybinis.
VDI
priskirtus tarptautinius bendradarbiavimą darbuotojų
Suorganizuoti tarptautiniai Administravimo,
ir ES įsipareigojimus
saugos ir sveikatos bei darbo
renginiai/ seminarai – 3.
Neteisėtos
teisės srityse su Rytų
veiklos
partnerystės
šalių
priežiūros
kompetentingomis
skyriai
inspektavimo institucijomis

2022 m. I-IV
ketv.

8

