PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro
2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-30
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO GRUPĖS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Valdymo tobulinimo,
veiklos efektyvumo
didinimo sritis
I. Įstaigų tinklo
optimizavimas (mažų
įstaigų pertvarkymas,
teritoriniu principu
veikiančių įstaigų
reorganizavimas)

II. Įstaigų
administracinių
struktūrų tobulinimas
(padalinių
stambinimas, valdymo
grandžių mažinimas)
III. Įstaigų ir įmonių
funkcijų optimizavimas

Priemonė

Sprendžiamos problemos, tikslai

Įvykdymo
data

1. Svarstyti Pabradės vaikų globos
namų veiklą ir reorganizavimo
galimybes

Optimizuotas biudžetinių įstaigų skaičius, II ketv.
racionaliau naudojami materialiniai ir
finansiniai ištekliai, gerinama atliekamų
funkcijų kokybė

1. Svarstyti Skalvijos vaikų globos
namų veiklą ir struktūros pertvarkymo
galimybes

Racionaliau naudojami materialiniai ir
finansiniai ištekliai, gerinama atliekamų
funkcijų kokybė

II ketv.

1. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos

I ketv.

Atsakingi
vykdytojai
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
(toliau –
Ministerija)
Šeimos ir
bendruomenių
departamentas,
Socialinės
aprėpties
departamentas,
Viešojo valdymo
tobulinimo grupė
Ministerijos
Šeimos ir
bendruomenių
departamentas

Ministerijos
Darbo

2
(tarp jų ir bendrųjų
funkcijų efektyvumo
didinimas)

ministerijos (toliau – Lietuvos darbo
birža) ir teritorinių darbo biržų
atliekamas nedarbo socialinio draudimo
išmokų administravimo funkcijas pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus
perduoti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Fondo valdyba)
2. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų
atliekamas nedarbo socialinio draudimo
išmokų administravimo funkcijas pagal
Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės
aktus – migrantų darbo stažo
sumavimas, nedarbo socialinio
draudimo išmokų eksportas, dokumentų
išdavimas, dokumentų gavimas, kitų ES
valstybių narių informavimas – perduoti
Fondo valdybai
3. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų
atliekamas profesinės reabilitacijos
funkcijas – paslaugų pirkimas,
įgyvendinimas ir profesinės
reabilitacijos įstaigų priežiūra – perduoti
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (alternatyva –
Neįgaliųjų reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos)

darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

departamentas,
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos
darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

I ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas,
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos
darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

I ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas,
Socialinės
aprėpties
departamentas
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4. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų
atliekamas darbdavių, įgyvendinančių
aktyvios darbo rinkos politikos
priemones, priežiūros funkcijas perduoti
Lietuvos Respublikos valstybinei darbo
inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
5. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų
atliekamas darbo užmokesčio subsidijų
už karo prievolininkus mokėjimo
funkcijas perduoti Fondo valdybai
(alternatyva – uždarajai akcinei
bendrovei „Investicijų ir verslo
garantijos“)
6. Įvertinti galimybes Lietuvos darbo
biržos ir teritorinių darbo biržų
atliekamas nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų socialinio draudimo
įmokų mokėjimą už asmenis, teritorinės
darbo biržos siųstus profesiniam
mokymui ar profesinei reabilitacijai,
atliekančius profesinės veiklos praktiką
įstaigoje ar įmonėje, funkcijas perduoti
Fondo valdybai (alternatyva –
Ministerija lėšas nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įmokoms tiesiogiai perveda
Fondo valdybai)

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos
darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

I ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos
darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

I ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas,
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas

Atsisakyta su darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo politika nesusijusių Lietuvos
darbo biržos ir teritorinių darbo biržų
funkcijų, perduodant jas kitoms
kompetentingoms institucijoms ar
įstaigoms, kurioms šios funkcijos būtų
būdingos pagal jų veiklos specifiką.

I ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas,
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas
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7. Vykdyti Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų vidaus audito centralizavimą

IV. Procesų valdymo
tobulinimas (pvz.,
pirkimų,
komandiruočių
valdymas)

Optimizuotas vidaus audito funkcijų
vykdymas Ministerijoje ir jai pavadžiose
įstaigose, efektyviau įgyvendinant jų
veiklos tikslus ir gerinant atliekamo
vidaus audito kokybę, racionaliau
naudojami materialiniai ir finansiniai
ištekliai.

III ketv.

1. Svarstyti galimybes taikyti ilgalaikius Optimizuotas ligos pašalpų skyrimo
prašymus ligos pašalpai skirti
procesas, mažesnė tikimybė
apdraustiesiems praleisti kreipimosi dėl
ligos pašalpos terminus

IV ketv.

2. Stiprinti korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos procesų valdymą ir
stebėseną, didinant jų efektyvumą bei
užtikrinti vidaus kontrolės
sistemos veikimą ir
tobulinimą Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo
įstaigose (toliau – Fondo
administravimo įstaigos)
3. Išanalizuoti situaciją ir parengti
pasiūlymus dėl ministerijos ir įstaigų
prie ministerijos komandiruočių į
užsienį ir Lietuvoje tikslingumo siekiant
efektyvaus lėšų panaudojimo

IV ketv.

Užtikrintas efektyvus veiklos procesų
administravimas ir jų tobulinimas

Pasiūlytas kontrolės mechanizmas
vertinant ministerijos ir įstaigų prie
ministerijos komandiruočių tikslingumą
siekiant racionalaus lėšų panaudojimo

IV ketv.

Ministerijos
Teisės skyrius,
Vidaus audito
skyrius,
Strateginio
planavimo ir
analizės
departamentas,
Personalo skyrius,
Viešojo valdymo
tobulinimo grupė
Ministerijos
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas,
Fondo valdyba
Ministerijos
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas,
Fondo valdyba

Ministerijos
Personalo skyrius,
Tarptautinių
reikalų
departamentas,
Bendrųjų reikalų
departamentas
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4. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes
optimizuoti viešųjų pirkimų procesus
V. Valstybės kaip
dalininkės buvimo
viešosiose įstaigose
tikslingumo vertinimas,
viešųjų įstaigų veiklos
ir valdymo gerinimas
VI. Valstybės valdomų
įmonių veiklos
peržiūra, valdymo
tobulinimas
VII. Ministerijos ir
ministro valdymo
sričiai priskirtų įstaigų
ir įmonių valdomo
valstybės turto
valdymo sprendimai

VIII. Administracinės
naštos mažinimas

1. Siekiant didesnio turto naudojimo
efektyvumo surinkti ir įvertinti
informaciją apie įstaigų prie
Ministerijos vienam darbuotojui
tenkantį kabineto plotą 2015 metais.
2. Siekiant didesnio turto naudojimo
efektyvumo surinkti ir įvertinti
informaciją apie įstaigų prie
Ministerijos turto valdymo ir priežiūros
išlaidas per 2015 metus.
1. Optimizuoti Fondo administravimo
įstaigoms draudėjų pateikiamų
duomenų apie apdraustųjų asmenų
mėnesio draudžiamąsias pajamas
teikimą, apjungiant socialinio draudimo
pranešimų atitinkamus duomenis.

Patobulintas viešųjų pirkimų procesų
kontrolės mechanizmas

II ketv.

Padidintas įstaigų prie Ministerijos
bendrųjų funkcijų optimizavimas ir
efektyvumas turto valdymo srityje

IV ketv.

Padidintas įstaigų prie Ministerijos
bendrųjų funkcijų optimizavimas ir
efektyvumas turto valdymo srityje

IV ketv.

Supaprastintas, aiškesnis ir patogesnis
duomenų pateikimo procesas

IV ketv.

Ministerijos
Bendrųjų reikalų
departamentas

Ministerijos
Bendrųjų reikalų
departamento
Viešųjų pirkimų
ir turto skyrius
Ministerijos
Bendrųjų reikalų
departamento
Viešųjų pirkimų
ir turto skyrius
Ministerijos
Socialinio
draudimo ir
pensijų
departamentas,
Fondo valdyba
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IX. Viešųjų ir
administracinių
paslaugų teikimo
tobulinimas
X. Kitos valdymo
tobulinimo, veiklos
efektyvumo didinimo
iniciatyvos

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. A1-145
„Dėl Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos administravimo
taisyklių patvirtinimo“
3. Pakeisti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. A1424 „Dėl Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo išlaidų
deklaravimo ir sąskaitų Europos
komisijai rengimo taisyklių
patvirtinimo“
4. Atsisakyti įpareigojimo savivaldybės
vykdomajai institucijai priimti
sprendimą pasiūlyti pasinaudoti būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčio dalies kompensacija.

Supaprastinta duomenų apie
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo programos projektų dalyvius
ketvirtinių ataskaitų pateikimo įgaliotajai
institucijai tvarka, atsisakant ataskaitų
pateikimo raštu

II ketv.

Ministerijos
Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
departamentas

Supaprastinta tarpinės institucijos
deklaruojamų projektų išlaidų ataskaitų
vadovaujančiajai institucijai pateikimo
tvarka, atsisakant ataskaitų pateikimo
raštu

IV ketv.

Ministerijos
Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
departamentas

Atsisakyti priimamų savivaldybės
vykdomosios institucijos sprendimų,
supaprastinant pasiūlymų pasinaudoti
būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčio dalies kompensacija
teikimo tvarką

II ketv.

Ministerijos
Socialinės
aprėpties
departamento
Paramos būstui
skyrius

1. Lietuvos Respublikos Seimui
pakeitus Lietuvos Respublikos viešųjų
įstaigų įstatymą, viešąją įstaigą
Technikos priežiūros tarnybą
pertvarkyti į valstybės įmonę.

Didinti valstybės valdomų įstaigų ir
įmonių veiklos skaidrumą ir efektyvumą

IV ketv.

Ministerijos
Darbo
departamentas,
Strateginio
planavimo ir
analizės
departamentas

_________________________

