PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-228
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Valstybinės darbo inspekcijos Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
Įvykdymo
veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai ir
vykdytojai
terminas
jų reikšmės
01.02. Užimtumo didinimas
01002010501 Sudaryti sąlygas
1. Vykdyti nelegalaus darbo kontrolę ir šios veiklos koordinavimą kartu su kitomis kontrolės
Valstybinės darbo įstaigomis
inspekcijos veiklai 1.1. Organizuoti efektyvią
Nelegalaus darbo
Lietuvos
2017 m.
nelegalaus darbo kontrolę bei kontrolės
Respublikos
koordinavimą su kitomis
efektyvumas, proc.– valstybinės darbo
kontrolės ir teisėsaugos
85
inspekcijos prie
institucijomis
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
(toliau – VDI)
Teisės skyrius
1.2. Vykdyti nelegalaus darbo, Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
2017 m.
įskaitant ir darbo bei poilsio
ne mažiau nei
skyriai
laiko režimų pažeidimus,
6 300
kontrolės patikrinimus, taip pat
taikyti prevencijos ir kontrolės
priemones darbdaviams, kurie
moka darbo užmokestį, ne
didesnį už minimalų arba
mažesnį už atitinkamos
ekonominės veiklos

Asignavimai
(tūkst. eurų)

5 092,0
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kiekvienoje savivaldybėje
reikšmę
Iš jų:
1.2.1. planiniai tiksliniai
patikrinimai trečiųjų šalių
asmenų nelegaliam darbui ir
galimos prekybos žmonėmis
priverstiniam darbui atvejams
nustatyti

1.2.2. planiniai tiksliniai
patikrinimai vasaros sezono
metu šalies kurortinėse
vietovėse paslaugas
teikiančiose įmonėse, skiriant
akcentą jaunimo įdarbinimui
1.2.3. planiniai tiksliniai
įdarbinimo agentūrų veiklos
patikrinimai, siekiant nustatyti
pažeidimus, susijusius su
tarpininkavimo įdarbinant
paslaugų teikimu bei galimus
Lietuvos Respublikos piliečių
išnaudojimo priverstiniam
darbui atvejus
1.3. Vykdyti informacines,
konsultacines ir edukacines
priemones apie nelegalaus
darbo žalą valstybei,
visuomenei ir atskiriems

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 150
skyriai
Patikrinimų dėl
trečiųjų šalių piliečių
nelegalaus darbo,
atliktų kartu su
kitomis kontrolės
įstaigomis – ne
mažiau nei 50 proc.
patikrinimų dėl
trečiųjų šalių piliečių
nelegalaus darbo
Patikrinimų skaičius – VDI Alytaus,
ne mažiau nei 35
Klaipėdos ir Telšių
teritoriniai skyriai

2017 m.

2017 m.

Patikrinimų skaičius – VDI Vilniaus,
2017 m.
ne mažiau nei 20
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio ir Šiaulių
teritoriniai skyriai

Renginių su Lietuvos VDI teritoriniai
darbo biržos prie
skyriai
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
(toliau – LDB)

2017 m.
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teritorinėmis darbo
biržomis skaičius –
ne mažiau nei 45

asmenims, pasitelkiant
visuomenines organizacijas,
švietimo įstaigas bei
socialinius parnerius
2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir jiems atstovaujančias organizacijas, didžiausią dėmesį
skiriant mažų ir vidutinių ūkio subjektų veiklai
2.1. Koordinuoti darbdavių,
Šio plano 2.2 – 2.7
VDI Komunikacijos 2017 m.
darbuotojų ir jiems
veiksmų
skyrius
atstovaujančių organizacijų
įgyvendinimas, proc.
konsultavimą darbuotojų
– 100
saugos ir sveikatos bei darbo
teisės klausimais
2.2. Konsultuoti darbdavius,
Renginių skaičius –
VDI teritoriniai
2017 m.
darbuotojus ir jiems
ne mažiau nei 150
skyriai
atstovaujančias organizacijas
darbuotojų saugos ir sveikatos
bei darbo teisės klausimais
2.3. Taikyti projektinį veiklos Konsultaciniai
VDI teritoriniai
2017 m.
valdymo metodą, derinant
renginiai
skyriai
rizikingiausių ekonominių
statybos,
veiklų ūkio subjektų
miškininkystės ir
patikrinimus ir
miško ruošos,
konsultavimą bei švietimą
medienos apdirbimo,
transporto ir
saugojimo bei žemės
ūkio ekonominės
veiklos ūkio
subjektams, taip pat
elektros įrenginių
montavimo ir
remonto darbus
atliekančioms
įmonėms –
ne mažiau nei 50
proc. planinių
renginių
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darbdaviams,
darbuotojams ir juos
atstovaujančioms
organizacijoms
2.4. Skelbti VDI interneto
Aktualios
svetainėje aktualią informaciją informacijos
darbuotojų saugos ir sveikatos paskelbimų skaičius –
bei darbo teisės klausimais
ne mažiau nei 1 kartą
per savaitę
2.5. Pateikti Lietuvos
Pateiktų apibendrintų
Respublikos socialinės
ataskaitų skaičius –1
apsaugos ir darbo ministerijai
apibendrintą informaciją apie
aktualiausius ūkio subjektams
klausimus bei teisės aktų
nuostatas, kurias reikia aiškinti
daugiausiai
2.6. Vykdyti darbdavių ir
Ūkio subjektų
darbuotojų apklausas, plečiant, pasitenkinimas VDI
tobulinant ir modernizuojant
konsultavimo
jas pagal kintančius poreikius paslaugomis, proc. –
ir finansines galimybes
ne mažiau nei 75
2.7. Vykdyti, atsižvelgiant į
Apklausų skaičius –
VDI finansines galimybes,
ne mažiau 1
gyventojų apklausą apie VDI
veiklos ir teikiamų paslaugų
žinomumą
2.8. Rengti ir skelbti VDI
Paskelbtų dažniausiai
interneto svetainėje VDI
užduodamų klausimų
specialistų atsakymų į
ir atsakymų skaičius –
aktualiausius paklausimus
pagal poreikį ir
apibendrinimus, suteikiant
aktualijas
jiems viešosios konsultacijos
statusą

VDI Komunikacijos 2017 m.
skyrius

VDI Komunikacijos 2017 m.
skyrius
IV ketv.

VDI Komunikacijos 2017 m.
skyrius

VDI
Komunikacijos,
Finansų ir
buhalterinės
apskaitos skyriai
VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
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Atsakytų skambučių
dalis nuo visų
gautųjų, proc. – ne
mažiau 80

VDI Asmenų
2017 m.
aptarnavimo ir
teisės taikymo,
Teisės, Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Techninės saugos,
Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų
skyriai
3. Plėtoti visuomenės švietimą darbo įstatymų taikymo bei jų pažeidimų neigiamų padarinių
(nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir pan.) klausimais
3.1. Organizuoti švietimą
Šio plano 3.2 ir 3.3
VDI Komunikacijos 2017 m.
darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų įvykdymas, skyrius
bei darbo teisės klausimais,
proc. – 100
ypatingą dėmesį skiriant
jaunimo pasirengimui teisėtam
ir saugiam darbui
3.2. Vykdyti konsultacinius
Renginių skaičius –
VDI teritoriniai
2017 m.
seminarus LDB Jaunimo darbo ne mažiau nei 55
skyriai
teritoriniuose centruose
3.3. Vykdyti mokymo
Renginių skaičius –
VDI teritoriniai
2017 m.
įstaigose švietėjiškus renginius ne mažiau nei 50
skyriai
jaunimui darbuotojų saugos ir
sveikatos bei darbo teisės
temomis rengiantis saugiam ir
teisėtam darbui bei
sezoniniams darbams
4. Vykdyti ūkio subjektų patikrinimus, nustatant prioritetus tose srityse, kuriose yra didžiausia
rizika, kad gali būti pažeisti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimai įmonėse
4.1. Koordinuoti ūkio subjektų VDI planinių
VDI Planavimo ir
2017 m.
planinių patikrinimų iš
patikrinimų iš
veiklos stebėsenos
darbuotojų saugos ir sveikatos darbuotojų saugos ir skyrius
bei darbo teisės srities
sveikatos bei darbo
organizavimą
teisės srities užduoties
2.9. Organizuoti vieningo
konsultavimo telefonu
procesą, siekiant gerinti
teikiamų konsultacijų kokybę
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vykdymo stebėsena,
proc. – 100
4.2. Vykdyti bendrus
Bendrų veiksmų dalis VDI teritoriniai
inspekcinius veiksmus su
nuo visų inspekcinių skyriai
kitomis valstybės ir savivaldos veiksmų, proc. – ne
institucijomis ir įstaigomis,
mažiau nei 25
dalyvaujant jų patikrinimuose
ir renginiuose arba kviečiant jų
atstovus dalyvauti VDI
organizuojamuose
patikrinimuose ir renginiuose
4.3. Siekti neplaninių
VDI neplaninių
VDI teritoriniai
patikrinimų skaičiaus
patikrinimų dalis nuo skyriai
mažėjimo, organizuojant
visų VDI patikrinimų,
patikrinimus taip, kad planinio proc. - ne daugiau 35
ar neplaninio patikrinimo metu
būtų
kompleksiškai tiriami ir
tikrinami visi klausimai, ypač
anksčiau pateiktų VDI
nurodymų ir rekomendacijų
įgyvendinimas
4.4. Vykdyti inspekcinius
Inspekcinių veiksmų VDI teritoriniai
veiksmus darbuotojų saugos ir skaičius – ne mažiau skyriai
sveikatos bei darbo teisės aktų nei 1 700
pažeidimų kontrolės ir
prevencijos klausimais
Iš jų:
4.4.1. planiniai patikrinimai
darbuotojų saugos ir sveikatos
bei darbo teisės klausimais
rizikingiausiuose ūkio
subjektuose, teikiant prioritetą
statybos, sveikatos priežiūros
ir socialinių paslaugų, mėsos
perdirbimo, miškininkystės ir

2017 m.

2017 m.

2017 m.
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miško ruošos, medienos
apdirbimo, transporto ir
saugojimo bei žemės ūkio
ekonominės veiklos ūkio
subjektams
Iš jų:
4.4.1.1. bendriniai planiniai
ūkio subjektų patikrinimai
pagal VDI ūkio subjektų
rizikingumo vertinimo
metodiką
4.4.1.2. tiksliniai patikrinimai
dėl saugaus darbo
statybvietėse (įskaitant
gyvenamųjų namų ir pastatų
renovavimą), ypatingą dėmesį
skiriant kolektyvinių apsaugos
priemonių, apsaugančių
darbuotojus nuo kritimo iš
aukščio, įrengimui
4.4.1.3. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH)
vykdymo, įskaitant ir REF-5
projekto įgyvendinimą,
priemonių kontrolė
4.4.1.4. teminiai prevenciniai
patikrinimai sveikatos
priežiūros ir socialinių
paslaugų bei mėsos perdirbimo
įmonėse pagal su (atitinkamai)
su Lietuvos medicinos
darbuotojų profesinės sąjungos

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 165
skyriai

2017 m.

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 480
skyriai

2017 m.

Patikrinimų skaičius – VDI Techninės
2017 m.
ne mažiau nei 50
saugos ir teritoriniai
skyriai

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 60
skyriai

2017 m.
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ir Lietuvos maistininkų
profesinės sąjungos atstovais
parengtas ir suderintas
prevencines anketas
4.4.1.5. tiksliniai patikrinimai
dėl saugaus miško kirtimo,
žemės ūkio darbų, medienos
apdirbimo, transporto remonto
bei transporto priemonių (pa/iš-) krovimo darbų atlikimo,
ypatingą dėmesį skiriant
profesinės rizikos vertinimui
bei darbuotojų, tik pradėjusių
darbą, saugai ir sveikatai
4.4.2. kiti planiniai
patikrinimai pagal VDI
kompetenciją:
4.4.2.1. teminiai patikrinimai
moterų ir vyrų lygių teisių
įgyvendinimo darbo teisinių
santykių srityje
4.4.2.2. socialinių įmonių
tiksliniai patikrinimai
4.4.2.3. dalyvavimas vykdant
Lietuvos Respublikos
pavojingųjų objektų tikrinimo
programą

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 200
skyriai

2017 m.

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 50
skyriai

2017 m.

Patikrinimų skaičius –
ne mažiau nei 60
Patikrinimų skaičius –
pagal Lietuvos
Respublikos
pavojingųjų objektų
tikrinimo programą
4.4.2.4. potencialiai pavojingų Patikrinimų skaičius –
įrenginių licencijuojamos
ne mažiau nei 35
veiklos sąlygų laikymosi
tiksliniai patikrinimai
4.4.2.5. tiksliniai patikrinimai Rinkos priežiūros
gaminių grupių
dėl rinkos priežiūros pagal
(medžio apdirbimo
gaminių grupes vykdymo

VDI teritoriniai
2017 m.
skyriai
VDI Techninės
2017 m.
saugos ir teritoriniai
skyriai

VDI teritoriniai
skyriai

2017 m.

VDI teritoriniai
skyriai

2017 m.
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įrenginiai (staklės),
metalo apdirbimo
įrenginiai (staklės),
keleiviniai ir
krovininiai liftai)
skaičius – ne mažiau 3
5. Vykdyti ginčų komisijų veiklą bei tobulinti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir būdus
5.1. Tobulinti darbo ginčų
Organizuotų mokymų VDI Asmenų
2017 m.
nagrinėjimo tvarką, siekti kuo skaičius – ne mažiau aptarnavimo ir teisės
trumpesnių jų nagrinėjimo
nei 1
taikymo, Personalo
terminų, organizuojant darbo
skyriai
ginčų komisijų pirmininkų ir
sekretorių mokymus
5.2. Bendradarbiaujant su
Renginių skaičius –
VDI Asmenų
2017 m.
darbdavių, darbuotojų
ne mažiau nei 1
aptarnavimo ir teisės
organizacijomis, rengti darbo
taikymo,
ginčų komisijų prie VDI
Komunikacijos
teritorinių skyrių veiklos
skyriai
aptarimus siekiant tobulinti šių
komisijų veiklą bei kelti jų
narių kvalifikaciją
5.3. Analizuoti teismų praktiką Parengtų
VDI Asmenų
1 kartą per
darbo bylose, rengti
apibendrinimų
aptarnavimo ir teisės pusmetį
apibendrinimus bei skelbti
skaičius – ne mažiau taikymo skyrius
VDI interneto svetainėje,
nei 2
suteikiant jiems viešosios
konsultacijos statusą
6. Optimizuoti ūkio subjektų tikrinimo būdus ir principus, kelti VDI personalo profesinį lygį,
stiprinti vidaus kontrolę bei siekti efektyvaus išteklių panaudojimo
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6.1. Vykdyti ūkio subjektų
elektroniniai
elektroninius inspektavimus
inspektavimai
darbuotojų saugos ir sveikatos darbuotojų saugos ir
būklei gerinti bei informacijai sveikatos būklei
apie naujojo Lietuvos
gerinti – pagal
Respublikos darbo kodekso
nelaimingų atsitikimų
vykdymą surinkti
darbe ir profesinių
ligų analizės
aktualijas
apklausos
informacijai apie
naujojo Lietuvos
Respublikos darbo
kodekso vykdymą
surinkti išsiųsta – 100
proc. ūkio subjektų,
turinčių samdomų
darbuotojų
6.2. Vykdyti VDI kovos su
VDI kovos su
korupcija prevenciją, siekiant korupcija priemonių
užkirsti kelią korupcinėms
plane 2016-2019
apraiškoms atsirasti
metams numatytų
priemonių
įgyvendinimas, proc.
– 100
6.3. Plėtoti tarptautinį
Vykdomų priemonių
bendradarbiavimą su užsienio skaičius – ne mažiau
šalių partneriais
nei 10
6.4. Optimizuojant ūkio
VDI administracinių
subjektų priežiūros būdus ir
paslaugų, perkeltų į
principus, siekti palaipsniui
elektroninę erdvę,
perkelti VDI teikiamas
skaičius – ne mažiau
administracines paslaugas į
nei 1
elektroninę erdvę

VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Informacinių
technologijų,
Nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių ligų
skyriai

2017 m.

VDI Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Informacinių
technologijų,
Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo skyriai

VDI administracijos 2017 m.
ir teritoriniai skyriai

VDI Komunikacijos 2017 m.
skyrius
VDI Informacinių
2017 m.
technologijų skyrius
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6.5. Gerinti VDI inspektorių ir Įgyvendintų
kitų VDI darbuotojų darbo
priemonių skaičius –
sąlygas, aprūpinant juos
ne mažiau nei 2
modernesnėmis
darbo ir asmens apsaugos
priemonėmis, tobulinant VDI
informacines sistemas
6.6. Organizuoti nelegalų
Mokymų skaičius –
darbą kontroliuojančių
ne mažiau nei 1 kartą
inspektorių mokymus (paruošti per metus
bylas teismams bei atstovauti
juose), pagal galimybes
pasikviečiant skaityti
pranešimus Lietuvos teismų
atstovus bei VDI darbuotojus,
turinčius gerosios teisminės
praktikos
6.7. Skatinti VDI
Susitikimų ir
administracijos ir teritorinių
mokymų skaičius – ne
skyrių komunikaciją VDI
mažiau nei 10
veiklos klausimais,
organizuojant vizitus ir
mokymus VDI teritoriniuose
skyriuose
6.8. Sukurti, vystyti ir plėtoti Sukurtų mokymo
pagal kintančius poreikius
sistemų skaičius – ne
mokymo sistemą, skirtą naujai mažiau nei 1
priimtiems VDI inspektoriams
6.9. Rengti darbuotojų
Parengtų projektų
kvalifikacijos kėlimo
skaičius – ne mažiau
projektus, organizuojant
nei 2
mokymus VDI inspektoriams,
ir ieškoti projektų finansavimo
galimybių
6.10. Atsižvelgiant į veiklos, VDI vadovybei
taip pat vidinės kontrolės
pateiktų pasiūlymų

VDI Informacinių
technologijų,
Paslaugų ir
projektų valdymo
skyriai

2017 m.

VDI Personalo
skyrius

2017 m.

VDI Personalo
skyrius

2017 m.
II ir IV ketv.

VDI Personalo
skyrius

2017 m.

VDI Personalo,
2017 m.
Finansų ir
II ir IV ketv.
buhalterinės
apskaitos, Paslaugų
ir projektų valdymo
skyriai
VDI Personalo
2017 m.
skyrius
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rezultatus, įvairiomis
dėl darbuotojų
priemonėmis ir būdais skatinti skatinimo skaičius –
gerai dirbančius VDI
ne mažiau nei 1
inspektorius ir kitus VDI
darbuotojus
6.11. Siekiant efektyvaus
Įgyvendintų
išteklių panaudojimo tęsti
priemonių skaičius –
multifunkcinių įrenginių ūkio ne mažiau nei 1
valdymo supaprastinimą bei jų
eksploatacinių sąnaudų
optimizavimą
6.12. Siekiant efektyvaus
Įgyvendintų
išteklių panaudojimo tęsti VDI priemonių skaičius –
valdomos infrastruktūros
ne mažiau nei 1
(informacinių sistemų ir
techninės) optimizavimą
6.13. Plėtoti VDI elektroninių VDI sudarytų
dokumentų valdymo bei
elektroninių
elektroninės informacijos
dokumentų apimtis,
pasikeitimo procesų apimtį,
proc. – ne mažiau nei
formas ir būdus
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6.14. Pasirengi įgyvendinti
Sukurtų žinių
įstatymines nuostatas dėl
tikrinimo darbuotojų
asmenų žinių tikrinimo
saugos ir sveikatos
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais sistemų
klausimais
skaičius – 1

________________________

VDI Informacinių
2017 m.
technologijų skyrius

VDI Informacinių
2017 m.
technologijų skyrius

VDI Dokumentų
valdymo skyrius

2017 m.

VDI Planavimo ir
2017 m.
veiklos stebėsenos, 1 pusmetis
Informacinių
technologijų,
Paslaugų ir projektų
valdymo skyriai

