PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-389
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
01.02. Užimtumo didinimas
01002010301 Sudaryti sąlygas 1. Siekti mažinti šešėlinę darbo rinką bei didinti visuomenės netoleranciją šešėliui
7.809,0
Valstybinės darbo 1.1. Organizuoti ir vykdyti Patikrinimų, kurių metu vykdoma
Lietuvos
2021 m.
inspekcijos
nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nelegalaus darbo kontrolė, skaičius Respublikos
veiklai
nedeklaruotos
savarankiškos –ne mažiau nei
valstybinės
veiklos, taip pat užsieniečių 4 000
darbo
įdarbinimo tvarkos pažeidimų Nelegalaus
inspekcijos
prie
darbo
kontrolės
(toliau
–
nelegalus
darbas) rezultatyvumas (patikrinimų, kurių
Socialinės
kontrolę,
teikiant
prioritetą metu nustatyti nelegalaus darbo
apsaugos ir
didžiausios rizikos nelegalaus atvejai, skaičiaus santykis su visų
darbo
darbo reiškiniams atsirasti statybos; atliktų patikrinimų nelegalaus
ministerijos
žemės ūkio, miškininkystės ir darbo srityje skaičiumi), proc. – ne (toliau – VDI)
žuvininkystės;
apdirbamosios mažiau nei 36
Neteisėtos
gamybos;
apgyvendinimo
ir
veiklos
Nelegalaus
darbo
kontrolės
maitinimo paslaugų; didmeninės ir
priežiūros,
efektyvumas (teismų išnagrinėtų ir
mažmeninės prekybos; krovininio
teritoriniai
nenutrauktų nelegalaus darbo bylų
kelių
transporto;
variklinių
skyriai
skaičiaus santykis su visų teismams
transporto priemonių remonto, kitų
pateiktų nagrinėti nelegalaus darbo
paslaugų
ekonominės
veiklos
bylų skaičiumi), proc. – ne mažiau
sektoriams
nei 95
Nelegalaus
darbo
kontrolės
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
pakankamumas
(nustatytų
nelegalaus darbo atvejų skaičiaus
santykis su nelegalaus darbo atvejų,
kurie
buvo
įteisinti
atlikus
nelegalaus darbo patikrinimus,
skaičiumi), proc. – ne mažiau nei
31
Patikrinimų, kurių metu vykdoma
nelegalaus
darbo
kontrolė,
didžiausios rizikos šio darbo
reiškiniams atsirasti ekonominės
veiklos sektoriuose dalis nuo visų
patikrinimų, kurių metu vykdoma
nelegalaus darbo kontrolė, proc. –
ne mažiau nei 90
1.2. Dalyvauti įgyvendinant Kovos Dalyvavimas įgyvendinant planą – VDI Neteisėtos 2021 m.
su prekyba žmonėmis 2020–2022 100 proc.
veiklos
metų veiksmų planą, patvirtintą
priežiūros,
Lietuvos
Respublikos
vidaus
Administravimo,
reikalų ministro 2020 m. birželio
teritoriniai
12 d. įsakymu Nr. 1V-577 „Dėl
skyriai
Kovos su prekyba žmonėmis 2020–
2022
metų
veiksmų
plano
patvirtinimo“
Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.3. Organizuoti ir vykdyti Atliktų prekių ir (ar) paslaugų VDI Neteisėtos
variklinių transporto priemonių kontrolinių pirkimų skaičius – ne
veiklos
remonto
paslaugas
teikiančių mažiau nei 10.
priežiūros,
subjektų
veiklos
teisėtumo Patikrinimų skaičius – ne mažiau
teritoriniai

2021 m.
I-II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
stebėseną, vertinant jų rizikingumą nei 80.
skyriai
bei atliekant didžiausios rizikos
subjektuose prekių ir (ar) paslaugų
kontrolinius pirkimus, taip pat jų
planinius patikrinimus
1.4. Organizuoti ir vykdyti įmonių, Išsiųstų įspėjamųjų laiškų skaičius VDI Neteisėtos 2021 m.
kuriose
dirba
komandiruoti – ne mažiau nei 30.
veiklos
II-III
darbuotojai iš trečiųjų šalių, veiklos Išsiųstų
bendro
pobūdžio
priežiūros,
ketv.
atitikties teisės aktų nustatytiems prevencinių laiškų skaičius – ne
teritoriniai
reikalavimams stebėseną, vertinant mažiau nei 100.
skyriai
jų
rizikingumą
bei
taikant Patikrinimų skaičius – ne mažiau
didžiausios rizikos įmonių atžvilgiu nei 60.
prevencines
priemones
–
įspėjamuosius laiškus, taip pat
atliekant jų planinius patikrinimus
1.5. Organizuoti ir vykdyti Laikinojo
įdarbinimo
įmonių VDI Neteisėtos 2021 m.
laikinojo
įdarbinimo
įmonių priežiūros veiksmų vykdymas bei
veiklos
priežiūrą, šių įmonių priežiūros skundų ir pranešimų dėl šių įmonių
priežiūros,
rezultatus
pateikti
Lietuvos tyrimas teisės aktų nustatyta tvarka
teritoriniai
Respublikos socialinės apsaugos ir ir terminais – 100 proc.
skyriai
darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo VDI Neteisėtos 2021 m.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
pateiktų
laikinojo
veiklos
IV ketv.
ministerija)
įdarbinimo įmonių priežiūros,
priežiūros,
pagrindinių tendencijų, išvadų ir
Biudžeto ir
siūlymų apibendrinimų skaičius –1
veiklos
planavimo
skyriai
1.6. Organizuoti ir vykdyti viešojo Išsiųstų įspėjamųjų laiškų skaičius VDI Neteisėtos 2021 m.
maitinimo paslaugas teikiančių – ne mažiau nei 30.
veiklos
III-IV
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
subjektų
veiklos
teisėtumo
stebėseną, vertinant jų rizikingumą
bei taikant didžiausios rizikos
subjektų atžvilgiu prevencines
priemones – įspėjamuosius laiškus,
taip
pat
vykdant
jų
planinius patikrinimus

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

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Išsiųstų
bendro
pobūdžio
prevencinių laiškų skaičius – ne
mažiau nei 100.
Patikrinimų skaičius – ne mažiau
nei 40.

Atsakingi
vykdytojai
priežiūros,
teritoriniai
skyriai

Viktorina jaunimui apie legalaus VDI Neteisėtos
darbo privalumus ir nelegalaus
veiklos
darbo žalą, organizuota interneto
priežiūros,
erdvėje, skaičius – 1
Administravimo
skyriai
Reklaminė
kampanija,
skirta VDI Neteisėtos
nelegalaus
darbo
prevencijai,
veiklos
skaičius – 1
priežiūros,
Administravimo
skyriai
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Neteisėtos
renginių nelegalaus darbo žalos
veiklos
klausimais,
teikiant
prioritetą
priežiūros,
jaunimui, skaičius – ne mažiau nei
teritoriniai
210
skyriai
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Neteisėtos
renginių dalyvių skaičius – ne
veiklos
mažiau nei 1,5 tūkst.
priežiūros,
teritoriniai
skyriai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų
ketv.

2021 m.
II ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
Pranešimų
ir
informacijų VDI Neteisėtos 2021 m.
nelegalaus darbo žalos klausimais
veiklos
platinimo periodiškumas – ne
priežiūros,
rečiau nei 1 kartą per mėnesį
Administravimo
skyriai
1.8. Atnaujinti, esant poreikiui, Komandiruotiems
darbuotojams VDI Neteisėtos 2021 m.
VDI interneto svetainėje paskelbtą aktualiausios
informacijos
veiklos
informaciją
komandiruotiems paskelbimas
VDI
interneto
priežiūros
darbuotojams, taip pat šioje svetainėje – 100 proc.
skyrius
svetainėje skelbti apibendrintą Apibendrintos informacijos apie VDI Neteisėtos 2021 m.
informaciją apie VDI atliktus VDI atliktus nelegalaus darbo
veiklos
nelegalaus
darbo
kontrolės kontrolės patikrinimus skelbimo
priežiūros,
patikrinimus
VDI interneto svetainėje atvejai, Administravimo
skaičius – ne mažiau nei 4
skyriai
2. Vykdyti darbo teisės pažeidimų prevenciją ir kontrolę, ypatingą dėmesį skiriant darbo ir
poilsio laiko, darbo apmokėjimo sistemai keliamų reikalavimų užtikrinimui, lygių galimybių ir
nediskriminavimo principų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo bei lanksčių darbo formų
įgyvendinimo sklaidai
2.1. Organizuoti ir vykdyti, Patikrinimų, kurių metu vykdoma
VDI Darbo
2021 m.
glaudžiai bendradarbiaujant su darbo ir poilsio laiko reikalavimų
teisės,
Lietuvos
transporto
saugos laikymosi kontrolė krovininio kelių
Neteisėtos
administracijos prie Susisiekimo transporto ekonominės veiklos
veiklos
ministerijos ir kitų suinteresuotų sektoriaus įmonėse, skaičius – ne
priežiūros,
priežiūros įstaigų atstovais, darbo ir mažiau nei 100
teritoriniai
poilsio laiko reikalavimų laikymosi
skyriai
kontrolę krovininio kelių transporto Sukurta specialioji teminė ataskaita
VDI Darbo
2021 m. I
ekonominės veiklos sektoriaus darbo ir poilsio laiko reikalavimų
teisės,
ketv.
įmonėse, šių įmonių priežiūros laikymosi kontrolei krovininio
Neteisėtos
rezultatus
pateikti
Socialinės kelių transporto sektoriaus įmonėse
veiklos
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
apsaugos ir darbo ministerijai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
atlikti, skaičius – 1
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pateiktų krovininio
kelių
transporto
ekonominės
veiklos
sektoriaus
priežiūros,
pagrindinių tendencijų, išvadų ir
siūlymų apibendrinimų skaičius –1

2.2. Organizuoti ir vykdyti lygių
galimybių ir nediskriminavimo
principų bei darbo apmokėjimo
sistemai
keliamų
reikalavimų
laikymosi įmonėse, įstaigose ar
organizacijose priežiūrą

Atsakingi
vykdytojai
priežiūros
skyriai
VDI Darbo
teisės,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
VDI Darbo
teisės,
teritoriniai
skyriai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

2021 m.
IV ketv.

Patikrinimų, kurių metu vykdoma
2021 m.
lygių
galimybių
ir
nediskriminavimo principų bei
darbo
apmokėjimo
sistemai
keliamų reikalavimų laikymosi
priežiūra, skaičius – ne mažiau nei
125
Patikrinimų, kurių metu buvo
VDI Darbo
2021 m.
vykdyta lygių
galimybių ir teisės, Biudžeto IV ketv.
nediskriminavimo
principų
ir veiklos
laikymosi
priežiūra,
rezultatų
planavimo
pristatymas Lietuvos Respublikos
skyriai
trišalei tarybai bei Moterų ir vyrų
lygių galimybių komisijai skaičius
–1
VDI interneto svetainėje sukurta
VDI Darbo
2021 m. I
atskira lygių galimybių darbe
teisės,
ketv.
skiltis
aktualiai
informacijai Informacinių
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
darbdaviams
ir
darbuotojams technologijų ir
pateikti, skaičius – 1
dokumentų
valdymo skyriai
Informacijos dėl lygių galimybių
VDI Darbo
2021 m.
darbe
sklaidos
socialiniams
teisės,
partneriams VDI turimais kanalais Administravimo
atvejai, skaičius – 2
skyriai
Konsultacinių
renginių
lygių
VDI Darbo
2021 m.
galimybių klausimais – ne mažiau
teisės,
nei trečdalis visų konsultacinių
teritoriniai
renginių darbo teisės klausimais
skyriai
Tyrimų skaičius – ne mažiau nei 20
VDI Darbo
2021 m.
teisės, Biudžeto II ketv.
ir veiklos
planavimo,
teritoriniai
skyriai
Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m.
ministerijai pateiktų pagrindinių teisės, Biudžeto IV ketv.
tendencijų, išvadų ir siūlymų
ir veiklos
apibendrinimų skaičius –1
planavimo
skyriai

2.3. Organizuoti ir atlikti tyrimus
finansų ir draudimo ekonominės
veiklos sektorių didžiausios rizikos
įmonėse,
įstaigose
ir
organizacijose, ypatingą dėmesį
skiriant
darbo
apmokėjimo
sistemoms ir lygių galimybių
politikos įgyvendinimo ir vykdymo
priežiūros principų įgyvendinimo
priemonių klausimams, siekiant
nustatyti vyrų ir moterų darbo
užmokesčio atotrūkio priežastis,
pateikti
tyrimų
rezultatus
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai
2.4. Organizuoti ir vykdyti, Reagavimas į pranešimus dėl
glaudžiai bendradarbiaujant su galimo
Lietuvos
Respublikos
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos valstybės biudžeto lėšų įsavinimo

VDI Darbo
teisės,
teritoriniai

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo
tarnyba)
ir
kitų
suinteresuotų priežiūros įstaigų
atstovais, įmonių, įstaigų ir
organizacijų,
paskelbusių
prastovas, kontrolę

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
neteisėtu ir/ar apgaulės būdu,
skyriai
prisidengiant prastovų paskelbimo
pagrindais, - 100 proc.
Pranešimai Užimtumo tarnybai VDI teritoriniai
apie nustatytus nelegalaus ir
skyriai
nedeklaruoto darbo atvejus – 100
proc.
Bendro
pobūdžio
prevencinių VDI Neteisėtos
laiškų prastovas paskelbusioms
veiklos
įmonėms, priminant pagrindinius
priežiūros,
su prastovos paskelbimu susijusius Darbo teisės,
reikalavimus, išsiuntimas – 100 Informacinių
proc.
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyriai
Prastovų subsidijas gavusių įmonių VDI Neteisėtos
rizikingumo
vertinimo
veiklos
neplaniniams patikrinimams atlikti
priežiūros,
atvejų skaičius – ne mažiau nei 1
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
Organizuotų mokymų, diskusijų
VDI Darbo
skaičius – 4
teisės skyrius

2.5. Organizuoti apskritojo stalo
diskusijas - mokymus įmonių
vadovams,
darbuotojams
ir
konsultuoti
juos
darbuotojų
dalyvavimo
įmonės
valdyme
klausimais
2.6. Parengti ir paskelbti VDI Viešųjų konsultacijų dėl dirbančių

VDI Darbo

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

2021 m.

2021 m.
I-II ketv.

2021 m. I
ketv.

2021 m.

2021m. II
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
interneto svetainėje informaciją vyresnio amžiaus žmonių teisių ir teisės skyrius
ir IV
apie vyresnio amžiaus darbuotojų galimybių skaičius – 2
ketv.
teises, galimybes rinktis lanksčias
darbo formas, teisę kreiptis į
atitinkamas institucijas, apie tai,
kaip atpažinti diskriminacijos dėl
amžiaus apraiškas darbe
2.7.
Vykdyti
darbdavių
ir Kreipimasis
į
valstybės
ir
VDI Darbo
2021m. I
darbuotojų
konsultavimą
dėl savivaldybių
institucijas
dėl teisės skyrius
ketv.
šeimos ir darbo įsipareigojimų įrengtų vaikų priežiūros zonų
derinimo
(lanksčių
užimtumo gerosios praktikos
pavyzdžių,
formų, vaiko priežiūros paslaugų atvejų skaičius – 1
zonų steigimo ir kt.), pateikiant Valstybės
ir
savivaldybių
VDI Darbo
2021 m.
VDI
interneto
svetainėje institucijų
gerosios
praktikos teisės skyrius
II ketv.
darbdaviams
ir
darbuotojams pavyzdžių dėl įrengtų vaikų
informaciją ar (ir) konsultacijas ir priežiūros zonų skelbimo VDI
skleidžiant gerąją praktiką apie interneto svetainėje atvejų skaičius
šeimos ir darbo įsipareigojimų – 1
derinimą
Aktualiausios informacijos apie
VDI Darbo
2021m.
šeimos ir darbo įsipareigojimų teisės skyrius
derinimą
paskelbimas
VDI
interneto svetainėje – 100 proc.
2.8. Parengti ir pateikti Socialinės Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m.
apsaugos ir darbo ministerijai ministerijai
pateiktų
pažymų teisės, Biudžeto IV ketv.
Lietuvos
Respublikos
darbo skaičius – 1
ir veiklos
kodekso įgyvendinimo stebėsenos
planavimo
ir pasiektų rezultatų įvertinimo
skyriai
pažymą ir pasiūlymus dėl šio
kodekso ir kitų su jo įgyvendinimu
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
susijusių įstatymų tobulinimo
2.9. Organizuoti ir vykdyti
konsultacinę ir švietėjišką veiklą
lygių
galimybių
ir
nediskriminavimo principų, darbo
apmokėjimo sistemai keliamų
reikalavimų, lanksčių darbo formų
ir kitų darbo teisės nuostatų
įgyvendinimo srityje

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

Atsakingi
vykdytojai

Konsultacinių renginių skaičius –
ne mažiau nei 100

VDI Darbo
teisės,
teritoriniai
skyriai
VDI Darbo
teisės,
teritoriniai
skyriai
VDI Darbo
teisės skyrius

Konsultacinių
renginių dalyvių
skaičius – ne mažiau nei 700

Pozityviai
VDI
konsultavimo
paslaugas vertinančių respondentų
dalis, proc. – ne mažiau nei 90
Išplatintų pranešimų ir informacijų
VDI Darbo
lygių
galimybių
ir
teisės,
nediskriminavimo principų, darbo Administravimo
apmokėjimo sistemai keliamų
skyriai
reikalavimų, lanksčių darbo formų
ir kitų darbo teisės nuostatų
įgyvendinimo klausimais skaičius –
ne mažiau nei 4
2.10. Gerinti komunikaciją su Mokymų, organizuojant interneto
VDI Darbo
socialiniais partneriais socialinio seminarus, darbo tarybų nariams teisės skyrius
dialogo plėtros klausimais
apie jų teises ir pareigas vykdant
informavimo bei konsultavimo
procedūras skaičius – ne mažiau
nei 5
Nuolatinių
konsultacijų
VDI Darbo
kolektyvines sutartis sudarančioms teisės skyrius

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų
2021 m.

2021 m.

2021 m.
IV ketv.
2021 m.

2021 m.

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
šalims teikimas bei darbdavių ir
darbuotojų
bei
jiems
atstovaujančių
asmenų ir
organizacijų
konsultavimas
kolektyvinių darbo
santykių
klausimais – 100 proc.
Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m. I
ministerijai pateiktų darbo tarybų teisės, Biudžeto
ketv.
bei profesinių sąjungų, veikiančių
ir veiklos
įmonėse, pagrindinių tendencijų,
planavimo
išvadų ir siūlymų apibendrinimų
skyriai
skaičius –1
Socialiniams
partneriams VDI teritoriniai 2021 m.
organizuotų seminarų ir mokymų
skyriai
socialinio dialogo ir kolektyvinių
sutarčių rengimo ir kitais darbo
teisės klausimais skaičius – ne
mažiau nei 10
Priežiūros priemonių, vykdomų VDI teritoriniai 2021 m..
dalyvaujant darbuotojų atstovams,
skyriai
dalis, proc. – ne mažiau nei 20
2.11. Organizuoti VDI inspektorių Organizuotų mokymų skaičius - 1
VDI Darbo
2021 m. I
mokymus dėl 2020 m. liepos 15 d.
teisės,
ketv.
Europos Parlamento ir Tarybos
Neteisėtos
reglamento (ES) 2020/1054, kuriuo
veiklos
iš dalies keičiami Reglamentas
priežiūros
(EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję
skyriai
su būtiniausiais reikalavimais dėl
maksimalios
kasdienio
bei
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

kassavaitinio vairavimo trukmės,
minimalių pertraukų ir kasdienio
bei
kassavaitinio
poilsio
laikotarpių, ir Reglamentas (ES)
Nr. 165/2014, kiek tai susiję su
vietos nustatymu tachografais
3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą,
vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimų laikymosi kontrolę ir
šių reikalavimų pažeidimų prevenciją
3.1. Organizuoti ir vykdyti Planinių patikrinimų darbuotojų VDI Darbuotojų 2021 m.
darbuotojų saugos ir sveikatos saugos ir sveikatos reikalavimų
saugos ir
reikalavimų
įgyvendinimo pažeidimų prevencijos klausimais
sveikatos,
didžiausios rizikos nelaimingiems skaičius – ne mažiau nei 1 390
teritoriniai
atsitikimams darbe įvykti ar
skyriai
darbuotojui susirgti profesine liga
ekonominės
veiklos
sektorių
(miškininkystės,
transporto
ir
saugojimo, statybos, medienos
gaminių gamybos, didmeninės ir
mažmeninės prekybos, žemės ūkio)
įmonėse priežiūrą
3.2. Organizuoti ir vykdyti Patikrinimų, kurių metu vykdoma VDI Darbuotojų 2021 m..
darbuotojų saugos ir sveikatos darbuotojų saugos ir sveikatos
saugos ir
reikalavimų
įgyvendinimo reikalavimų
įgyvendinimo
sveikatos,
statybvietėse
priežiūrą
bei statybvietėse priežiūra, skaičius –
teritoriniai
darbuotojų kritimo iš aukščio ne mažiau nei 500
skyriai
prevenciją
3.3. Organizuoti ir vykdyti VDI Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Darbuotojų 2021 m.
konsultacinę ir švietėjišką veiklą renginių darbuotojų saugos ir
saugos ir
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
darbuotojų saugos ir sveikatos sveikatos klausimais skaičius – ne
sveikatos,
srityje, siekiant tikslinių grupių, mažiau nei 45
teritoriniai
kurioms
skirta
informacija,
skyriai
maksimalaus pasiekiamumo
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Darbuotojų 2021 m.
renginių dalyvių skaičius – ne
saugos ir
mažiau nei 350
sveikatos,
teritoriniai
skyriai
Pranešimų ir kitos informacijos VDI Darbuotojų 2021 m.
darbuotojų saugos ir sveikatos
saugos ir
klausimais
platinimo
sveikatos,
periodiškumas – ne rečiau nei 1 Administravimo
kartą per mėnesį
skyriai
3.4. Kartu su socialiniais partneriais Surengtų saugaus darbo pamokų VDI Darbuotojų 2021 m.
– socialiai atsakingo verslo skaičius – ne mažiau nei 50
saugos ir
II ketv.
organizacijų atstovais organizuoti ir Saugaus darbo pamokų dalyvių
sveikatos,
vykdyti
švietėjišką
projektą skaičius – ne mažiau nei 750
teritoriniai
„Dirbsiu saugiai“, skirtą 5-6 klasių
skyriai
moksleiviams
3.5. Organizuoti ir vykdyti Parengtų ir socialiniuose tinkluose VDI Darbuotojų 2021 m.
nelaimingų
atsitikimų
darbe išplatintų istorijų skaičius – ne
saugos ir
prevencinį projektą „Saugok save mažiau nei 4
sveikatos,
darbe“
Vienos
istorijos
peržiūrų Administravimo
skyriai
socialiniuose tinkluose skaičius –
ne mažiau nei 5 tūkst.
3.6. Organizuoti ir vykdyti Įmonių, įstaigų ir organizacijų, VDI Darbuotojų 2021 m.
potencialiai pavojingų įrenginių kurioms pasiūlyta deklaruoti PPĮ
saugos ir
(toliau – PPĮ) nuolatinės priežiūros nuolatinės
priežiūros
atitiktį
sveikatos,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
reikalavimų vykdymo ir techninės nustatytiems reikalavimams, kartu
Biudžeto ir
būklės
tikrinimų
savalaikio mažinant
jų
priežiūros
veiklos
atlikimo priežiūrą
intensyvumą, skaičius – ne mažiau
planavimo
nei 2 tūkst.
skyriai
PPĮ
nuolatinės
priežiūros VDI Darbuotojų 2021 m.
reikalavimų laikymosi klausimais
saugos ir
planinių patikrinimų skaičius – ne
sveikatos,
mažiau nei 120
teritoriniai
skyriai
PPĮ
nuolatinės
priežiūros VDI Darbuotojų 2021 m.
reikalavimų laikymosi klausimais
saugos ir
išsiųstų
laiškų
asmenims,
sveikatos,
atsakingiems už PPĮ nuolatinę
teritoriniai
priežiūrą, skaičius – ne mažiau nei
skyriai
4 tūkst.
Informacinių
ataskaitų
apie VDI Darbuotojų 2021 m.
vėluojančius PPĮ techninės būklės
saugos ir
II ir IV
tikrinimus akredituotoms įstaigoms
sveikatos
ketv.
skaičius – 2
skyrius
Informacinių laiškų juridiniams ir VDI Darbuotojų 2021 m.
fiziniams asmenims, atsakingiems
saugos ir
už PPĮ techninės būklės tikrinimų
sveikatos
organizavimą, PPĮ techninės būklės
skyrius
savalaikių tikrinimų klausimais
skaičius – ne mažiau nei
3 tūkst.
Socialinės apsaugos ir darbo VDI Darbuotojų 2021 m.
ministerijai pateiktų PPĮ nuolatinės
saugos ir
II ketv.
priežiūros reikalavimų vykdymo
sveikatos,
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
2020-05-01
–
2021-05-01
Biudžeto ir
laikotarpiu, pagrindinių tendencijų,
veiklos
išvadų ir siūlymų apibendrinimų
planavimo
skaičius –1
skyriai
Parengtų, paskelbtų VDI interneto VDI Darbuotojų 2021 m.
svetainėje ir išsiųstų socialiniams
saugos ir
II ir IV
partneriams
psichosocialinių
sveikatos,
ketv.
profesinės
rizikos
veiksnių
Biudžeto ir
stebėsenos ataskaitų skaičius – 2
veiklos
planavimo
skyriai

3.7.
Vykdyti psichosocialinių
profesinės
rizikos
veiksnių
vertinimo
ir jų
prevencijos
priemonių, psichologinio smurto
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo įmonėse, dalyvaujant
socialiniams
partneriams,
dinamikos stebėseną
3.8. Vykdyti, kartu su Užimtumo Planine
tvarka
patikrintos VDI teritoriniai
tarnyba, socialinių įmonių veiklos socialinės įmonės, kurios nebuvo
skyriai
priežiūrą
šia tvarka tikrintos praėjusiais
kalendoriniais metais, – 100 proc.
Vykdant
socialinių
įmonių
priežiūrą
atlikti
neplaniniai
patikrinimai
pagal
Užimtumo
tarnybos ir kitų valstybės institucijų
bei įstaigų prašymus, gautus
skundus ir pranešimus darbo
santykius reglamentuojančių teisės
aktų bei darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais – 100 proc.
3.9. Vykdyti, kartu su Užimtumo Vykdant subsidijų gavėjų priežiūrą VDI teritoriniai
tarnyba, įmonių, gavusių subsidijas atlikti neplaniniai patikrinimai
skyriai
aktyvios darbo rinkos politikos pagal Užimtumo tarnybos ir kitų
priemonėms įgyvendinti, priežiūrą valstybės institucijų bei įstaigų

2021 m.

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
darbo santykius reglamentuojančių prašymus, gautus skundus ir
teisės aktų bei darbuotojų saugos ir pranešimus – 100 proc.
sveikatos klausimais
3.10. Organizuoti ir vykdyti Konsultacinių renginių
VDI Darbuotojų 2021 m.
Darbuotojų saugos ir sveikatos skaičius –
saugos ir
informacinę-konsultacinę
veiklą ne mažiau nei 20
sveikatos,
miškų
ūkio
sektoriaus Konsultacinių renginių dalyvių
teritoriniai
darbuotojams ir savarankiškai skaičius – ne mažiau nei 120
skyriai
dirbantiems asmenims
3.11. Organizuoti informacinę Interneto seminarų
VDI
2021 m.
kampaniją,
skirtą
darbuotojų, skaičius – ne mažiau nei 4
Darbuotojų
dirbančių aukštyje, atsakingiems ir
saugos ir
saugiems veiksmams darbo vietoje
sveikatos
skatinti
skyrius
3.12. Organizuoti interaktyvaus Parengtų vadovų skaičius – 1
VDI
2021 m.
elektroninio darbuotojų saugos ir
Darbuotojų
IV ketv.
sveikatos priemonių įgyvendinimo
saugos ir
įmonėse vadovo, įvertinant galimą
sveikatos
profesinę
riziką,
kai
šiuos
skyrius
darbuotojus veikia ergonominiai
profesinės
rizikos
veiksniai,
parengimą ir jį įdėti į VDI interneto
svetainę bei socialinius tinklus
3.13.
Organizuoti
VDI Organizuotų mokymų skaičius – 4.
VDI
2021 m.
inspektoriams mokymus, stiprinant Dalyvių skaičius – ne mažiau nei
Darbuotojų
gebėjimus veiksmingai ir efektyviai 50
saugos ir
atlikti statybviečių tikrinimus
sveikatos
skyrius
3.14.
Organizuoti
VDI Organizuotų mokymų skaičius – 1.
VDI
2021 m.
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
inspektoriams mokymus, stiprinant Dalyvių skaičius – ne mažiau nei
Darbuotojų
IV ketv.
gebėjimus identifikuoti profesinės 50
saugos ir
rizikos veiksnius darbo vietose bei
sveikatos
vertinti
rizikos
šalinimo
ar
skyrius
mažinimo
priemonių
veiksmingumą
3.15.
Parengti,
įtraukiant Parengtų rekomendacijų skaičius –
VDI
2021 m. I
socialinius partnerius, metodines 1
Darbuotojų
ketv.
rekomendacijas
dėl
darbo
saugos ir
nuotoliniu būdu organizavimo
sveikatos
galimybių, privalumų ir diegimo
skyrius
įmonėse, įstaigose ir organizacijose
bei darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo ir paskelbti jas VDI
interneto svetainėje bei išplatinti
kitais kanalais
3.16. Organizuoti ir vykdyti rinkos Patikrinimų, kurių metu vykdomi VDI Darbuotojų 2021 m.
priežiūros veiksmus, užtikrinant rinkos priežiūros veiksmai, skaičius
saugos ir
mašinų,
skirtų
naudoti
tik – ne mažiau nei 50
sveikatos,
profesionaliems
naudotojams,
teritoriniai
atitiktį techniniam reglamentui
skyriai
„Mašinų sauga“, liftų ir jų saugos
įtaisų
atitiktį
techniniam
reglamentui „Liftai ir liftų saugos
įtaisai“ bei lynų kelio įrenginių
atitiktį 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentui
(ES) 2016/424 dėl lynų kelio
įrenginių, kuriuo panaikinama
Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Direktyva 2000/9/EB
3.17. Vykdyti švietimo teikėjų
organizuojamų darbuotojų saugos
ir sveikatos specialistų, darbdavių,
darbdavių
įgaliotų
asmenų,
atliekančių darbuotojų saugos ir
sveikatos
tarnybos
funkcijas,
mokymų kokybės užtikrinimo
stebėseną, pateikti jos rezultatus
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai
bei
Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir
sveikatos komisijai
3.18. Parengti ir pateikti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai bei
Lietuvos Respublikos darbuotojų
saugos ir sveikatos komisijai
metinę ataskaitą apie darbuotojų
saugos ir sveikatos būklę ir Darbo
kodekso, darbuotojų saugą ir
sveikatą bei darbo santykius
reglamentuojančių įstatymų ar kitų
norminių teisės aktų vykdymą
Lietuvos Respublikos įmonėse

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

Atsakingi
vykdytojai

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pateiktų pagrindinių
tendencijų, išvadų ir siūlymų
apibendrinimų
skaičius – 1

VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

Ataskaitų skaičius – 1

3.19. Vykdyti informacinę Europos Organizuotų renginių skaičius – 3
saugių darbo vietų kampaniją
„Saugiose darbo vietose mažesnis

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų
2021 m.
IV ketv.

VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
II ketv.
sveikatos, Darbo
teisės, Darbo
ginčų komisijų
organizavimo,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
VDI
2021 m.
Darbuotojų
saugos ir
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
krūvis“

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

Atsakingi
vykdytojai
sveikatos
skyrius
VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Europos darbuotojų saugos ir
2021 m.
sveikatos agentūros (EU-OSHA)
vykdomų
projektų
viešinimo
renginių skaičius – 1
Redaguotų Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos agentūros (EUOSHA) leidinių vertimų į lietuvių
kalbą skaičius – 5
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
4.1. Darbo ginčų komisijoms darbo Tarnybinių pranešimų dėl darbo
VDI Darbo
2021 m.
bylos nagrinėjimo metu nustačius santykius reglamentuojančių arba ginčų komisijų
įtarimus dėl darbo santykius darbuotojų saugos ir sveikatos
darbo
reglamentuojančių arba darbuotojų teisės aktų pažeidimų skaičius – ne organizavimo
saugos ir sveikatos teisės aktų mažiau nei 100
skyrius
pažeidimų, darbo ginčų komisijos
pirmininkams teikti tarnybinius
pranešimus VDI teritoriniams
skyriams,
VDI
teritoriniams
skyriams vykdyti šių pranešimų
tyrimą
3.20.
Vykdyti
su
Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos
agentūra (EU-OSHA) pasirašytu
metiniu
susitarimu
patvirtintą
priemonių planą šios agentūros
nacionaliniams ryšių punktams

Atliktas rizikos vertinimas ir VDI teritoriniai
priimti atitinkami sprendimai dėl
skyriai
darbo ginčų komisijų pirmininkų
pranešimų – 100 proc.

2021 m..
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
4.2. Kelti darbo ginčų komisijų Mokymų ir seminarų darbo ginčų
VDI Darbo
pirmininkų, šių komisijų narių ir komisijų
pirmininkams,
šių ginčų komisijų
sekretorių kvalifikaciją:
komisijų nariams ir sekretoriams
darbo
skaičius – 3
organizavimo
skyrius
4.2.1. Organizuoti darbo ginčų Organizuotų mokymų skaičius – 2
VDI Darbo
komisijų pirmininkų ir sekretorių
ginčų komisijų
mokymus darbo ginčų nagrinėjimo Mokymų dalyvių skaičius – ne
darbo
efektyvumui,
trumpesniems jų mažiau nei 50
organizavimo
nagrinėjimo terminams, didesniam
skyrius
patvirtintam taikos sutarčių skaičiui
skatinti
4.2.2.
Bendradarbiaujant
su Organizuotų aptarimų skaičius – 1
VDI Darbo
darbdavių,
darbuotojų Aptarimuose dalyvavusių asmenų ginčų komisijų
organizacijomis, rengti darbo ginčų skaičius – ne mažiau nei 40
darbo
komisijų veiklos aptarimus šių
organizavimo
komisijų veiklai tobulinti bei jų
skyrius
narių kvalifikacijai kelti
4.3.
Įgyvendinti
visuomenės Įgyvendinamų
visuomenės
VDI
informavimo kampaniją darbo informavimo kampanijų skaičius – Administravimo,
ginčų komisijų veiklos klausimais, 1
Darbo ginčų
gerinant visuomenės supratimą apie
komisijų darbo
aktualiausias
teisės
aktuose
organizavimo,
įtvirtintas darbuotojų teises ir jas
Darbo teisės
ginančių
institucijų
teikiamas
skyriai
paslaugas
Gyventojų,
išmanančių
VDI
aktualiausias
teisės
aktuose Administravimo,
įtvirtintas darbuotojų teises ir jas Darbo ginčų
ginančios VDI teikiamas paslaugas, komisijų darbo
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų
2021 m.

2021 m.
II-IV
ketv.

2021 m.
III ketv.

2021 m.

2021 m.
IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
dalis, proc. –
ne mažiau nei 25

4.4. Analizuoti teismų praktiką Parengtų apibendrinimų skaičius –
darbo
bylose,
rengti 2
apibendrinimus bei skelbti juos
VDI interneto svetainėje
4.5.
Analizuoti darbo ginčų
komisijų praktiką darbo bylose,
rengti apibendrinimus, skelbti juos
VDI interneto svetainėje bei
pateikti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pateiktų pagrindinių
tendencijų, išvadų ir siūlymų
apibendrinimų skaičius – 2

Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
vykdytojai
terminas tūkst. eurų
organizavimo,
Darbo teisės
skyriai
VDI Darbo
2021 m.
ginčų komisijų
II ir IV
darbo
ketv.
organizavimo
skyrius
VDI Darbo
2021 m.
ginčų komisijų
II ir IV
darbo
ketv.
organizavimo
skyrius

4.6. Rengti darbo ginčų komisijų Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m.
veiklos ataskaitas, jas skelbti VDI ministerijai pateiktų pagrindinių ginčų komisijų
II ir IV
interneto
svetainėje,
pristatyti tendencijų, išvadų ir siūlymų
darbo
ketv.
Lietuvos
Respublikos
trišalei ataskaitų skaičius – 2
organizavimo
tarybai bei pateikti Socialinės
skyrius
apsaugos ir darbo ministerijai
5. Mažinti priežiūros naštą verslui, įgyvendinti pažangiausias antikorupcines priemones, efektyvinti VDI
veiklą, didinant jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e.
paslaugų prieinamumą
VDI
2021 m.
5.1. Diegti naujas ir tobulinti Pažangumo indeksas, balais - ne
mažiau
9,8
(A+)
administracijos
IV ketv.
įdiegtas Lietuvos Respublikos
(Lietuvos
Respublikos
ekonomikos
ir
teritorinių
ekonomikos
ir
inovacijų
ministerijos Priežiūros institucijų ir inovacijų ministerijos įvertinimo skyrių vedėjai
pažangumo vertinimo (švieslentės) duomenimis)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

metodikoje numatytas pažangias
ūkio subjektų priežiūros priemones
5.2.
Įgyvendinti
priemones Lietuvos Respublikos specialiųjų VDI Vidaus
tarnybos
pasiūlymų tyrimų ir veiklos
korupcijos rizikai ūkio subjektų tyrimų
įgyvendinimas
–
100
proc.
procesų
priežiūros srityje mažinti, atrenkant
kontrolės,
didžiausios rizikos įmones, įstaigas
Biudžeto
ir
ir organizacijas nelegalaus darbo
veiklos
kontrolės bei darbuotojų saugos ir
planavimo,
sveikatos planiniams patikrinimams
Neteisėtos
tik automatizuotu būdu bei
veiklos
užbaigiant diegti ūkio subjektų
priežiūros,
patikrinimų įrašymo garso ir vaizdo
Informacinių
įrašymo priemonėmis sistemą
technologijų ir
dokumentų
valdymo,
teritoriniai
skyriai
5.3. Parengti ir patvirtinti įmonių, Parengtų dokumentų skaičius –1.
VDI Biudžeto ir
įstaigų ir organizacijų anoniminės VDI
informacinių
sistemų
veiklos
apklausos
po
VDI
atlikto patobulinimų skaičius – 1.
planavimo,
patikrinimo tvarką bei sukurti
Informacinių
galimybes
automatiniu
būdu
technologijų ir
pateikti atsakymą VDI, vykdyti
dokumentų
įmonių anonimines apklausas po
valdymo skyriai
VDI atliktų patikrinimų
5.4. Atlikti įmonių apklausą, Atliktų apklausų skaičius –1.
VDI
leidžiančią įvertinti VDI vykdytų Apklaustų įmonių skaičius – ne Administravimo
prevencinių priemonių žinomumą mažiau nei 300.
skyrius

2021 m.

2021 m.
II ketv.

2021 m.
IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

ir naudingumą
5.5. Atlikti skundų ir prašymų, Atliktų analizių skaičius–1
gaunamų
VDI,
atrankos
neplaniniams
patikrinimams
analizę

5.6. Atlikti korupcijos
vertinimą VDI

rizikos Atliktas vertinimas, skaičius –1

5.7. Inicijuoti ir įgyvendinti
švietėjišką projektą „Profesija –
darbo inspektorius“, organizuojant
video interviu su VDI inspektoriais
ciklą
5.8. Vykdyti gyventojų apklausas
apie VDI veiklos ir teikiamų
paslaugų žinomumą
5.9. Organizuoti VDI darbuotojams
kibernetinio saugumo mokymus,
stiprinant jų kompiuterinės saugos
gebėjimus
5.10 Plėtoti
dokumentų
elektroninės

VDI elektroninių
valdymo
bei
informacijos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

VDI Vidaus
2021 m.
tyrimų ir veiklos II ketv.
procesų
kontrolės
skyrius

VDI Vidaus
2021 m.
tyrimų ir veiklos III ketv.
procesų
kontrolės
skyrius
Video interviu skaičius – ne mažiau
VDI
2021 m.
nei 4.
Administravimo
Vieno video interviu peržiūrų
skyrius
socialiniuose tinkluose skaičius - ne
mažiau nei 5 tūkst. .
Atliktų apklausų skaičius – 1.
VDI
2021 m.
Apklaustų gyventojų skaičius
Administravimo IV ketv.
– ne mažiau nei 1 tūkst.
skyrius
Organizuotų mokymų skaičius – 1.
VDI
2021 m.
Mokymų dalyvių skaičius – ne Informacinių
II ketv.
mažiau nei 250.
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyrius
VDI
sudarytų
elektroninių
VDI
2021 m.
dokumentų
dalis
nuo
visų administracijos IV ketv.
dokumentų, proc. – ne mažiau nei ir teritoriniai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

04005010113 Perduoti Lietuvos
patirtį ES Rytų
partnerystės
šalims ir kitoms
besivystančioms
valstybėms
socialinės
apsaugos srityje

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
vykdytojai
apsikeitimo procesų apimtį, formas 60
skyriai
ir būdus
5.11.
Modernizuoti
VDI VDI
teikiamų
elektroninių
VDI
informacines sistemas siekiant administracinių paslaugų brandos Informacinių
pakelti VDI teikiamų elektroninių lygių suma – ne mažiau nei 23
technologijų ir
administracinių paslaugų brandos
dokumentų
lygį
valdymo skyrius
5.12. Organizuoti VDI atvertų Organizuotų
atnaujinimų
VDI
duomenų rinkinių atnaujinimą skaičius – ne mažiau nei 1
Informacinių
https://data.gov.lt/ portale
technologijų ir
dokumentų
valdymo,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo,
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Darbo teisės
skyriai
04.05. Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
1.
Plėtoti
vystomąjį Organizuotų vizitų skaičius –1
VDI
bendradarbiavimą
darbuotojų
Administravimo
saugos ir sveikatos bei darbo teisės
skyrius
srityse
su
Ukrainos
kompetentingomis
inspektavimo
institucijomis
2.
Plėsti
vystomąjį Priemonių skaičius – ne mažiau nei
VDI
bendradarbiavimą
darbuotojų 1
Administravimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

2021
m.IV
ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

2021 m.

8,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Įstaigos veiksmo pavadinimas
pavadinimas
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
(10
darnaus saugos ir sveikatos bei darbo teisės
vystymosi tikslas) srityse su besivystančių valstybių
(Vystomojo
kompetentingomis institucijomis
bendradarbiavimo
TVP 1.1.3. - 2
priemonė)

Atsakingi
vykdytojai
skyrius

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

