PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1- 201
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir / ar
Priemonės
Priemonės
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kodas
pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
vienetai ir reikšmės
01.02. Užimtumo didinimas
01002010301 Sudaryti sąlygas
1. Siekti mažinti „šešėlinės“ darbo rinkos apimtį: derinant nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su
Valstybinės
visuomenės informavimu ir švietimu šio darbo žalos klausimais siekti atgrasyti nuo nelegalaus ir nedeklaruoto
darbo inspekcijos
darbo, kad kuo daugiau „šešėlinių“ darbo vietų įsilietų į oficialią ekonomiką
veiklai
1.1. Vykdyti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę
1.1.1. Organizuoti ir vykdyti patikrinimus, kurių metu
Patikrinimų, kurių Lietuvos
2019 m.
atliekama nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos
metu vykdoma
Respublikos
savarankiškos veiklos, taip pat užsieniečių įdarbinimo
nelegalaus darbo
valstybinės
tvarkos pažeidimų (toliau – nelegalus darbas) kontrolė,
kontrolė, skaičius – darbo
koordinuojant kitų kontrolės ir teisėsaugos institucijų
ne mažiau nei
inspekcijos prie
veiksmus
6 800
Socialinės
Nelegalaus darbo apsaugos ir
darbo
kontrolės
ministerijos
rezultatyvumas
(nustatytų nelegalų (toliau – VDI)
Teisės,
darbą dirbusių
asmenų skaičiaus ir teritoriniai
skyriai
nelegalaus darbo
(nuo 2019-05patikrinimų
skaičiaus santykis) 01 - Neteisėtos
proc. – ne mažiau veiklos
priežiūros,
nei 33

Asignavimai,
tūkst. eurų

6123,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
Nelegalaus darbo teritoriniai
kontrolės
skyriai)
efektyvumas
(teismų išnagrinėtų
ir nenutrauktų
nelegalaus darbo
bylų su visų
teismams pateiktų
nagrinėti
nelegalaus darbo
bylų skaičiumi
santykis), proc. –
ne mažiau nei 90
Nelegalaus darbo
kontrolės
inspekcinių
veiksmų, atliktų su
kitomis įstaigomis,
dalis, proc. – ne
mažiau nei 20

Iš jų:
1.1.1.1. nelegalaus darbo planiniai patikrinimai, teikiant
prioritetą rizikingiausiems šio darbo apraiškoms atsirasti
statybos; žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės;
apdirbamosios gamybos; apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų; variklinių transporto priemonių ir motociklų
remonto; didmeninės ir mažmeninės prekybos; krovininio
kelių transporto ekonominės veiklos sektoriams

Nelegalaus darbo
planinių
patikrinimų
rizikingiausiuose
ekonominės
veiklos
sektoriuose dalis
nuo visų
nelegalaus darbo

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
planinių
patikrinimų,
proc. – ne mažiau
nei 90
Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 3 835

Iš jų:
1.1.1.1.1. tiksliniai planiniai patikrinimai užsieniečių
(trečiųjų šalių piliečių) nelegaliam darbui ir galimos
prekybos žmonėmis priverstiniam darbui atvejams nustatyti

Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 190

Iš jų:
1.1.1.1.1.1. tiksliniai planiniai patikrinimai sezoniniams
Planinių
darbuotojams suteiktų gyvenamųjų patalpų ir nuomos sąlygų patikrinimų
leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu atitikimui nustatyti
skaičius – ne
mažiau nei 30
1.1.1.1.2. tiksliniai planiniai patikrinimai tikrojo ir fiktyvaus Planinių
komandiravimo atvejams nustatyti
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 50
1.1.1.1.3. nelegalaus darbo planiniai patikrinimai
rizikingiausiuose statybos; žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės; apdirbamosios gamybos; apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remonto; didmeninės ir mažmeninės prekybos;
krovininio kelių transporto ekonominės veiklos sektoriuose

Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 3 595

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Iš jų:
Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 1 230
1.1.1.1.3.2. tiksliniai planiniai patikrinimai vasaros sezono
Planinių
metu šalies kurortinėse vietovėse (Lietuvos pajūris,
patikrinimų
Druskininkai) apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas
skaičius – ne
teikiančiose įmonėse, skiriant akcentą jaunimo įdarbinimui
mažiau nei 80
1.1.1.1.3.3. tiksliniai patikrinimai dėl paslaugų teikimo pagal Planinių
kvitus teikimo žemės ūkyje ir miškininkystėje
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 50
1.1.1.1.3.4. tiksliniai planiniai patikrinimai variklinių
Planinių
transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriuje
patikrinimų
atsižvelgiant į sezoniškumą (kovo-balandžio mėnesiais ir
skaičius – ne
spalio-lapkričio mėnesiais)
mažiau nei 100
1.1.1.1.3.5. tiksliniai planiniai patikrinimai krovininio kelių Planinių
transporto sektoriuje darbo laiko apskaitos kontrolei atlikti
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 100
1.1.2. Dalyvauti pagal VDI kompetenciją kartu su Policijos Dalyvavimas
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
priemonėje – 100
ministerijos pareigūnais Europolo organizuojamoje
proc.
priemonėje dėl bendrų veiksmų prekybos žmonėmis
priverstinio darbo išnaudojimo tikslais prevencijos ir
kontrolės
1.1.1.1.3.1. tiksliniai planiniai patikrinimai rizikingiausiame
nelegalaus darbo apraiškoms atsirasti statybos ekonominės
veiklos sektoriuje

1.2. Derinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su visuomenės informavimu ir švietimu šio darbo žalos
klausimais

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
1.2.1. Organizuoti ir vykdyti nelegalaus darbo kontrolės
rezultatų bei šio darbo žalos viešinimo informacines,
konsultacines ir edukacines priemones siekiant minimizuoti
darbo šešėlio apraiškas

1.2.2. Organizuoti informacinę kampaniją jaunimui apie
legalaus darbo naudą ir nelegalaus darbo žalą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Konsultacinių
renginių nelegalaus
darbo žalos
klausimais skaičius
– ne mažiau nei
120
Asmenų,
konsultacinių
renginių metu
konsultuotų
nelegalaus darbo
žalos klausimais,
skaičius – ne
mažiau nei 600
Informacijos
nelegalaus darbo
klausimais
paskelbimo VDI
interneto svetainėje
ir (ar) žiniasklaidos
priemonėse
dažnumas – ne
rečiau nei 1 kartą
per mėnesį
Įgyvendintų
informacinių
kampanijų skaičius
–1
Asmenų,
informacinės
kampanijos metu
informuotų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VDI
2019 m.
Komunikacijos,
teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
ir teritoriniai
skyriai)

VDI
Komunikacijos
skyrius (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
skyrius)

VDI
2019 m. II
Komunikacijos ketv.
skyrius (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
skyrius)

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
socialiniuose
tinkluose, skaičius
– ne mažiau nei
5 000
1.2.3. Kartu su Norvegijos Karalystės darbo inspekcija
Organizuotų
VDI Teisės,
2019 m.
vykdyti tarptautinį projektą „Cooperation for decent work“
seminarų skaičius Komunikacijos
– ne mažiau nei 2; skyriai (nuo
2019-05-01 Vykdytų bendrų
Neteisėtos
patikrinimų – ne
veiklos
mažiau nei 3
priežiūros
Įgyvendintų
skyrius,
informacinių
Patarėjas
kampanijų skaičius komunikacijai,
–1
Administravimo
skyrius)
2. Teikti profesionalią metodinę pagalbą bei konsultacijas darbdaviams ir darbuotojams saugaus ir oficialiai
įteisinto darbo klausimais, akcentuojant darbuotojų įtraukties, socialinio dialogo ir kolektyvinių sutarčių, moterų ir
vyrų lygių galimybių, jaunimo ir darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų, saugaus darbo įgūdžių
ugdymo, profesinės rizikos vertinimo bei kritimo iš aukščio prevencijos svarbą
2.1. Organizuoti ir vykdyti švietėjiškus ir konsultacinius
Renginių skaičius VDI
2019 m.
renginius, teikiant konsultavimo prioritetą rizikingiausiems – ne mažiau nei
Komunikacijos,
statybos; žemės ūkio; miškininkystės ir miško ruošos;
325
teritoriniai
medienos apdirbimo, įskaitant baldų gamybą; transporto ir
skyriai (nuo
Asmenų,
saugojimo; didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės švietėjiškų ir
2019-05-01 veiklos sektoriams
Patarėjas
konsultacinių
komunikacijai,
renginių metu
Administravimo
konsultuotų
saugaus ir teisėto ir teritoriniai
darbo klausimais, skyriai)
skaičius – ne
mažiau nei 1 625
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
2.1.1. įgyvendinti kartu su socialiniais partneriais švietėjišką Moksleiviams
– informacinį projektą „Dirbsiu saugiai“ (5–6 klasių
organizuotų
moksleiviams), skirtą VDI šimtmečiui ir Pasaulinei
švietėjiškų
darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti bei
renginių skaičius –
supažindinti įvairių Lietuvos mokyklų moksleivius su
ne mažiau nei 100
darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindais
Projekte
dalyvavusių
moksleivių
skaičius – ne
mažiau nei 1 000
2.1.2. organizuoti švietėjiškus renginius pradinių mokyklų
Organizuotų
mokytojams, skirtus supažindinti juos su parengta
švietėjiškų
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo metodika „Napo
renginių
mokytojams“, tuo pačiu skatinant juos toliau skleisti gautą
mokytojams
informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos tema savo
skaičius – ne
mokiniams
mažiau nei 10

2.2. Atsižvelgiant į miško darbų saugos reikalavimus,
parengti darbuotojų saugos ir sveikatos vykdant miško
darbus metodines rekomendacijas

2.3. Parengti internetinės interaktyvios rizikos vertinimo
OiRA priemonę švietimo įstaigoms

Švietėjiškuose
renginiuose
dalyvavusių
mokytojų skaičius
– ne mažiau nei 50
Parengtų
rekomendacijų
skaičius – ne
mažiau nei 1

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VDI
2019 m. II
Komunikacijos, ketv.
teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
ir teritoriniai
skyriai)
VDI
2019 m.
Komunikacijos,
teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 –
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Administravimo
ir teritoriniai
skyriai)

VDI Techninės
saugos skyrius
(nuo 2019-0501 - Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius)
Parengtų OiRA
VDI Techninės
priemonių skaičius saugos skyrius
– ne mažiau nei 1 (nuo 2019-05-

2019 m. IV
ketv.

2019 m. IV
ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2.4. Organizuoti apskritojo stalo diskusijas - mokymus
įmonių vadovams, darbuotojams ir konsultuoti juos
darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme klausimais

2.5. Tobulinti VDI interneto svetainę, siekiant didinti
prieinamumą, informacijos sklaidą, ypač mažoms ir
vidutinėms įmonėms

2.6. Vykdyti Darbuotojų saugos ir sveikatos informacinękonsultacinę veiklą miškų ūkio sektoriaus darbuotojams ir
savarankiškai dirbantiems asmenims

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

01 - Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius)
Organizuotų
VDI Asmenų
mokymų, diskusijų aptarnavimo ir
skaičius – ne
teisės taikymo
mažiau nei 4
skyrius (nuo
2019-05-01 Informavimo ir
konsultavimo
skyrius)
Įgyvendintų
VDI
priemonių skaičius Komunikacijos,
–2
Informacinių
technologijų
skyriai (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
, Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo
skyriai)
Konsultacijomis
VDI Techninės
DSS klausimais
saugos,
pasinaudojusių
teritoriniai
miškų ūkio
skyriai (nuo
sektoriaus
2019-05-01 darbuotojų ir
Darbuotojų

Įvykdymo
terminas

2019 m. II ir
IV ketv.

2019 m. II ir
IV ketv.

2019 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
savarankiškai
dirbančių asmenų
skaičius – ne
mažiau nei 80
Konsultacijų ciklų
skaičius – ne
mažiau nei 4
Įgyvendintų
informacinių
kampanijų skaičius
– ne mažiau nei 1

Atsakingi
vykdytojai

saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai)
2.7. Organizuoti informacinę kampaniją, skirtą darbuotojų,
VDI Techninės
dirbančių aukštyje, atsakingiems ir saugiems veiksmams
saugos,
darbo vietoje skatinti
Komunikacijos,
teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
, teritoriniai
skyriai)
2.8. Organizuoti reklaminę kampaniją, skirtą darbuotojų,
Įgyvendintų
VDI
kurių stažas įmonėje iki 1 metų, atsakingiems ir saugiems
reklaminių
Komunikacijos,
veiksmams darbo vietoje propaguoti
kampanijų skaičius Techninės
– ne mažiau nei 1 saugos skyriai
(nuo 2019-0501 - Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
, Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyriai)
2.9. Parengti interaktyvias metodines elektronines
Parengtų
VDI Techninės
rekomendacijas apdirbamosios gamybos ekonominės veiklos rekomendacijų
saugos skyrius

Įvykdymo
terminas

2019 m. IV
ketv.

2019 m. III
ketv.

2019 m. III
ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
labai mažų įmonių vadovams dėl darbuotojų saugos ir
skaičius – ne
(nuo 2019-05sveikatos priemonių įgyvendinimo įmonėse, įvertinant
mažiau nei 1
01 - Darbuotojų
galimą profesinę riziką, ir įdėti jas į VDI interneto svetainę
saugos ir
bei socialinius tinklus
sveikatos
skyrius)
2.10. Parengti interaktyvias metodines elektronines
Parengtų
VDI Techninės
rekomendacijas transporto ir saugojimo ekonominės veiklos rekomendacijų
saugos skyrius
labai mažų įmonių vadovams dėl DSS priemonių
skaičius – ne
(nuo 2019-05įgyvendinimo įmonėse, įvertinant galimą profesinę riziką, ir mažiau nei 1
01 - Darbuotojų
įdėti jas į VDI interneto svetainę bei socialinius tinklus
saugos ir
sveikatos
skyrius)
2.11. Į VDI skyrių seminarus darbo teisinių santykių srityje VDI įvairių
VDI teritoriniai
įtraukti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos
renginių metu
skyriai
moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų dėl moterų skaitytų pranešimų
ir vyrų lygių teisių darbe taikymu, ypač dėl vienodo darbo
dėl moterų ir vyrų
užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą
lygių teisių darbe
dalis nuo visų VDI
įvairių renginių
metu skaitytų
pranešimų, proc. –
ne mažiau 25
2.12. Vykdyti informacijos apie moterų ir vyrų lygias
Informacijos dėl
VDI Asmenų
galimybes darbe sklaidą socialiniams partneriams VDI
moterų ir vyrų
aptarnavimo ir
turimais kanalais
lygių galimybių
teisės taikymo,
darbe sklaidos
Komunikacijos
socialiniams
skyriai (nuo
partneriams VDI
2019-05-01 turimais kanalais
Informavimo ir
atvejų skaičius – ne konsultavimo
mažiau nei 2
skyrius,
Patarėjas

Įvykdymo
terminas

2019 m. III
ketv.

2019 m.

2019 m. II ir
IV ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

komunikacijai,
Administravimo
skyrius)

2.13. Pristatyti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai ir
Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijai VDI atliktų
kasmetinių teminių patikrinimų, įskaitant darbo užmokesčio
auditą, atsižvelgiant į 2014 m. Europos Komisijos
rekomendacijas dėl moterų ir vyrų vienodo darbo
užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą,
rezultatus

Informacijų
skaičius – ne
mažiau nei 1

2.14. Vykdyti Europos saugių darbo vietų kampaniją
„Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

Renginių skaičius
– ne mažiau nei 3

2.15. Viešinti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos
agentūros (EU-OSHA) vykdomus darbuotojų saugos ir
sveikatos projektus

Renginių skaičius
– ne mažiau nei 3

VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo,
teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 Informavimo ir
konsultavimo,
teritoriniai
skyriai)
VDI
Komunikacijos
skyrius (nuo
2019-05-01 –
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius)
VDI
Komunikacijos
skyrius (nuo
2019-05-01 –
Darbuotojų

2019 m. IV
ketv.

2019 m.

2019 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

saugos ir
sveikatos
skyrius)
2.16. Sukurti VDI interneto svetainės skyrių ir užtikrinti
Sukurtas VDI
VDI
2019 m.
darbdavių ir darbuotojų konsultavimą dėl šeimos ir darbo
interneto svetainės Informacinių
III ketv.
įsipareigojimų derinimo (lanksčių užimtumo formų, vaiko
skyrius šeimos ir
technologijų
priežiūros paslaugų zonų steigimo ir kt.)
darbo
skyrius (nuo
įsipareigojimų
2019-05-01 derinimo
Informacinių
klausimais
technologijų ir
konsultuoti – 1
dokumentų
valdymo
skyrius)
Parengtos
VDI Asmenų
2019 m.
viešosios
aptarnavimo ir III-IV ketv.
konsultacijos dėl
teisės taikymo
šeimos ir darbo
skyrius (nuo
įsipareigojimų
2019-05-01 derinimo VDI
Informavimo ir
interneto svetainėje konsultavimo
paskelbti – ne
skyrius)
mažiau 3
3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą, ypač akcentuojant
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją didžiausios rizikos ūkio subjektuose ir ekonominės
veiklos sektoriuose
Skatinti užtikrinti saugią darbo aplinką
3.1. Vykdyti planinius patikrinimus darbuotojų saugos ir
Planinių
VDI teritoriniai 2019 m.
sveikatos bei darbo teisės klausimais
patikrinimų
skyriai
skaičius – ne
mažiau nei 1 400
Iš jų:

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
3.1.1. bendriniai planiniai ūkio subjektų patikrinimai

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 215
Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 40
Planinių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 250

3.1.2. planiniai patikrinimai dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH) vykdymo priemonių kontrolės
3.1.3. planiniai patikrinimai ūkio subjektų, gavusių darbo
užmokesčio ar darbo vietų steigimo subsidijas, dalyvaujant
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)
organizuojamuose planiniuose patikrinimuose
3.1.4. socialinių įmonių planiniai patikrinimai, kviečiant
Planinių
dalyvauti šiuose patikrinimuose Užimtumo tarnybos atstovus patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 100
3.1.5. licencijuojamos veiklos, teikiant nuolatinės
Planinių
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros paslaugas, sąlygų patikrinimų
laikymosi planiniai patikrinimai
skaičius – ne
mažiau nei 25
3.1.6. tiksliniai planiniai patikrinimai nelaimingų atsitikimų Planinių
darbe ir profesinių ligų prevencijai vykdyti, teikiant
patikrinimų
prioritetą žemės ūkio; miškininkystės ir miško ruošos;
skaičius – ne
medienos apdirbimo, įskaitant baldų gamybą; transporto ir
mažiau nei 770
saugojimo; didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominės
veiklos sektoriams
3.2. Užtikrinti nuoseklią darbuotojų saugos ir sveikatos
Atliktų teminių
reikalavimų įgyvendinimo įmonėse, vykdančiose statybos
patikrinimų
darbus, statybvietėse kontrolę bei darbuotojų kritimo iš
skaičius – ne
aukščio prevenciją (atliekant statybviečių patikrinimus, kaip mažiau nei 615

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VDI teritoriniai 2019 m.
skyriai

Asignavimai,
tūkst. eurų

14

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
papildomą monitoringo priemonę naudoti specializuotas
kritimo iš aukščio prevencines anketas)
3.3. Atlikti kasmetinius teminius patikrinimus, įskaitant
darbo užmokesčio auditą, atsižvelgiant į 2014 m. Europos
Komisijos rekomendacijas dėl moterų ir vyrų vienodo darbo
užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą
3.4. Plėsti atitikties deklaravimo institutą: ūkio subjektams
sudaryti galimybes deklaruoti savo veiklos atitiktį
nustatytiems darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės
reikalavimams

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Teminių
patikrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 135
Įmonių, kurioms
pasiūlyta VDI
Elektroninių
paslaugų
darbdaviams
sistemoje (EPDS)
užpildyti atitikties
deklaraciją,
skaičius – ne
mažiau nei 1 500

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VDI teritoriniai 2019 m. I-III
skyriai
ketv.

VDI Planavimo 2019 m.
ir veiklos
stebėsenos,
Informacinių
technologijų
skyriai (nuo
2019-05-01 Biudžeto ir
veiklos
planavimo,
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo
skyriai)
4. Tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, didinant socialinių partnerių įtrauktį į šių ginčų sprendimo procesą bei
išnaudojant visas teisines galimybes, kad šie ginčai būtų sprendžiami taikiai
Siekti spręsti darbo ginčus racionaliausiu būdu
4.1. Organizuoti darbo ginčų komisijų pirmininkų ir
Organizuotų
VDI Asmenų
2019 m. IV
sekretorių mokymus darbo ginčų nagrinėjimo efektyvumui, mokymų skaičius – aptarnavimo ir ketv.
trumpesniems jų nagrinėjimo terminams, didesniam
ne mažiau nei 1
teisės taikymo,
patvirtintam taikos sutarčių skaičiui skatinti
Veiklos procesų
Mokymuose
ir vidaus
dalyvavusių
kontrolės
asmenų skaičius –
skyriai (nuo
ne mažiau nei 40
2019-05-01 –

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

4.2. Bendradarbiaujant su darbdavių, darbuotojų
organizacijomis, rengti darbo ginčų komisijų veiklos
aptarimus šių komisijų veiklai tobulinti bei jų narių
kvalifikacijai kelti

Renginių skaičius
– ne mažiau nei 1

4.3. Analizuoti teismų praktiką darbo bylose, rengti
apibendrinimus bei skelbti juos VDI interneto svetainėje

Parengtų
apibendrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 2

4.4. Analizuoti darbo ginčų komisijų praktiką darbo bylose,
rengti apibendrinimus bei teikti juos skelbti VDI interneto
svetainėje

Parengtų
apibendrinimų
skaičius – ne
mažiau nei 2

Aptarimuose
dalyvavusių
asmenų skaičius –
ne mažiau nei 40

Atsakingi
vykdytojai
Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo,
Administravimo
skyriai)
VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius (nuo
2019-05-01 Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo
skyrius)
VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius (nuo
2019-05-01 Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo
skyrius)
VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius (nuo
2019-05-01 Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo
skyrius)

Įvykdymo
terminas

2019 m. IV
ketv.

2019 m. II ir
IV ketv.

2019 m. II
ir IV ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
4.5. Rengti darbo ginčų komisijų veiklos ataskaitas, jas
Parengtų ataskaitų VDI Asmenų
2019 m. II
skelbti VDI interneto svetainėje, pristatyti Lietuvos
skaičius – ne
aptarnavimo ir ir IV ketv.
Respublikos trišalėje taryboje bei pateikti Lietuvos
mažiau nei 2
teisės taikymo
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
skyrius (nuo
pasiūlymus dėl darbo ginčų komisijų veiklos tobulinimo
2019-05-01 Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo
skyrius)
5. Nedidinant priežiūros naštos verslui ir taupant valstybės lėšas, efektyvinti VDI veiklą, optimizuojant
VDI valdymą ir didinant jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e.
paslaugų prieinamumą, taip pat plačiau įtvirtinant VDI teigiamą įvaizdį visuomenėje
5.1. Didinti VDI darbo našumą
5.1.1. Stebėti VDI struktūros optimizavimo poveikį VDI
Mirtinų ir sunkių
VDI
2019 m. II ir
darbo našumui bei, esant poreikiui, imtis būtinų veiksmų
nelaimingų
Nelaimingų
IV ketv.
šiam našumui didinti bei VDI veiklai efektyvinti
atsitikimų darbe
atsitikimų darbe
bei profesinių ligų ir profesinių
šalyje ir atskiruose ligų skyrius
regionuose
(nuo 2019-05skaičiaus ir jų
01 - Darbuotojų
pasikartojančių
saugos ir
priežasčių pokyčio sveikatos
analizių skaičius – skyrius)
ne mažiau nei 2
Nelegalaus darbo
kontrolės
rezultatyvumo
(nustatytų nelegalų
darbą dirbusių
asmenų skaičiaus ir
nelegalaus darbo
patikrinimų

VDI Teisės,
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriai (nuo
2019-05-01 Neteisėtos
veiklos
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
skaičiaus santykio)
šalyje ir atskiruose
regionuose
pokyčio analizių
skaičius – ne
mažiau nei 2
Bendruoju
konsultavimo
telefonu atsakytų
skambučių dalies
nuo visų gautųjų
skambučių pokyčio
analizių skaičius ne mažiau nei 2
Konsultacinių ir
švietėjiškų
renginių metu
šalyje ir atskiruose
regionuose
konsultuotų
asmenų skaičiaus
pokyčio analizių
skaičius – ne
mažiau nei 2
5.1.2. Plėtoti VDI elektroninių dokumentų valdymo bei
VDI sudarytų
elektroninės informacijos apsikeitimo procesų apimtį, formas elektroninių
ir būdus
dokumentų dalis
nuo visų
dokumentų, proc. –
ne mažiau nei 25
5.2. Įtvirtinti VDI teigiamą įvaizdį visuomenėje

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai)
VDI Asmenų
aptarnavimo ir
teisės taikymo
skyrius (nuo
2019-05-01 Informavimo ir
konsultavimo
skyrius)
VDI Planavimo
ir veiklos
stebėsenos
skyrius (nuo
2019-05-01 Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyrius)
VDI
administracijos
ir teritoriniai
skyriai

2019 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
vienetai ir reikšmės
5.2.1. Sukurti ir įdiegti darbdavių, darbdaviams
Įdiegtų sistemų
VDI
2019 m. IV
atstovaujančių asmenų žinių darbuotojų saugos ir sveikatos skaičius – ne
Informacinių
ketv.
klausimais patikrinimo sistemą
mažiau nei 1
technologijų,
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriai (nuo
2019-05-01 Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo,
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyriai)
5.2.2. Organizuoti VDI inspektoriams mokymus, stiprinant Organizuotų
VDI Veiklos
2019 m.
jų gebėjimus identifikuoti profesinės rizikos veiksnius darbo mokymų skaičius – procesų ir
vietose bei vertinti rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių ne mažiau nei 4
vidaus
veiksmingumą
kontrolės,
Techninės
saugos skyriai
(nuo 2019-0501 –
Administravimo
, Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyriai)

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
vienetai ir reikšmės
5.2.3. Organizuoti VDI inspektoriams mokymus, stiprinant Organizuotų
VDI Veiklos
2019 m.
jų gebėjimus veiksmingai ir efektyviai atlikti statybviečių
mokymų skaičius – procesų ir
tikrinimus
ne mažiau nei 4
vidaus
kontrolės,
Techninės
saugos skyriai
(nuo 2019-0501 –
Administravimo
, Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyriai)
5.2.4. Įgyvendinti priemones VDI inspekcinei veiklai gerinti Patikrinimų, atliktų VDI teritoriniai 2019 m.
bei kokybei užtikrinti
naudojant
skyriai
planšetinius
kompiuterius
kontroliniams
klausimynams
užpildyti, dalis nuo
visų VDI
inspektorių
užpildytų
kontrolinių
klausimynų, proc.
– ne mažiau nei 65
Nepasitvirtinusių
skundų dėl VDI
inspektorių
tarnybinių veiksmų
skaičiaus santykis
su visais gautais
dėl jų veiksmų

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

5.2.5. Didinti inspekcinių veiksmų, vykdomų kartu su
darbuotojų atstovais (profesinių sąjungų, darbo tarybų,
patikėtiniais ir pan.), apimtį socialinio dialogo plėtrai
užtikrinti

5.2.6. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio šalių
partneriais

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
skundais, proc. –
ne mažiau 90
Pozityviai VDI
veiklą vertinančių
respondentų dalis
(apklausų po
konsultacinių
renginių, kuriuos
vedė VDI
teritorinių skyrių
atstovai,
duomenimis), proc.
– ne mažiau nei 90
Ūkio subjektų
priežiūros
priemonių,
vykdomų su
socialiniais
partneriais,
dalyvaujant
darbuotojų
atstovams, dalis,
proc. – ne mažiau
20
Įgyvendintų
priemonių,
plėtojant tarptautinį
bendradarbiavimą
su užsienio šalių
partneriais,
skaičius – ne
mažiau nei 10

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VDI teritoriniai 2019 m.
skyriai

VDI
2019 m.
Komunikacijos,
Teisės skyriai
(nuo 2019-0501 –
Administravimo
skyrius)

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

5.2.7. Vykdyti darbdavių ir darbuotojų apklausas po VDI
organizuotų konsultacinių renginių ir suteiktų konsultacijų,
plečiant, tobulinant ir modernizuojant jas pagal kintančius
poreikius ir finansines galimybes

5.2.8. Vykdyti gyventojų apklausą apie VDI veiklos ir
teikiamų paslaugų žinomumą

5.2.9. Modernizuoti VDI informacines sistemas siekiant
pakelti VDI teikiamų elektroninių administracinių paslaugų
brandos lygį

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Inicijuotų
susitarimų
(sutarčių) su Rytų
partnerystės
šalimis darbuotojų
saugos ir sveikatos
bei darbo teisės
srityje skaičius –
ne mažiau nei 1
Vykdomų apklausų
skirtingoms VDI
veikloms vertinti
skaičius – ne
mažiau nei 3

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Komunikacijos 2019 m.
ir teritoriniai
skyriai (nuo
2019-05-01 Patarėjas
komunikacijai,
Administravimo
, teritoriniai
skyriai)
Įgyvendintų
VDI
2019 m.
apklausų skaičius – Komunikacijos
ne mažiau 1
skyrius (nuo
2019-05-01 Apklausoje
Patarėjas
dalyvavusių
komunikacijai,
asmenų skaičius –
Administravimo
ne mažiau nei
skyrius)
1 000
Modernizavimų dėl VDI
2019 m.
elektroninių
Informacinių
paslaugų brandos technologijų
skaičius – ne
skyrius (nuo
mažiau nei 1
2019-05-01 -

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo
skyrius)
5.3. Gerinti ūkio subjektų priežiūrą
5.3.1. Siekti neplaninių patikrinimų skaičiaus mažėjimo,
VDI planinių
organizuojant patikrinimus taip, kad planinio ar neplaninio
patikrinimų dalis
patikrinimo metu būtų kompleksiškai tiriami ir tikrinami visi nuo visų VDI
VDI kompetencijai priskirti klausimai, ypač anksčiau
patikrinimų, proc.
pateiktų VDI nurodymų ir rekomendacijų įgyvendinimas
– ne mažiau nei 65
VDI neplaninių
patikrinimų dalis
nuo visų VDI
patikrinimų, proc.
– ne daugiau 35
5.3.2. Vykdyti bendrus inspekcinius veiksmus su kitomis
Ūkio subjektų
valstybės ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis,
priežiūros
dalyvaujant jų patikrinimuose ir renginiuose arba kviečiant
priemonių,
jų atstovus dalyvauti VDI organizuojamuose patikrinimuose vykdomų su
ir renginiuose
kitomis
institucijomis,
dalis, proc. – ne
mažiau nei 30

VDI teritoriniai 2019 m.
skyriai

VDI teritoriniai 2019 m.
skyriai

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
5.3.3. Siekti įmonių, patikrintų naudojant kontrolinius
klausimynus, dalies didėjimo, palyginti su visais
patikrinimais, kurių metu numatyta prievolė naudoti
kontrolinius klausimynus

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
vienetai ir reikšmės
Patikrinimų
VDI teritoriniai 2019 m.
darbuotojų saugos skyriai
ir sveikatos bei
darbo teisės
klausimais, atliktų
naudojant
kontrolinius
klausimynus, dalis
nuo visų
patikrinimų, kurių
metu numatyta
prievolė naudoti
kontrolinius
klausimynus, proc.
– ne mažiau nei 90

5.3.4. Vykdyti VDI kontrolinių klausimynų, reguliariai juos Ūkio subjektai,
atnaujinant pagal socialinių partnerių pateiktus pastebėjimus, kurie tvirtina, kad
efektyvumo ir naudingumo stebėseną
kontroliniai
klausimynai padėjo
suvokti teisės aktų
reikalavimus ir
geriau juos
įgyvendinti, proc. –
ne mažiau nei 80

VDI Techninės 2019 m.
saugos,
Nelaimingų
atsitikimų darbe
ir profesinių
ligų, Planavimo
ir veiklos
stebėsenos,
Teisės skyriai
(nuo 2019-0501 - Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros
skyriai)

Asignavimai,
tūkst. eurų

24

