PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A1-213
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

PriemoProceso ir (ar) indėlio
Priemonės
Valstybinės darbo inspekcijos veiksmo
Įvykdymo
nės
vertinimo kriterijai ir jų
Atsakingi vykdytojai
pavadinimas
pavadinimas
terminas
kodas
reikšmės
01.02. Užimtumo didinimas
Sudaryti sąlygas 1. Aktyvinti neteisėtos veiklos kontrolę bei veiksmų koordinavimą su kitomis kontrolės įstaigomis, teikiant
Valstybinės
prioritetą bendradarbiavimo su vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis socialinės paramos klausimais plėtrai
darbo
1.1. Organizuoti efektyvią neteisėtos veiklos Nelegalaus darbo kontrolės Lietuvos Respublikos
2015 m.
inspekcijos
kontrolę bei koordinavimą su kitomis
efektyvumas – 85 proc.
valstybinės darbo
veiklai
kontrolės ir teisėsaugos institucijomis
inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – VDI)
Teisės skyrius
1.2. Vykdyti neteisėtos veiklos, įskaitant ir
Patikrinimų skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
darbo bei poilsio laiko režimų pažeidimus,
mažiau 6300.
kontrolės patikrinimus
Iš jų:
1.2.1. neteisėtos veiklos, įskaitant ir darbo bei Patikrinimų skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
poilsio laiko režimų pažeidimus, planiniai
mažiau 5080.
patikrinimai
1.2.2. vietos savivaldos institucijų ir įstaigų
Pagrįstų vietos savivaldos VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
pranešimų socialinės paramos
institucijų ir įstaigų
piktnaudžiavimo klausimais tyrimas
pranešimų socialinės
paramos piktnaudžiavimo
klausimais tyrimas – 100
proc.
1.3. Pagal VDI kompetenciją organizuoti
Būtinų priemonių
VDI Komunikacijos skyrius 2015 m.
visuomenės švietimą neteisėtos veiklos žalos įvykdymas – 100 proc.
klausimais
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1.4. Bendradarbiaujant su Lietuvos darbo
Renginių skaičius – ne
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
mažiau 60.
ministerijos teritorinėmis darbo biržomis bei
vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis,
vykdyti visuomenės konsultavimo priemones
neteisėtos veiklos žalos klausimais
2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir juos atstovaujančias organizacijas, didžiausią dėmesį skiriant mažų ir
vidutinių, taip pat pirmuosius metus veikiančių ūkio subjektų veiklai
2.1. Koordinuoti darbdavių, darbuotojų ir
Numatytų planinių
VDI Komunikacijos skyrius 2015 m.
jiems atstovaujančių organizacijų
renginių užduoties
konsultavimą darbuotojų saugos ir sveikatos įvykdymas – 100 proc.
bei darbo teisės klausimais
2.2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir
Renginių skaičius - ne
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
jiems atstovaujančias organizacijas
mažiau 145.
darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
teisės klausimais
2.3. Skelbti VDI interneto svetainėje aktualią Aktualios informacijos
VDI Komunikacijos skyrius 2015 m.
informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos bei paskelbimų skaičius – ne
darbo teisės klausimais
mažiau 1 karto per savaitę.
2.4. Rengti ir skelbti VDI interneto svetainėje Paskelbtų dažniausiai
VDI Asmenų aptarnavimo ir 2015 m.
VDI specialistų atsakymų į aktualiausius
užduodamų klausimų ir
teisės taikymo skyrius
paklausimus apibendrinimus, suteikiant jiems atsakymų skaičius – pagal
viešosios konsultacijos statusą
poreikį ir aktualijas.
2.5. Pateikti Socialinės apsaugos ir darbo
Pateiktų apibendrintų
VDI Komunikacijos skyrius 2015 m.
ministerijai apibendrintą informaciją apie
ataskaitų skaičius
IV ketv.
aktualiausius ūkio subjektams klausimus bei - 1.
teisės aktų nuostatas, kurias reikia aiškinti
daugiausiai
2.6. Kokybiškai įdiegti naują konsultavimo
Atsakytų skambučių dalis VDI Asmenų aptarnavimo ir 2015 m.
telefonu formą – Vieningą skambučių centrą nuo visų gautųjų – ne
teisės taikymo skyrius
IV ketv.
mažiau 90 proc.
3. Plėtoti visuomenės švietimą apie darbo įstatymų taikymą bei jų pažeidimų neigiamus padarinius (nelegalų
darbą, nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir pan.), akcentuojant jaunimo rengimą teisėtam ir saugiam
darbui
3.1. Organizuoti švietimą darbuotojų saugos ir Būtinų priemonių
VDI komunikacijos skyrius 2015 m.
sveikatos bei darbo teisės klausimais,
įvykdymas – 100 proc.
ypatingą dėmesį skiriant jaunimo
pasirengimui teisėtam ir saugiam darbui
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3.2. Vykdyti konsultacinius seminarus
Renginių skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
mažiau 35.
apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo darbo
teritoriniuose centruose
3.3. Vykdyti mokymo įstaigose švietėjiškus
Renginių skaičius – ne
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
renginius jaunimui darbuotojų saugos ir
mažiau 60.
sveikatos bei darbo teisės temomis rengiantis
saugiam ir teisėtam darbui bei sezoniniams
darbams
3.4. Plačiau supažindinti darbdavius,
Apžvalgų skaičius – 2.
VDI Komunikacijos ir
1 k. per
darbuotojus su neigiamais alkoholio
Nelaimingų atsitikimų ir
pusmetį
vartojimo darbe padariniais darbuotojų saugai
profesinių ligų skyriai
ir sveikatai, skleisti informaciją apie
nelaimingų atsitikimų darbe, kai
nukentėjusieji buvo neblaivūs, padarinius
4. Vykdyti ūkio subjektų patikrinimus didžiausios rizikos, kad gali būti pažeisti darbuotojų saugos ir sveikatos,
darbo teisės aktų reikalavimai, srityse
4.1. Koordinuoti ūkio subjektų planinių
VDI planinių patikrinimų VDI Planavimo ir veiklos
2015 m.
patikrinimų iš darbuotojų saugos ir sveikatos užduoties įvykdymas – 100 stebėsenos skyrius
bei darbo teisės srities organizavimą
proc.
4.2. Vykdyti inspekcinius veiksmus
Inspekcinių veiksmų
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
skaičius – ne mažiau 1700.
teisės aktų pažeidimų kontrolės ir prevencijos
klausimais
Iš jų:
4.2.1. planiniai patikrinimai
Patikrinimų skaičius – ne
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
iš darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
mažiau 1000.
teisės srities teikiant prioritetą statybos,
miškininkystės ir medienos ruošos, medienos
apdirbimo, transporto ir saugojimo, elektros
energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo
bei žemės ūkio ekonominės veiklos ūkio
subjektams
Iš jų:
4.2.1.1. planiniai patikrinimai vadovaujantis
Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo
metodika
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Iš jų:
4.2.1.1.1. bendriniai planiniai ūkio subjektų
patikrinimai
4.2.1.1. 2. tiksliniai patikrinimai dėl saugaus
darbo statybvietėse (įskaitant gyvenamųjų
namų ir pastatų renovavimą)
4.2.1.1.3. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH)
vykdymo priemonių kontrolė
4.2.1.1.4. kiti teminiai patikrinimai iš
darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
teisės srities
4.2.1.2. kiti planiniai patikrinimai pagal VDI
kompetenciją
Iš jų:
4.2.1.2.1. tiksliniai patikrinimai dėl
potencialiai pavojingų įrenginių techninės
būklės patikrinimo vėlavimo, teikiant
prioritetą liftų priežiūrai
4.2.1.2.2. dalyvavimas vykdant Lietuvos
Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo
programą
4.2.1.2.3. potencialiai pavojingų įrenginių
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
tiksliniai patikrinimai
4.2.1.2.4. socialinių įmonių tiksliniai
patikrinimai

Patikrinimų skaičius – ne
mažiau 150.
Patikrinimų skaičius – ne
mažiau 490.

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

Patikrinimų skaičius – ne
mažiau 60.

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

Patikrinimų skaičius – ne
mažiau 100.

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

Patikrinimų skaičius – ne
mažiau 95 (prognozinė
reikšmė).

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

Patikrinimų skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
mažiau 25 (prognozinė
reikšmė).
Patikrinimų skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
mažiau 60 (prognozinė
reikšmė).
Patikrinimų skaičius – ne VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
mažiau 60 (prognozinė
reikšmė).
4.2.1.2.5. rinkos priežiūros pagal gaminių
Liftai, būtinų veiksmų
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
grupes vykdymas
vykdymas – 100 proc.
5. Optimizuoti ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, nuosekliai plėsti elektroninio inspektavimo apimtis,
tuo skatinant darbdavių sąmoningumą ir atsakomybę teisėto ir saugaus darbo klausimais
5.1. Pertvarkyti atitikties darbuotojų saugos ir Parengtų dokumentų
VDI Teisės, Informacinių
2015 m.
sveikatos bei darbo teisės aktų reikalavimams skaičius – ne mažiau 2.
technologijų skyriai
deklaravimo sistemą, numatant šių deklaracijų

5
privalomą teikimą tik atsižvelgiant į šalies
darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
teisės aktų vykdymo būklę
5.2. Vykdyti priemones ūkio subjektų
priežiūros kokybei gerinti, numatytas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme bei Institucijų atliekamų priežiūros
funkcijų optimizavimo gairių apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu
Nr.511
5.3. Siekti planingos ūkio subjektų priežiūros,
iš anksto informuojant juos VDI interneto
svetainėje ar individualiai apie planinius
patikrinimus iš darbuotojų saugos ir sveikatos
bei darbo teisės srities
5.4. Taikyti projektinį veiklos valdymo
metodą, derinant rizikingiausių ekonominių
veiklų ūkio subjektų patikrinimus ir
konsultavimą bei švietimą

Parengtų optimizavimo
rodiklių ataskaitų skaičius
– ne mažiau 12.

VDI Planavimo ir veiklos
stebėsenos skyrius

2015 m.

Planinių patikrinimų dalis
nuo visų ūkio subjektų
patikrinimų - ne mažiau
65 proc.

VDI teritoriniai skyriai

2015 m.

Konsultaciniai renginiai
VDI teritoriniai skyriai
2015 m.
statybos, miškininkystės ir
miško ruošos bei medienos
apdirbimo ekonominės
veiklos ūkio subjektams –
ne mažiau 50 procentų
planinių renginių
darbdaviams, darbuotojams
ir juos atstovaujančioms
organizacijoms.
6. Sudaryti sąlygas darbo ginčų komisijų veiklai bei tobulinti jų nagrinėjimo tvarką
6.1. Analizuoti darbo ginčų komisijų prie VDI Ataskaitų skaičius – ne
VDI Asmenų aptarnavimo
1 k. per
teritorinių skyrių veiklos
mažiau 2.
ir teisės taikymo skyrius
pusmetį
rezultatus, teikti pasiūlymus dėl jų darbo bei
jų veiklą
reglamentuojančių norminių teisės aktų
tobulinimo
ir (ar) naujų priėmimo
6.2. Organizuoti darbo ginčų komisijų prie
Renginių skaičius – ne
VDI Asmenų aptarnavimo
1 k. per
VDI teritorinių skyrių pirmininkų ir
mažiau 2.
ir teisės taikymo, Personalo pusmetį
sekretorių kvalifikacijos kėlimą rengiant
ir tarptautinių ryšių skyriai
seminarus ir bendrus suvažiavimus
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6.3. Bendradarbiaujant su darbdavių,
Renginių skaičius – ne
VDI Asmenų aptarnavimo
1 k. per
darbuotojų organizacijomis, rengti darbo
mažiau 2.
ir teisės taikymo,
pusmetį
ginčų komisijų prie VDI teritorinių skyrių
Komunikacijos skyriai
veiklos aptarimus siekiant tobulinti šių
komisijų veiklą bei kelti jų narių kvalifikaciją
7. Vystyti VDI personalo administracinius gebėjimus, keliant profesinį lygį, stiprinant vidaus kontrolę,
įgyvendinant VDI programos kovos su korupcija priemones bei siekiant efektyvaus išteklių panaudojimo
7.1. Organizuoti VDI valstybės tarnautojų ir Numatytų priemonių
VDI Personalo ir tarptautinių 2015 m.
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
įgyvendinimas – 100 proc. ryšių skyrius
profesinių žinių gilinimą, administracinių
gebėjimų tobulinimą
7.2.Vykdyti VDI veiklos, valdymo,
Vidaus audito pateiktų
VDI vidaus audito skyrius
2015 m.
finansinius vidaus auditus, vertinti vidaus
rekomendacijų
kontrolės efektyvumą
įgyvendinimo efektyvumas
– ne mažiau 85 proc.
7.3. Paruošti Lietuvos Respublikos
Parengtų dokumentų
VDI Personalo ir tarptautinių 2015 m.
valstybinės darbo inspekcijos kovos su
skaičius – ne mažiau 2.
ryšių, Vidaus audito skyriai I ketv.
korupcija programą 2015-2017 metams bei
jos įgyvendinimo priemonių planą
7.4. Vykdyti VDI kovos su korupcija
Numatytų priemonių
VDI administracijos ir
2015 m.
prevenciją, siekiant užkirsti kelią
įgyvendinimas – 100 proc. teritorinių skyrių vedėjai
korupcinėms apraiškoms atsirasti
7.5. Koordinuoti VDI tarptautinės veiklos
Įgyvendintų VDI
VDI Personalo ir tarptautinių 2015 m.
vykdymo klausimus
tarptautinės veiklos
ryšių skyrius
veiksmų skaičius - pagal
poreikį ir aktualijas.
7.6. Analizuoti valstybės lėšų, skirtų VDI
Parengtų suvestinių
VDI Finansų ir buhalterinės 1 k. per
funkcijoms vykdyti, naudojimą bei vykdyti
skaičius – ne mažiau 6.
apskaitos, Paslaugų ir
ketvirtį
priemones jas efektyviau ir tikslingiau
projektų valdymo skyriai
panaudoti
7.7. Organizuoti Europos Sąjungos lėšomis
Parengtų ataskaitų skaičius VDI Paslaugų ir projektų
2015 m.
finansuojamo projekto „Pokyčių valdymo ir – ne mažiau 1.
valdymo skyrius
III ketv.
archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos
Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vidaus administravimo sistemą“ įgyvendinimą
VDI vidaus administravimui, pokyčiams ir
dokumentams valdyti bei archyvavimui
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gerinti, taip pat VDI veiklos efektyvumui
didinti
7.8. Organizuoti periodinio VDI savęs
įvertinimo pagal Bendrąjį veiklos modulį
atlikimą, siekiant užtikrinti nuolatinį VDI
veiklos ir teikiamų paslaugų tobulinimą
7.9. Plėtoti VDI valdymo kokybę ir
darbuotojų profesionalumą, taikant modernias
vadybos priemones, stiprinant ir palaikant
darbuotojų įsitraukimą, didinant jų
pasitenkinimą, gerinant darbo įgūdžius

Būtinų veiksmų
VDI vadovybė
įgyvendinimas – 100 proc.

2015 m.

Numatytų priemonių
VDI administracijos ir
įgyvendinimas – 100 proc. teritorinių skyrių vedėjai

2015 m.

