PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2013 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.A1-194

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Sudaryti sąlygas
Valstybinės darbo
inspekcijos veiklai

Proceso ir / ar
Valstybinės darbo inspekcijos veiksmo indėlio vertinimo
Asignavimai
Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas
pavadinimas
kriterijai ir jų
(tūkst. litų)
reikšmės
01.02. Užimtumo didinimas
1. Stiprinti nelegalios veiklos kontrolę bei
šios veiklos koordinavimą su kitomis
kontrolės įstaigomis
1.1. Vykdyti priemones, siekiant stiprinti Nelegalaus darbo
Valstybinės darbo
Pagal VDI
nelegalios veiklos kontrolę bei
kontrolės
inspekcijos (toliau –
nelegalaus darbo
koordinavimą su kitomis kontrolės
efektyvumas – 80
VDI) Teisės,
kontrolės
įstaigomis
proc.
Planavimo ir veiklos
koordinavimo ir
stebėsenos, teritoriniai
prevencijos
skyriai
priemonių
įgyvendinimo 2013
metais planą
2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir
juos atstovaujančias organizacijas,
didžiausią dėmesį skiriant mažų ir
vidutinių ūkio subjektų veiklai
2.1. Įdiegti vieningą asmenų
1 sistema
VDI Asmenų
I ketv.
konsultavimo sistemą, siekiant užtikrinti
aptarnavimo ir teisės
teikiamų konsultacijų kokybę bei
taikymo, teritoriniai
veiksmingumą
skyriai
2.2. Organizuoti seminarus, konsultacijas
Nemažiau 200
VDI Komunikacijos,
Pagal VDI
darbdaviams, darbuotojams, juos
Administracijos pagal Administracijos ir
atstovaujantiems asmenims bei
kompetenciją,
teritorinių skyrių
darbuotojų saugos ir sveikatos
teritoriniai skyriai
planus
specialistams profesinės rizikos ir jos
valdymo, kitais aktualiais klausimais,
ypatingą dėmesį skiriant mažų ir
vidutinių įmonių veiklai
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2.3. Nustatyti ir apibendrinti, seminarų ir
konsultacijų ūkio subjektams ir
darbuotojų atstovams analizės pagrindu,
aktualiausius ūkio subjektams klausimus
bei daugiausia aiškinimo reikalingas
teisės aktų nuostatas; apibendrintą
informaciją pateikti Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai
2.4. Parengti lengvų nelaimingų
atsitikimų darbe tyrimo ir tyrimo
dokumentų įforminimo vadovą ir lengvų
nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aktų
pildymo pavyzdines formas
2.5. Rengti, pagal nelaimingų atsitikimų
darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos
ir sveikatos pažeidimų prevencijos
kriterijus ir prioritetus, nustatytus
Vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus tvirtinamuose
prevenciniuose planuose, atitinkamas
metodines rekomendacijas, tikrinimo
klausimynus, atmintines ir pan. bei
talpinti juos VDI interneto svetainėje
2.6. Apibendrinti ir analizuoti darbuotojų
saugos ir sveikatos, darbo santykius
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus
ir teikti informaciją darbdavių ir
darbuotojų organizacijoms bei
asociacijoms, talpinti VDI interneto
svetainėje
2.7. Skelbti VDI interneto svetainėje VDI
specialistų atsakymų į ūkio subjektams
aktualiausius paklausimus
apibendrinimus, suteikiant jiems viešai
paskelbtos konsultacijos statusą
2.8. Sudaryti konsultacinį medį ir jį
įdiegti VDI interneto svetainėje

1 dokumentas

VDI Komunikacijos
skyrius

IV ketv.

1 dokumentas

VDI Nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių ligų
skyrius

II ketv.

10 dokumentų

VDI Administracijos
skyriai pagal
kompetenciją

2013 m.

4 informacijos

VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Nelaimingų atsitikimų
ir profesinių ligų,
Teisės ir Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo skyriai
VDI Administracijos
skyriai pagal
kompetenciją

1 k. per ketv.

VDI Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo,
Komunikacijos,

2013 m.

Pagal poreikį ir
aktualijas

1 sistema

2013 m.
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Informacinių
technologijų skyriai
3. Plėtoti visuomenės švietimą apie darbo
įstatymų taikymą bei jų pažeidimų
neigiamus padarinius (nelegalų darbą,
nelaimingus atsitikimus darbe, profesines
ligas ir pan.)
3.1. Vykdyti priemones (pagal atskiras
11 veiklos krypčių VDI Komunikacijos,
veiklos kryptis), siekiant plėtoti teisinį
Administracijos pagal
visuomenės švietimą apie darbo įstatymų
kompetenciją,
taikymą bei jų pažeidimų neigiamus
teritoriniai skyriai
padarinius (nelegalų darbą, nelaimingus
atsitikimus darbe, profesines ligas ir pan.)

3.2. Vykdyti vaikų ir jaunimo edukacijos
darbo teisės ir darbuotojų saugos ir
sveikatos temomis priemones

4. Vykdyti ūkio subjektų patikrinimus
didžiausios rizikos, kad gali būti pažeisti
darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo
teisės aktų reikalavimai, srityse
4.1. Organizuoti ir atlikti ūkio subjektų
tikrinimus
iš jų:
4.1.1. Organizuoti ir vykdyti nelegalaus
darbo apraiškų kontrolę
4.1.2. Organizuoti ir atlikti planinius
tikrinimus, siekiant darbuotojų saugos ir
sveikatos, darbo santykius
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų
prevencijos
4.1.2.1. Organizuoti ir atlikti planinius
ūkio subjektų tikrinimus, įgyvendinant

Pagal Vyriausiojo
valstybinio darbo
inspektoriaus
patvirtintą
konsultacinį
prevencinį
visuomenės
informavimo planą
Pagal Vyriausiojo
valstybinio darbo
inspektoriaus
patvirtintą Vaikų ir
jaunimo edukacijos
2013 m. planą

5 priemonės

VDI Komunikacijos,
teritoriniai skyriai

Nemažiau 8 000
(prognozinė
reikšmė)

VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
teritoriniai skyriai

2013 m.

Nemažiau 3 800
tikrinimų
Nemažiau 1470

VDI Teisės,
teritoriniai skyriai
VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Teisės, teritoriniai
skyriai

2013 m.

Nemažiau 1100

VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,

Pagal Vyriausiojo
valstybinio darbo
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VDI taikomos Rizikingumo vertinimo
metodikos nustatytus principus,
priemones, užtikrinant veiklos
objektyvumą bei tikslingą išteklių
panaudojimą

teritoriniai skyriai

inspektoriaus
2011-01-13 įsakymu
Nr. V-6 patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
valstybinės darbo
inspekcijos
atliekamų planinių ir
neplaninių ūkio
subjektų veiklos
patikrinimų ir kitų
priežiūros būdų
taisykles
2013 m.

4.1.2.2. Dalyvauti vykdant II (Žin., 2012,
20
VDI Techninės
Nr. 152-7805) ir I (pagal apskrityse
saugos, teritoriniai
patvirtintus grafikus) pavojingumo
skyriai
lygmens objektų tikrinimus (tarpžinybinė
kontrolė) pagal Pramoninių avarijų
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo
nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimus
4.1.2.3. Organizuoti ir atlikti potencialiai
54
VDI Techninės
2013 m.
pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros
(prognozinė
saugos, teritoriniai
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
reikšmė)
skyriai
kontrolę
4.1.2.4. Organizuoti ir atlikti autorizuotų
30
VDI Nelaimingų
Pagal Valstybinės
ir registruotų biocidų naudojimo darbo
(prognozinė
atsitikimų ir profesinių
visuomenės
vietose atitikimą teisės aktų
reikšmė)
ligų, teritoriniai
sveikatos priežiūros
reikalavimams
skyriai
tarnybos informaciją
4.1.2.5. Atlikti tikrinimus įgyvendinant
Kėlimo reikmenys
VDI Techninės
Pagal Vyriausiojo
VDI rinkos priežiūros programą pagal
saugos,
teritoriniai
valstybinio darbo
Asmeninės
gaminių grupes
skyriai
inspektoriaus
apsaugos
patvirtintą
priemonės
VDI 2013 metų
Liftai
rinkos priežiūros
Lynų keliai
programą
4.1.2.6. Atlikti tikrinimus kaip
Nemažiau 80
VDI Techninės
2013 m.
įgyvendinamos Europos Parlamento ir
saugos, teritoriniai
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006
skyriai
dėl cheminių medžiagų registracijos,

5
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
(REACH) vykdymo priemonės
4.1.2.7 Atlikti tikrinimus vykdant
susižeidimų aštriais instrumentais
prevencijos organizavimo sveikatos
priežiūros įstaigose kontrolę
4.1.2.8. Kelių transporto priemonių
vairuotojų vairavimo ir poilsio režimų
kontrolė, siekiant įgyvendinti Europos
parlamento ir Tarybos direktyvą
2006/22/EB

Nemažiau 20

VDI Nelaimingų
III-IV ketv.
atsitikimų ir profesinių
ligų, teritoriniai
skyriai
82 800 darbo dienų
VDI Planavimo ir
2013 m.
veiklos stebėsenos,
teritoriniai skyriai
1 ataskaita
VDI Planavimo ir
Vasario mėn.
veiklos
stebėsenos
1 ataskaita
Rugsėjo mėn.
skyrius
4.1.3. Organizuoti projektines
Pagal poreikį,
VDI Administracijos, Pagal Vyriausiojo
prevencines akcijas, siekiant padėti
atsižvelgiant į
pagal kompetenciją,
valstybinio darbo
užkirsti kelią įvykti nelaimingų atsitikimų
teisės aktų
teritoriniai skyriai
inspektoriaus
darbe atvejams, teisės aktų pažeidimams,
reikalavimų
įsakymu patvirtintus
skleisti apibendrintą prevencinę
laikymosi būklę
prevencinių akcijų
informaciją
terminus ir tikslus
4.2. Vykdyti ūkio subjektų tikrinimus,
Nemažiau 60 proc.
VDI Planavimo ir
2013 m.
naudojant kontrolinius klausimynus
tikrinimų
veiklos stebėsenos,
teritoriniai skyriai
5. Optimizuoti ūkio subjektų tikrinimo
būdus ir principus, kelti VDI personalo
profesinį lygį, stiprinti vidaus kontrolę
bei siekti efektyvaus resursų panaudojimo
5.1. Nuolat atnaujinti, atsižvelgiant į
1 sąvadas (sąrašas)
VDI Techninės
2013 m.
naujai priimtus teisės aktus (pakeitimus),
saugos, Teisės skyriai
VDI interneto svetainėje paskelbtą teisės
aktų, reglamentuojančių su ūkio subjektų
priežiūra susijusią VDI veiklą, sąvadą
(sąrašą), suteikiant jiems viešai
paskelbtos konsultacijos statusą
5.2. Parengti naują, informacinių
1 procedūra
VDI Planavimo ir
I ketv.
technologijų taikymu pagrįstą, ūkio
veiklos stebėsenos,
subjektų priežiūros procese taikomų
Techninės saugos,
vieningų tikrinimo klausimynų pildymo ir
Informacinių
teikimo ūkio subjektams tvarkos
technologijų skyriai
procedūrą
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5.3. Parengti Profesinių ligų priežasčių
tyrimo reglamento naują redakciją

1 dokumentas

VDI Nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių ligų
skyrius

5.4. Parengti nelaimingų atsitikimų darbe
tyrimo kokybės vertinimo metodiką
siekiant įgyvendinti mirtinų ir sunkių
nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo
kokybės monitoringą
5.5. Parengti nelaimingų atsitikimų darbe
tyrimo metodines rekomendacijas
(procedūrų aprašymus – algoritmus)

1 dokumentas

VDI Nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių ligų
skyrius

3 dokumentai

VDI Nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių ligų
skyrius
VDI Personalo ir
tarptautinių ryšių
skyriai

5.6. Gilinti VDI valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, profesines žinias, tobulinti
administracinius gebėjimus

Nemažiau
4000 žmogaus val.

5.7. Organizuoti projekto įgyvendinimą,
kuris leis sudaryti sąlygas darbdaviams
elektroniniu būdu deklaruoti Valstybinei
darbo inspekcijai informaciją apie
darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų
atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos
norminių teisės aktų reikalavimams bei
optimizuoti VDI resursus vykdant ūkio
subjektų planinę priežiūrą

1 projektas

5.8. Organizuoti VDI įgyvendinto
kokybės vadybos sistemos projekto
plėtros įgyvendinimą, kurio pagrindu
VDI diegiami ūkio subjektų rizikingumo

1 projektas

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei
patvirtinus
Profesinių ligų
tyrimo ir apskaitos
nuostatų pakeitimus
IV ketv.

2013 m.

Pagal Vyriausiojo
valstybinio darbo
inspektoriaus
patvirtintą VDI
valstybės tarnautojų
ir darbuotojų,
dirbančių pagal
darbo sutartis,
mokymo planą
VDI Informacinių Pagal Finansavimo ir
technologijų,
administravimo
Planavimo ir veiklos
sutarties tarp VDI,
stebėsenos skyriai
Informacinės
visuomenės plėtros
komiteto (IVPK) ir
Centrinės projektų
valdymo agentūros
(CPVA) projekto
grafiką
VDI Informacinių Pagal Finansavimo ir
technologijų,
administravimo
Administracijos (pagal sutarties tarp VDI ir
kompetenciją) skyriai Europos socialinio
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nelegalaus darbo apraiškų srityje
vertinimo sistema, bendrojo vertinimo
modelis, siekiant procesų planavimo
gerinimo, organizacijos veiklos
efektyvumo didinimo
5.9. Dalyvauti organizuojant Lietuvoje
ES vyresniųjų darbo inspektorių
komiteto (VDIK) susitikimą

fondo agentūros
(ESFA) projekto
grafiką

Plenarinis posėdis
Teminė diena

VDI Personalo ir
tarptautinių ryšių,
Administracijos (pagal
kompetenciją) skyriai
VDI Personalo ir
tarptautinių ryšių
skyrius

5.10. Organizuoti VDI tarptautinės
veiklos priemonių įgyvendinimą

10 priemonių
(prognozinė
reikšmė)

5.11. Vykdyti VDI kovos su korupcija
prevenciją, užkirsti kelią korupcinėms
apraiškoms atsirasti

13 priemonių

VDI Personalo ir
tarptautinių ryšių,
Administracijos,
teritoriniai skyriai

6 analizės

VDI Finansų ir
buhalterinės apskaitos,
Ūkinių paslaugų,
Informacinių
technologijų skyriai
VDI Vidaus audito
skyrius

5.12. Analizuoti lėšų naudojimą bei
vykdyti taupymo priemones, siekiant
efektyviau ir tikslingiau naudoti valstybės
biudžeto lėšas, skirtas VDI funkcijoms
vykdyti
5.13. Vykdyti VDI veiklos ir finansinius
auditus, vertinant vidaus kontrolės
veikimą ir veiklos riziką
Plačiau supažindinti 1. Informuoti visuomenę elektroninio
ryšio priemonėmis apie visų mirtinų ir
darbdavius,
sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, kai
darbuotojus su
neigiamais alkoholio nukentėjusieji buvo neblaivūs, padarinius
vartojimo darbe
padariniais
darbuotojų saugai ir
sveikatai, skleisti
informaciją apie
nelaimingų
atsitikimų darbe, kai
nukentėjusieji buvo

8 auditai

100 proc.

VDI Komunikacijos
skyrius

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Pagal Vyriausiojo
valstybinio darbo
inspektoriaus
patvirtintą planą
Pagal VDI kovos su
korupcija programos
2012-2014 metams
ir jos priemonių
plano numatytas
priemones
2013 m.

Pagal VDI Vidaus
audito skyriaus
veiklos planą
2013 m.

8
neblaivūs,
padarinius, pateikti
šių atvejų aprašymus
Valstybinės darbo
inspekcijos interneto
svetainėje,
visuomenės
informavimo
priemonėse,
tiesiogiai
elektroninio ryšio
priemonėmis
informuoti apie tai
subjektus; skelbti
ūkio subjektų, kai
nukentėjusieji buvo
neblaivūs, sąrašus
1. Analizuoti Darbo ginčų komisijų
Sudaryti sąlygas
veiklos rezultatus, teikti pasiūlymus dėl
Darbo ginčų
jų darbo bei jų veiklą reglamentuojančių
komisijų veiklai
norminių teisės aktų tobulinimo ar/ir
naujų priėmimo
2. Organizuoti mokymus darbdavių ir
darbuotojų atstovams

Darbo ginčų
komisijų veiklos
veiksmingumas –
90 proc.

VDI Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo skyrius

2013 m.

4 renginiai

VDI Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo skyrius

1 k. per ketv.

