PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A1-298
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2018 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 nelegalios veiklos kontrolę ir šios veiklos koordinavimą kartu su kitomis kontrolės
Valstybinės darbo
įstaigomis, pagrindinį akcentą koncentruojant į statybos, žemės ūkio, prekybos ir kitus
inspekcijos veiklai
rizikingiausius ekonominės veiklos sektorius, kuriuose stebima neteisėtai įdarbinamų užsienio
šalių piliečių bei nepilnamečių, ypač vasaros laikotarpiu, didėjimo tendencija
1.1. Mažinti ekonomikos šešėlį
1.1.1. Organizuoti nelegalaus Nelegalaus darbo
Lietuvos
2018 m.
ir nedeklaruoto darbo,
kontrolės
Respublikos
nedeklaruotos savarankiškos
efektyvumas, proc. – valstybinės darbo
veikos bei užsieniečių
ne mažiau nei 85
inspekcijos prie
įdarbinimo tvarkos pažeidimų
Socialinės apsaugos
kontrolę (toliau – nelegalaus
ir darbo ministerijos
darbo kontrolė) bei
(toliau – VDI)
koordinavimą su kitomis
Teisės skyrius
kontrolės ir teisėsaugos
institucijomis

Asignavimai
(tūkst. eurų)

6 188,0
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1.1.2. Vykdyti VDI pasirinktų
prioritetų, iškeltų tikslų ir
numatytų priemonių
nelegalaus darbo kontrolei ir
prevencijai vykdyti
veiksmingumo stebėseną,
atsižvelgiant į šios stebėsenos
rezultatus nedelsiant imtis
būtinų veiksmų VDI pasirinktų
prioritetų, iškeltų tikslų ir
numatytų priemonių
korekcijoms atlikti
1.1.3. Vykdyti nelegalaus
darbo kontrolę ir šios kontrolės
koordinavimą kartu su kitomis
kontrolės įstaigomis
rizikingiausiuose ekonominės
veiklos sektoriuose − statybos;
žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės; didmeninės ir
mažmeninės prekybos;
variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remonto; apdirbamojoje
gamyboje; apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikloje
(toliau kartu − rizikingiausi
ekonominės veiklos sektoriai)
Iš jų:
1.1.3.1. nelegalaus darbo
planiniai patikrinimai
rizikingiausiuose ekonominės
veiklos sektoriuose

Nelegalaus darbo
VDI Teisės,
reiškinių
Planavimo ir veiklos
rizikingiausiuose
stebėsenos skyrius
ekonominės veiklos
sektoriuose tendencijų
analizių skaičius – ne
mažiau nei 2

Nelegalaus darbo
VDI teritoriniai
planinių patikrinimų skyriai
rizikingiausiuose
ekonominės veiklos
sektoriuose dalis nuo
visų nelegalaus darbo
planinių patikrinimų
skaičiaus − 100 proc.

2018 m.

Nelegalaus darbo
kontrolės
rezultatyvumas, proc.
– ne mažiau nei 25
Bendras nelegalaus
darbo patikrinimų
skaičius – ne mažiau
nei 6 800
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 5 080 skyriai

2018 m.
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1.1.3.2. teminiai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
2018 m.
patikrinimai tikrojo ir
ne mažiau nei 80
skyriai
fiktyvaus komandiravimo
atvejams nustatyti
1.1.3.3. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
2018 m.
patikrinimai užsieniečių
ne mažiau nei 185
skyriai
(trečiųjų šalių piliečių)
nelegaliam darbui ir galimos
prekybos žmonėmis
priverstiniam darbui atvejams
nustatyti
1.1.3.4. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
2018 m.
patikrinimai rizikingiausiame ne mažiau nei 500
skyriai
nelegalaus darbo apraiškoms
atsirasti statybos ekonominės
veiklos sektoriuje
1.1.3.5. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
2018 m.
patikrinimai (įskaitant
ne mažiau nei 140
skyriai
užsieniečių nelegalų darbą)
apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veiklos ekonominės
veiklos sektoriuje
Iš jų:
1.1.3.5.1. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI Alytaus,
2018 m.
patikrinimai vasaros sezono
ne mažiau nei 55
Klaipėdos ir Telšių
metu šalies kurortinėse
teritoriniai skyriai
vietovėse (Lietuvos pajūris,
Plungės rajonas, Druskininkai)
paslaugas teikiančiose
įmonėse, skiriant akcentą
jaunimo įdarbinimui
1.2. Taikyti projektinį veiklos valdymo metodą, derinant nelegalaus darbo griežtą kontrolę ir šio
darbo švietėjišką prevenciją
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1.2.1. Vykdyti informacines,
konsultacines ir edukacines
priemones apie nelegalaus
darbo žalą valstybei,
visuomenei ir atskiriems
asmenims, pasitelkiant
visuomenines organizacijas,
švietimo įstaigas bei
socialinius parnerius

Visuomenei
organizuotų
informacinių
kampanijų nelegalaus
darbo žalos
klausimais – ne
mažiau nei 1
Informacijos apie
VDI
reikšmingiausius ir
sėkmingiausius
nelegalaus darbo
patikrinimus, jų
rezultatus bei
nustatytus naujus
nelegalaus darbo ir jo
apraiškų modelius
viešinimo dažnumas
– ne rečiau, nei vieną
kartą per ketvirtį
Konsultacinių ir
švietėjiškų renginių
metu dėstomų
klausimų nelegalaus
darbo žalos
klausimais dalis nuo
visų dėstomų
klausimų, proc. – ne
mažiau nei 50
Renginių nelegalaus
darbo žalos
klausimais dalis nuo
visų planuojamų
konsultacinių ir
švietėjiškų renginių

VDI
2018 m.
Komunikacijos,
Teisės ir teritoriniai
skyriai

VDI teritoriniai
skyriai
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skaičiaus, proc. – ne
mažiau nei 30
Renginių skaičius –
ne mažiau nei 90

1.2.2. Organizuoti ir vykdyti
VDI
2018 m.
konsultacinius renginius
Komunikacijos,
nelegalaus darbo žalos
teritoriniai skyriai
klausimais teritorinėse darbo
biržose (nuo 2018 m. spalio
1 d. − užimtumo tarnybose),
savivaldybėse ir kitose
renginių vietose
2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir jiems atstovaujančias organizacijas, skiriant didžiausią
dėmesį mažų ir vidutinių ūkio subjektų veiklai bei didinant jų gebėjimą įdiegti veiksmingas
profesinės rizikos prevencijos priemones
Teikti profesionalią metodinę pagalbą darbdaviams ir darbuotojams
2.1. Konsultuoti darbdavius,
Įvairiomis formomis VDI Asmenų
2018 m.
darbuotojus ir jiems
ir būdais (vieningo
aptarnavimo ir teisės
atstovaujančias organizacijas konsultavimo
taikymo, Planavimo
darbuotojų saugos ir sveikatos telefonu, raštu, VDI ir veiklos
bei darbo teisės klausimais
socialinio tinklo
stebėsenos,
„Facebook“
Nelaimingų
paskyroje,
atsitikimų darbe ir
elektroninio
profesinių ligų,
konsultavimo
Techninės saugos,
priemonėmis, žinių
Teisės ir teritoriniai
darbuotojų saugos ir skyriai
sveikatos klausimais
patikrų, konsultacinių
ir švietėjiškų renginių
metu) konsultuotų
asmenų skaičius – ne
mažiau nei 120 tūkst.
Konsultacinių
VDI teritoriniai
renginių skaičius – ne skyriai
mažiau nei 130
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2.2. Vykdyti darbdavių ir
darbuotojų apklausas,
plečiant, tobulinant ir
modernizuojant jas pagal
kintančius poreikius ir
finansines galimybes
Iš jų:
2.2.1. apklausos po VDI
organizuotų konsultacinių
renginių

2.2.2. gyventojų apklausos
apie VDI veiklos ir teikiamų
paslaugų žinomumą

Konsultacinių ir
švietėjiškų renginių
metu dėstomų
klausimų veiksmingo
profesinės rizikos
vertinimo ir
darbuotojų, kurių
darbo stažas yra iki 1
metų, saugaus darbo
organizavimo
klausimais dalis nuo
visų dėstomų
klausimų, proc. – ne
mažiau nei 50
Darbdavių ir
VDI Komunikacijos 2018 m.
darbuotojų
skyrius
modernizuotų
apklausų skaičius – ne
mažiau nei 1

Ūkio subjektų,
teigiančių, kad VDI
konsultacija buvo
naudinga, padėjo
suprasti teisės aktus ir
jų laikytis, dalis, proc.
– ne mažiau nei 80
Apklausų skaičius –
ne mažiau nei 1
Apklaustų asmenų
skaičius – ne mažiau
nei 500

VDI teritoriniai
skyriai

2018 m.

VDI Komunikacijos 2018 m.
skyrius
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2.3. Organizuoti apskritojo
stalo diskusijas-mokymus
įmonių vadovams,
darbuotojams ir konsultuoti
juos darbuotojų dalyvavimo
įmonės valdyme klausimais
2.4. Pateikti Lietuvos
Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
pasiūlymus dėl spragų teisės
aktuose šalinimo bei
apibendrintą informaciją apie
aktualiausius ūkio subjektams
klausimus, taip pat teisės aktų
nuostatas, kurias reikėjo
aiškinti daugiausiai
2.5. Rengti ir skelbti VDI
interneto svetainėje VDI
specialistų atsakymų į
aktualiausius paklausimus
apibendrinimus, suteikiant
jiems viešosios konsultacijos
statusą
2.6. Tobulinti VDI interneto
svetainę, siekiant didinti
prieinamumą, informacijos
sklaidą, ypač mažoms ir
vidutinėms įmonėms
2.7. Organizuoti ir vykdyti
vieningo konsultavimo
telefonu procesą, siekiant
gerinti teikiamų konsultacijų
kokybę

Organizuotų
diskusijų-mokymų
skaičius – ne mažiau
nei 4

VDI Asmenų
2018 m.
aptarnavimo ir teisės
taikymo,
Komunikacijos
skyriai

Pateiktų apibendrintų VDI Teisės,
2018 m. IV ketv.
ataskaitų skaičius –1 Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo,
Komunikacijos
skyriai

Paskelbtų dažniausiai
užduodamų klausimų
ir atsakymų
apibendrinimų
skaičius – pagal
poreikį ir aktualijas

VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius

2018 m.

Įgyvendintų
VDI
2018 m.
priemonių skaičius - 3 Komunikacijos,
Informacinių
technologijų skyriai
Atsakytų skambučių
dalis nuo visų
gautųjų, proc. – ne
mažiau nei 80

VDI Asmenų
2018 m.
aptarnavimo ir
teisės taikymo,
Teisės, Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Techninės saugos,
Nelaimingų
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2.8. Organizuoti internetinės
interaktyvios rizikos vertinimo
priemonės OiRA (toliau –
OiRA) žemės ūkio įmonėms
parengimą
2.9. Organizuoti ir koordinuoti
2018−2019 m. Europos saugių
darbo vietų kampaniją
„Efektyvus pavojingų
medžiagų valdymas“
2.10. Organizuoti kiekvienoje
apskrityje mokymusseminarus mažų ir vidutinių
įmonių vadovams OiRA ir
darbuotojų dalyvavimo
vertinant profesinę riziką
naudai skleisti

Parengtų OiRA
priemonių skaičius –
1

atsitikimų ir
profesinių ligų
skyriai
VDI Techninės
saugos skyrius

2018 m.

Organizuotų renginių VDI Komunikacijos 2018 m.
skaičius – ne mažiau skyrius
nei 3

Organizuotų
seminarų-mokymų
skaičius – ne mažiau
nei 10
VDI mokymuoseseminaruose
dalyvavusių asmenų
skaičius – ne mažiau
nei 100
2.11. Parengti VDI teminių
Parengtų analitinių
patikrinimų dėl saugaus darbo apibendrinimų
statybvietėse analitinius
skaičius – ne mažiau
apibendrinimus ir pateikti juos nei 2
socialiniams partneriams
2.12. Dalyvauti Lietuvos
Ūkininkų ir ūkio
Respublikos žemės ūkio
darbuotojų, apmokytų
ministerijai vykdant
pagal darbuotojų
darbuotojų saugos ir sveikatos saugos ir sveikatos
informacinę-konsultacinę
programas,
veiklą ūkininkams ir ūkio
dalyvaujant VDI
darbuotojams

VDI Techninės
saugos, teritoriniai
skyriai

2018 m.

VDI Techninės
2018 m.
saugos, Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų
skyriai
VDI Nelaimingų
2018 m.
atsitikimų ir
profesinių ligų,
Techninės saugos,
Planavimo ir veiklos
stebėsenos skyriai
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atstovams, skaičius –
ne mažiau nei 70
2.13. Vykdyti darbuotojų
Įvairių formų
VDI
2018 m.
saugos ir sveikatos
konsultacijomis
Komunikacijos,
informacinę-konsultacinę
darbuotojų saugos ir Nelaimingų
veiklą miškų ūkio sektoriaus
sveikatos klausimais atsitikimų ir
darbuotojams ir savarankiškai pasinaudojusių miškų profesinių ligų,
dirbantiems asmenims
ūkio sektoriaus
Techninės saugos,
darbuotojų ir
teritoriniai skyriai
savarankiškai
dirbančių asmenų
skaičius – ne mažiau
nei 80
3. Plėtoti visuomenės švietimą darbo įstatymų taikymo bei jų pažeidimų neigiamų padarinių
(nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir pan.) klausimais, akcentuojant
darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje yra iki 1 metų, saugaus darbo aspektus bei teisingus
būsimų darbuotojų ir darbdavių deramo darbo įgūdžius
Teikti profesionalią metodinę pagalbą darbdaviams ir darbuotojams
3.1. Vykdyti švietėjiškus
Švietėjiškų renginių VDI teritoriniai
2018 m.
renginius jaunimui darbuotojų skaičius – ne mažiau skyriai
saugos ir sveikatos bei darbo nei 95
teisės temomis rengiantis
saugiam ir teisėtam darbui
3.2. Organizuoti informacijos Komunikavimo
VDI Komunikacijos 2018 m.
apie saugų ir teisėtą darbą
kanalų, kuriais
skyrius
jaunimui sklaidą pasirinktuose vykdoma
komunikavimo kanaluose
informacijos sklaida,
skaičius – ne mažiau
nei 2
3.3. Dalyvaujant Europos
Parengtos ir
VDI Techninės
2018 m.
saugių darbo vietų
paskelbtos
saugos,
2018−2019 m. kampanijoje
švietėjiškos
Komunikacijos
„Efektyvus pavojingų
informacijos skaičius skyriai
medžiagų valdymas“, rengti ir – ne mažiau nei 4
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skelbti VDI interneto
svetainėje švietėjišką
informaciją šių medžiagų
saugaus naudojimo klausimais
3.4. Organizuoti informacinę
kampaniją, skirtą darbuotojų,
dirbančių aukštyje,
atsakingiems ir saugiems
veiksmams darbo vietoje
skatinti

Konsultacijų ciklų
skaičius – ne mažiau
nei 4

VDI Techninės
2018 m.
saugos, Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų,
Komunikacijos
skyriai

Įgyvendintų
informacinių
kampanijų skaičius –
ne mažiau nei 1
4. Vykdyti ūkio subjektų patikrinimus, nustatant prioritetus ten, kur yra didžiausia rizika, kad gali
būti pažeisti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimai įmonėse, teikiant
prioritetą statybos darbų vykdymo kontrolei bei darbuotojų kritimo iš aukščio prevencijai
4.1. Užtikrinti saugią darbo aplinką
4.1.1. Vykdyti VDI
Mirtinų nelaimingų
VDI Nelaimingų
2018 m.
įgyvendinamų prevencinių
atsitikimų darbe,
atsitikimų darbe ir
priemonių (konsultavimas,
tenkančių 100 tūkst. profesinių ligų,
švietimas ir kontrolė) poveikio dirbančiųjų,
Planavimo ir veiklos
Lietuvos darbuotojų saugos ir stebėsenos analizių
stebėsenos skyriai
sveikatos būklei
skaičius – ne mažiau
veiksmingumo stebėseną,
nei 3
atsižvelgiant į šios stebėsenos Nemirtinų (lengvų ir
rezultatus nedelsiant imtis
sunkių) nelaimingų
būtinų veiksmų VDI pasirinktų atsitikimų darbe,
prioritetų, iškeltų tikslų ir
tenkančių 100 tūkst.
numatytų priemonių
dirbančiųjų,
korekcijoms atlikti
stebėsenos analizių
skaičius – ne mažiau
nei 3
Asmenų, kuriems
buvo nustatyta
profesinė liga,
skaičiaus, tenkančio
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100 tūkst. dirbančiųjų,
stebėsenos analizių
skaičius – ne mažiau
nei 3
4.1.2. Vykdyti inspekcinius
Patikrinimų skaičius VDI teritoriniai
veiksmus darbuotojų saugos ir – ne mažiau nei 1 500 skyriai
sveikatos bei darbo teisės aktų
pažeidimų kontrolės ir
prevencijos klausimais
Iš jų:
4.1.2.1. bendriniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ūkio subjektų patikrinimai
ne mažiau nei 190
skyriai
pagal Ūkio subjektų
rizikingumo vertinimo
metodiką
4.1.2.2. Europos Parlamento ir Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
Tarybos reglamento (EB) Nr. ne mažiau nei 50
skyriai
1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH)
vykdymo priemonių kontrolė
4.1.2.3. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
patikrinimai rizikingiausių
ne mažiau nei 210
skyriai
ūkio subjektų, gavusių darbo
užmokesčio ar darbo vietų
steigimo subsidijas,
dalyvaujant teritorinių darbo
biržų (nuo 2018 m. spalio 1 d.
− užimtumo tarnybų)
organizuojamuose
patikrinimuose
4.1.2.4. tiksliniai planiniai
Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
patikrinimai darbuotojų saugos ne mažiau nei 245
skyriai

2018 m.

2018 m.

2018 m.

2018 m.

2018 m.
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ir sveikatos klausimais
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų prevencijai
vykdyti, teikiant prioritetą
žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės; medienos ir
medienos gaminių bei baldų
gamybos; variklinių transporto
priemonių ir motociklų
remonto ekonominės veiklos
sektoriams
4.1.2.5. potencialiai pavojingų
įrenginių licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi
tiksliniai planiniai patikrinimai
4.1.2.6. socialinių įmonių
tiksliniai planiniai patikrinimai
kartu su teritorinėmis darbo
biržomis (nuo 2018 m. spalio 1
d. − užimtumo tarnybomis)
4.1.2.7. dalyvavimas vykdant
Lietuvos Respublikos
pavojingųjų objektų tikrinimo
programą
4.1.2.8. teminiai patikrinimai
moterų ir vyrų lygių teisių
įgyvendinimo darbo teisinių
santykių srityje
4.1.2.9. teminiai patikrinimai
dėl saugaus darbo
statybvietėse

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 35
skyriai

2018 m.

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 60
skyriai

2018 m.

Patikrinimų skaičius –
pagal Lietuvos
Respublikos
pavojingųjų objektų
tikrinimo programą
Patikrinimų skaičius –
ne mažiau nei 50

VDI teritoriniai
skyriai

2018 m.

VDI teritoriniai
skyriai

2018 m.

Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
ne mažiau nei 560
skyriai

2018 m.
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4.1.2.10. teminiai tikrinimai
dėl rinkos priežiūros pagal
gaminių grupes vykdymo

Patikrintų rinkos
VDI teritoriniai
priežiūros gaminių
skyriai
grupių (pramoniniai
krautuvai, medžio
apdirbimo staklės,
liftai) skaičius – ne
mažiau nei 3
4.1.2.11. teminiai patikrinimai Patikrinimų skaičius – VDI teritoriniai
techninių priemonių ir
ne mažiau nei 100
skyriai
mechanizmų aptarnavimo,
sandėliavimo, transportavimo,
pakrovimo-iškrovimo darbų
organizavimo ir atlikimo
sąlygų atitikimui darbuotojų
saugos ir sveikatos
reikalavimams įvertinti
transporto ir saugojimo,
didmeninės ir mažmeninės
prekybos, apdirbamosios
gamybos ekonominės veiklos
įmonėse
4.2. Gerinti ūkio subjektų priežiūrą
4.2.1. Vykdyti bendrus
Ūkio subjektų
VDI teritoriniai
inspekcinius veiksmus su
priežiūros priemonių, skyriai
kitomis valstybės ir savivaldos vykdomų su kitomis
institucijomis ir įstaigomis,
institucijomis, dalis,
dalyvaujant jų patikrinimuose proc. – ne mažiau nei
ir renginiuose arba kviečiant jų 25
atstovus dalyvauti VDI
organizuojamuose
patikrinimuose ir renginiuose

2018 m.

2018 m.

2018 m.
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4.2.2. Siekti neplaninių
patikrinimų skaičiaus
mažėjimo, organizuojant
patikrinimus taip, kad planinio
ar neplaninio patikrinimo metu
būtų kompleksiškai tiriami ir
tikrinami visi VDI
kompetencijai priskirti
klausimai, ypač anksčiau
pateiktų VDI nurodymų ir
rekomendacijų įgyvendinimas
4.2.3. Siekti įmonių, patikrintų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalies didėjimo,
palyginti su visais
patikrinimais, kurių metu
numatyta prievolė naudoti
kontrolinius klausimynus

VDI planinių
VDI teritoriniai
patikrinimų dalis nuo skyriai
visų VDI patikrinimų,
proc. – ne mažiau
nei 65
VDI neplaninių
patikrinimų dalis nuo
visų VDI patikrinimų,
proc. – ne daugiau 35

2018 m.

Patikrinimų
VDI teritoriniai
2018 m.
darbuotojų saugos ir
skyriai
sveikatos bei darbo
teisės klausimais,
atliktų naudojant
kontrolinius
klausimynus, dalis
nuo visų patikrinimų,
kurių metu numatyta
prievolė naudoti
kontrolinius
klausimynus, proc. –
ne mažiau nei 85
4.2.4. Vykdyti VDI kontrolinių Ūkio subjektai, kurie VDI Techninės
2018 m.
klausimynų, reguliariai juos
tvirtina, kad
saugos, Nelaimingų
atnaujinant pagal socialinių
kontroliniai
atsitikimų darbe ir
partnerių pateiktus
klausimynai padėjo
profesinių ligų,
pastebėjimus, efektyvumo ir
suvokti teisės aktų
Planavimo ir
naudingumo stebėseną
reikalavimus ir geriau veiklos stebėsenos
juos įgyvendinti,
ir Teisės skyriai
proc. – ne mažiau nei
80
5. Vykdyti ginčų komisijų veiklą bei tobulinti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir būdus
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5.1. Tobulinti darbo ginčų
nagrinėjimo tvarką, nuosekliai
siekti kuo trumpesnių jų
nagrinėjimo terminų,
organizuojant darbo ginčų
komisijų pirmininkų ir
sekretorių mokymus

Organizuotų mokymų VDI Asmenų
2018 m.
skaičius – ne mažiau aptarnavimo ir teisės
nei 1
taikymo, Personalo
skyriai
Mokymuose
dalyvavusių asmenų
skaičius – ne mažiau
nei 35
Renginių skaičius –
VDI Asmenų
2018 m. IV ketv.
ne mažiau nei 1
aptarnavimo ir teisės
taikymo,
Komunikacijos
skyriai

5.2. Bendradarbiaujant su
darbdavių, darbuotojų
organizacijomis, rengti darbo
ginčų komisijų prie VDI
teritorinių skyrių veiklos
aptarimus siekiant tobulinti šių
komisijų veiklą bei kelti jų
narių kvalifikaciją
5.3. Analizuoti teismų praktiką Parengtų
VDI Asmenų
2018 m. IV ketv.
darbo bylose, rengti
apibendrinimų
aptarnavimo ir teisės
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, užtikrinant tinkamą VDI
inspektorių kompetenciją
6.1. Dalyvauti rengiant
Parengtų ir Lietuvos VDI Nelaimingų
2018 m. I ketv.
Darboviečių įrengimo
Respublikos
atsitikimų darbe ir
statybvietėse nuostatų,
socialinės apsaugos ir profesinių ligų,
patvirtintų Lietuvos
darbo ministerijai
Techninės saugos
Respublikos socialinės
pateiktų pasiūlymų
skyriai
apsaugos ir darbo ministro ir skaičius – ne mažiau
Lietuvos Respublikos aplinkos nei 1
ministro 2008 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. A1-22/D1-34
„Dėl Darboviečių įrengimo
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statybvietėse nuostatų
patvirtinimo“, pakeitimo
projektą, patikslinant saugos ir
sveikatos koordinatorių teises
bei atsakomybę
6.2. Parengti ir pateikti
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pasiūlymus dėl
ypatingų statinių statybos
vadovo, statinio statybos
specialiųjų darbų vadovo bei
ypatingų statinių statybos
rangovo mokymo ir žinių
tikrinimo tvarkos tobulinimo,
taip pat jų kvalifikacijos
atestato galiojimo apribojimų
atsižvelgiant į VDI nustatytus
darbuotojų saugos ir sveikatos
teisės aktų pažeidimus
6.3. Parengti ir pateikti
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pasiūlymus
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio
draudimo teisiniam
reglamentavimui tobulinti,
išskiriant darbuotojų, kurie
patys pažeidžia darbuotojų
saugos ir sveikatos teisės aktų
reikalavimus, gautinų
socialinio draudimo išmokų
dydį bei didesnį šio draudimo
įmokų diferencijavimą pagal

Pateiktų pasiūlymų
skaičius – ne mažiau
nei 1

VDI Techninės
2018 m. I ketv.
saugos, Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų
skyriai

Pateiktų pasiūlymų
skaičius – ne mažiau
nei 1

VDI Techninės
2018 m. I ketv.
saugos, Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų
skyriai
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įmonių darbuotojų saugos ir
sveiktos būklę ir atsižvelgiant į
įvykusius nelaimingus
atsitikimus darbe, ypač
statybos ir miško ruošos
ekonominės veiklos
sektoriuose
6.4. Vykdyti VDI korupcijos
prevenciją, siekiant užkirsti
kelią korupcinėms apraiškoms
atsirasti

6.5. Organizuoti VDI
inspektoriams mokymus,
stiprinant jų gebėjimus
veiksmingai ir efektyviai
atlikti statybviečių tikrinimus
6.6. Plėtoti VDI elektroninių
dokumentų valdymo bei
elektroninės informacijos
apsikeitimo procesų apimtį,
formas ir būdus
6.7. Optimizuojant ūkio
subjektų priežiūros būdus ir
principus, siekti palaipsniui
perkelti VDI teikiamas
administracines paslaugas į
elektroninę erdvę
6.8. Gerinti VDI inspektorių ir
kitų VDI darbuotojų darbo
sąlygas, aprūpinant juos
modernesnėmis
darbo ir asmens apsaugos

Įgyvendintos VDI
kovos su korupcija
priemonių plano
2016−2019 metams
priemonės, proc. –
100
Mokymų skaičius –
ne mažiau nei 5

VDI sudarytų
elektroninių
dokumentų dalis nuo
visų dokumentų, proc.
– ne mažiau nei 10
Įdiegta elektroninė
paslauga teikti
prašymus registruoti
potencialiai
pavojingus įrenginius
– ne mažiau nei 1
Įgyvendintų
priemonių skaičius –
ne mažiau nei 2

VDI administracijos 2018 m.
ir teritorinių skyrių
vedėjai

VDI Personalo,
Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių ligų,
Techninės saugos
skyriai
VDI Dokumentų
valdymo skyrius

2018 m.

2018 m.

VDI Informacinių
2018 m. IV ketv.
technologijų skyrius

VDI Informacinių
technologijų,
Paslaugų ir
projektų valdymo
skyriai

2018 m. IV ketv.
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priemonėmis, tobulinant VDI
informacines sistemas
6.9. Tęsti multifunkcinių
įrenginių ūkio valdymo
supaprastinimą bei jų
eksploatacinių sąnaudų, taip
pat VDI valdomos
infrastruktūros (informacinių
sistemų ir techninės)
optimizavimą
6.10. Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą su užsienio
šalių partneriais
6.11. Parengti ir pavirtinti VDI
kibernetinio saugumo
techninių reikalavimų
įgyvendinimo priemonių planą
6.12. Parengti ir pavirtinti VDI
priemonių planą pasirengti
Europos Parlamento ir
Tarybos 2016 m. balandžio 27
d. reglamentui (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas)
įgyvendinti

Įgyvendintų
priemonių skaičius –
ne mažiau nei 2

VDI Informacinių
2018 m. IV ketv.
technologijų skyrius

Įgyvendintų
priemonių skaičius –
ne mažiau nei 10
Parengtų ir patvirtintų
dokumentų skaičius –
ne mažiau nei 1

VDI Komunikacijos 2018 m.
skyrius
VDI Informacinių
2018 m. II ketv.
technologijų skyrius

Parengtų ir patvirtintų VDI Informacinių
2018 m. I ketv.
dokumentų skaičius – technologijų, Teisės
ne mažiau nei 1
skyriai

________________________

