PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr.A1-205

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2014 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01.02. Užimtumo didinimas
Sudaryti sąlygas
Valstybinės
darbo
inspekcijos
veiklai

Valstybinės darbo inspekcijos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

1. Stiprinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolę bei
šios veiklos koordinavimą su kitomis kontrolės ir
teisėsaugos institucijomis
1.1. Vykdyti priemones, siekiant stiprinti nelegalios
Nelegalaus darbo
Valstybinės darbo
(neteisėtos) veiklos kontrolę bei koordinavimą su
kontrolės efektyvumas – inspekcijos (toliau – VDI)
kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis
85 procentai
Teisės, Planavimo ir
veiklos stebėsenos,
Komunikacijos, teritoriniai
skyriai
2. Konsultuoti darbdavius, darbuotojus ir juos
atstovaujančias organizacijas, didžiausią dėmesį
skiriant mažų ir vidutinių, taip pat pirmuosius metus
veikiančių ūkio subjektų veiklai
2.1. Organizuoti seminarus, konsultacijas
Renginių skaičius VDI administracija pagal
darbdaviams, darbuotojams, juos atstovaujantiems
nemažiau 240
kompetenciją
asmenims, ypatingą dėmesį skiriant mažų ir vidutinių
Komunikacijos, teritoriniai
ir pirmuosius metus veikiančių ūkio subjektų veiklai,
skyriai
taip pat Lietuvos Respublikos darbo biržos teritorinėse
darbo biržose registruotiems asmenims ir jaunumui;
apibendrintą informaciją apie aktualiausius ūkio
Apibendrintos
VDI Komunikacijos skyrius
subjektams klausimus bei teisės aktų nuostatas, kurias informacijos skaičius - 1
reikia aiškinti daugiausiai, pateikti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
2.2. Rengti, kelti į VDI interneto svetainę bei platinti Dokumentų skaičius - 7 VDI Komunikacijos,
kitais būdais nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių
Techninės saugos,
ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo
Planavimo ir veiklos
santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų
stebėsenos, Nelaimingų
prevencinę medžiagą
atsitikimų ir profesinių ligų
skyriai pagal kompetenciją

Įvykdymo terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)
15.929,-

Pagal VDI nelegalaus darbo
kontrolės koordinavimo ir
prevencijos priemonių
įgyvendinimo 2014 metais
planą

Pagal VDI Administracijos ir
teritorinių skyrių planus

IV ketv.

2014 m.

2
2.3. Apibendrinti ir analizuoti darbuotojų saugos ir
sveikatos, darbo santykius reglamentuojančių teisės
aktų pažeidimus ir teikti informaciją darbdavių ir
darbuotojų organizacijoms bei asociacijoms, kelti į
VDI interneto svetainę

Informacijų skaičius - 2

2.4. Rengti ir skelbti VDI interneto svetainėje VDI
specialistų atsakymų į ūkio subjektams aktualiausius
paklausimus apibendrinimus, suteikiant jiems viešai
paskelbtos konsultacijos statusą

Pagal poreikį ir
aktualijas
paskelbtų dažniausiai
užduodamų klausimų ir
atsakymų skaičius –
pagal poreikį

3. Plėtoti visuomenės švietimą apie darbo įstatymų
taikymą bei jų pažeidimų neigiamus padarinius
(nelegalų darbą, nelaimingus atsitikimus darbe,
profesines ligas ir pan.)
3.1. Vykdyti priemones (pagal atskiras veiklos
kryptis), siekiant plėtoti teisinį visuomenės švietimą
apie darbo įstatymų taikymą bei jų pažeidimų
neigiamus padarinius (nelegalų darbą, nelaimingus
atsitikimus darbe, profesines ligas ir pan.)
3.2. Vykdyti vaikų ir jaunimo edukacijos darbo teisės
ir darbuotojų saugos ir sveikatos temomis priemones

VDI Planavimo ir veiklos
1 k. per pusmetį
stebėsenos, Nelaimingų
atsitikimų ir profesinių ligų,
Teisės ir Asmenų
aptarnavimo ir teisės
taikymo skyriai
VDI administracija pagal
2014 m.
kompetenciją

Priemonių skaičius - 10

VDI Komunikacijos,
administracijos pagal
kompetenciją, teritoriniai
skyriai

Priemonių skaičius - 3

VDI Komunikacijos,
teritoriniai skyriai

3.3.Plačiau supažindinti darbdavius, darbuotojus su
Apžvalgų skaičius - 2
neigiamais alkoholio vartojimo darbe padariniais
darbuotojų saugai ir sveikatai, skleisti informaciją apie
nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji buvo
neblaivūs, padarinius
4. Vykdyti ūkio subjektų patikrinimus dėl darbuotojų
saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų
pažeidimų didžiausios rizikos srityse
4.1. Organizuoti ir atlikti ūkio subjektų patikrinimus ir Inspekcinių veiksmų
kitus inspekcinius veiksmus
skaičius – nemažiau
8000 (prognozinė
reikšmė)
iš jų:

VDI Komunikacijos ir
Nelaimingų atsitikimų ir
profesinių ligų skyriai

VDI administracija ir
teritoriniai skyriai

Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
patvirtintą konsultacinį
prevencinį visuomenės
informavimo ir švietimo
priemonių planą
Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
patvirtintą Vaikų ir jaunimo
edukacijos 2013-2017 m.
gaires bei jų įgyvendinimo
priemonių planą
1 k. per pusmetį

2014 m.

3
4.1.1. Organizuoti ir atlikti ūkio subjektų planinius
patikrinimus, siekiant nelegalios (neteisėtos) veiklos
kontrolės bei darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo
santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų
prevencijos

Patikrinimų dalis nuo
visų ūkio subjektų
patikrinimų, proc. nemažiau 60 procentų

iš jų:
4.1.1.1. įgyvendinant VDI taikomos Rizikingumo
vertinimo metodikos nustatytus principus, priemones,
užtikrinant veiklos objektyvumą bei tikslingą išteklių
panaudojimą:
4.1.1.1.1. organizuoti (koordinuoti) ir atlikti nelegalios Patikrinimų skaičius (neteisėtos) veiklos apraiškų planinę kontrolę
nemažiau 3800

4.1.1.1.2. atlikti ūkio subjektų planinius tikrinimus
darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo santykius
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos
klausimais

4.1.1.2. organizuojant ir atliekant kitus ūkio subjektų
planinius patikrinimus:
4.1.1.2.1. dalyvavimas vykdant Lietuvos Respublikos
pavojingųjų objektų tikrinimo programą, patvirtintą
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m.
spalio 17 d. įsakymu Nr. 1-285, bei kitų teisės aktų
reikalavimus
4.1.1.2.2. potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės
priežiūros licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
kontrolė
4.1.1.2.3. autorizuotų ir registruotų biocidų naudojimo
darbo vietose atitikimo teisės aktų reikalavimams
kontrolė

Patikrinimų skaičius nemažiau 1600

VDI Planavimo ir veiklos
stebėsenos, Teisės,
Techninės saugos,
Nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų,
teritoriniai skyriai

2014 m.

VDI Teisės, Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio teritoriniai
skyriai

Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
2013-08-27 įsakymu Nr. V335 patvirtintą Lietuvos
Respublikos valstybinės
darbo inspekcijos veiklos
valdymo metodiką
Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
2011-01-13 įsakymu Nr. V-6
patvirtintas
Lietuvos Respublikos
valstybinės darbo inspekcijos
atliekamų planinių ir
neplaninių ūkio subjektų
veiklos patikrinimų ir kitų
priežiūros būdų taisykles

VDI Planavimo ir veiklos
stebėsenos, teritoriniai
skyriai

Patikrinimų skaičius - 28 VDI Techninės
saugos, teritoriniai skyriai

2014 m.

Patikrinimų skaičius - 63 VDI Techninės
(prognozinė reikšmė)
saugos, teritoriniai skyriai

2014 m.

Patikrinimų skaičius - 24 VDI Nelaimingų atsitikimų Pagal Valstybinės visuomenės
(prognozinė reikšmė)
ir profesinių ligų, teritoriniai sveikatos priežiūros tarnybos
skyriai
informaciją

4
4.1.1.2.4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
(REACH) vykdymo priemonių kontrolė
4.1.1.2.5. kelių transporto priemonių vairuotojų
vairavimo ir poilsio režimų kontrolė, siekiant
įgyvendinti Europos parlamento ir Tarybos direktyvą
2006/22/EB

Patikrinimų skaičius - 80 VDI Techninės saugos,
teritoriniai skyriai

2014 m.

Darbo dienų skaičius –
82800

2014 m.

Ataskaitų skaičius - 1
Ataskaitų skaičius - 1
4.1.1.2.6. VDI rinkos priežiūros programos pagal
Liftai, būtinų veiksmų
gaminių grupes įgyvendinimas
skaičius
Metalo apdirbimo
įrenginiai (staklės),
būtinų veiksmų skaičius
4.1.1.2.7. vykdyti renovuojamų namų planinius
Esant VTPSI kvietimui,
patikrinimus kartu su Valstybine teritorijų planavimo įvykdymas - 100
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau procentų
- VTPSI)
5. Optimizuoti ūkio subjektų tikrinimo būdus ir
principus
5.1. Vykdyti priemones ūkio subjektų priežiūros
Priemonių skaičius kokybei gerinti, numatytas Lietuvos Respublikos
nemažiau 22
viešojo administravimo įstatyme bei Institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.511

6. Sudaryti sąlygas darbo ginčų komisijų veiklai bei
tobulinti šių ginčų nagrinėjimo tvarką
6.1. Analizuoti Darbo ginčų komisijų veiklos
Ataskaitų skaičius - 2
rezultatus, teikti pasiūlymus dėl jų darbo bei jų veiklą
reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo
ar/ir naujų priėmimo
6.2. Organizuoti Darbo ginčų komisijų pirmininkų ir
Mokymų skaičius - 2
sekretorių periodinius mokymus

7. Kelti VDI personalo profesinį lygį, stiprinti vidinę
kontrolę, įgyvendinti VDI kovos su korupcija

VDI Planavimo ir veiklos
stebėsenos, teritoriniai
skyriai
VDI Planavimo ir veiklos
stebėsenos skyrius
VDI Techninės saugos,
teritoriniai skyriai

Vasario mėn.
Rugsėjo mėn.
Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
patvirtintą
VDI 2014 metų
rinkos priežiūros programą

VDI Techninės saugos,
teritoriniai skyriai

2014 m.

VDI administracija ir
teritoriniai skyriai

Pagal Vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
2013-08-27 įsakymu Nr.V335 patvirtintus Lietuvos
Respublikos valstybinės
darbo inspekcijos veiklos
valdymo metodiką bei
stebėsenos ir veiklos
vertinimo rodiklių aprašą

VDI Asmenų aptarnavimo
ir teisės taikymo skyrius

1 k. per pusmetį

VDI Asmenų aptarnavimo
ir teisės taikymo,
Personalo ir tarptautinių
ryšių skyriai

1 k. per pusmetį

5
programos priemones bei siekti efektyvaus resursų
panaudojimo
7.1. Gilinti VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, profesines žinias,
tobulinti administracinius gebėjimus

7.2. Organizuoti VDI tarptautinės veiklos priemonių
įgyvendinimą
7.3. Vykdyti VDI kovos su korupcija prevenciją,
siekiant užkirsti kelią korupcinėms apraiškoms
atsirasti
7.4. Analizuoti lėšų naudojimo tikslingumą ir
racionalumą bei vykdyti lėšų taupymo priemones,
siekiant efektyviau ir tikslingiau naudoti valstybės
biudžeto lėšas, skirtas VDI funkcijoms vykdyti
7.5. Vykdyti VDI veiklos ir finansinius auditus,
vertinant vidaus kontrolės veikimą ir veiklos riziką
7.6. Plėtoti VDI valdymo kokybę ir darbuotojų
profesionalumą, taikant modernias vadybos
priemones, stiprinant ir palaikant darbuotojų
įsitraukimą, didinant jų pasitenkinimą, gerinant darbo
įgūdžius

Darbo valandų skaičius - VDI Personalo ir
Pagal Vyriausiojo valstybinio
nemažiau 5135
tarptautinių ryšių ir kiti VDI darbo inspektoriaus
skyriai
patvirtintą VDI valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymo planą
Priemonių skaičius - 8
VDI Personalo ir
Pagal Vyriausiojo valstybinio
tarptautinių ryšių skyrius
darbo inspektoriaus
patvirtintą planą
Programų skaičius - 1
VDI administracija,
Pagal VDI kovos su korupcija
Personalo ir tarptautinių
programos 2012-2014
ryšių, teritoriniai skyriai
metams ir jos priemonių
plano numatytas priemones
Analizių skaičius - 6
VDI Finansų ir buhalterinės 2014 m.
apskaitos, Paslaugų ir
projektų valdymo,
Informacinių technologijų
skyriai
Auditų skaičius - 7
VDI Vidaus audito skyrius Pagal VDI Vidaus audito
skyriaus veiklos planą
Priemonių skaičius VDI administracija ir
Pagal Vyriausiojo valstybinio
nemažiau 20
teritoriniai skyriai
darbo inspektoriaus
įsakymu patvirtintą
VDI ilgalaikį 2014-2020
metais siektinų rodiklių planą

_______________________________________________________________________

