Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita

I . ĮŽANGA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba) Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyrius (toliau – Skyrius) per 2019 m. formavo
ir įgyvendino Priemonių įgyvendinimo priežiūros politiką Užimtumo tarnyboje; užtikrino Priemonių
įgyvendinimo priežiūrą, identifikuojant rizikos veiksnius, įtakojančius Priemonių įgyvendinimo
kokybę vadovaujantis veiklos sritis reglamentuojančiais teisės aktais; konsultavo, teikė metodinę ir
praktinę pagalbą Užimtumo tarnybos darbuotojams Priemonių įgyvendinimo priežiūros klausimais.

II . IŠORINIAI PLANINIAI IR NEPLANINIAI PATIKRINIMAI
1. PLANINIAI, NEPLANINIAI PATIKRINIMAI IR TARNYBINIAI
PRANEŠIMAI
Skyrius per 2019 m. atliko 1390 išorinių subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms
steigti priemones, darbdavių įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo priemones, profesinio mokymo ir
profesinės reabilitacijos tiekėjų (toliau – ūkio subjektų) planinių ir neplaninių patikrinimų. Iš jų:
• Pagal kas ketvirtį Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintus planus Skyrius planavo
atlikti 1526 ūkio subjektų planinius patikrinimus. Atliko 1380 (90,43 proc.) planinių patikrinimų.
Viso pagal priemones atlikta 1498 patikrinimai. Iš jų: remiamasis įdarbinimas – 77, vietinių
užimtumo iniciatyvos – 227, darbo vietų steigimas – 246; savarankiško užimtumo rėmimas –
909, profesinis mokymas – 23, profesinė reabilitacija – 16. Neatliktų planinių patikrinimų
priežastys yra sekančios: įmonei iškelta bankroto byla, nebuvo vykdomų sutarčių, neštumo ir
gimdymo atostogos, ikiteisminiai tyrimai.
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1 paveikslas. 2019 metų planinių patikrinimų struktūra

Patikrinimų skaičius pagal priemones - 1498
PROFESINĖ REABILITACIJA
PARAMA MOKYMUISI

16
23
909

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS
DARBO VIETŲ STEIGIMAS

246

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTAI

227

REMIAMAS ĮDARBINIMAS

77

• Skyrius, gavęs kito kompetetingo viešojo administravimo subjekto rašytinį prašymą ar pavedimą,
gavęs informaciją iš asmenų dėl ūkio subjekto veiklos, o taip pat siekiant užtikrinti, kad buvo
pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, atliko 10 neplaninių ūkio subjektų
patikrinimų. Viso pagal priemones atlikta 14 patikrinimų. Iš jų: vietinių užimtumo iniciatyvos –
4, darbo vietų steigimas – 3; savarankiško užimtumo rėmimas – 4, profesinis mokymas – 2,
profesinė reabilitacija – 1.
2 paveikslas. 2019 metų neplaninių patikrinimų struktūra

Neplaninių patikrinimų skaičius pagal
priemones - 14
PROFESINĖ REABILITACIJA
PARAMA MOKYMUISI

1
2

4

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS
DARBO VIETŲ STEIGIMAS
VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTAI

3
4

2
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Atliekant išorinius ūkio subjektų planinius ir neplaninius patikrinimus, nustatyti 373 (24,67 proc.) ūkio
subjektai netinkamai vykdę sutartinius įsipareigojimus. Iš jų pagal priemones: remiamasis įdarbinimas
– 7, vietinių užimtumo iniciatyvos – 78, darbo vietų steigimas – 64; savarankiško užimtumo rėmimas
– 222, profesinis mokymas – 2.

3 paveikslas. 2019 metų visų patikrinimų metu nustatytų neatitikimų struktūra

Ūkio subjektai
PARAMA MOKYMUISI

2/8%
222/24%

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS

DARBO VIETŲ STEIGIMAS

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTAI

REMIAMAS ĮDARBINIMAS

64/26%
78/34%
7/9%

Nustatyti netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai buvo šie:
• Remiamasis įdarbinimas: vėluojama Užimtumo tarnybai pateikti darbo užmokesčio išmokėjimo
dokumentus; darbo sutartyse nenustatyti darbo užmokesčio išmokėjimo terminai.
• Parama darbo vietoms steigti: nerastos už subsidijos lėšas pirktos darbo priemonės; pakeistos į
įsteigtą darbo vietą įdarbinto asmens darbo funkcijos, darbo vieta; neapdraustas už subsidijos
lėšas pirktas turtas; turtas apdraustas mažesne nei maksimali turto atkuriamoji vertė; draudimo
dokumentuose nenurodytas ar netinkamai nurodytas naudos gavėjas; draudimo dokumentai
pateikti nesilaikant sutartyse nustatytų terminų; nesilaikyta sutartyje numatytų terminų laiku
pranešti Užimtumo tarnybai apie atleidžiamus asmenis; neužpildyta atsilaisvinusi įsteigta darbo
vieta per 30 d. d.; Užimtumo tarnyba raštu neinformuota apie į įsteigtą darbo vietą įdarbinto
asmens sirgimą iš eilės 120 d.; į įsteigtą darbo vietą įdarbintas asmuo neatitinkantis kvalifikacinių
reikalavimų; darbo sutartyse netinkamai nurodytas darbo užmokestis; vėluojamas išmokėti darbo
užmokesti; nepateiktos ketvirčio ataskaitos.
• Profesinis mokymas - profesinio mokymo dalyviai pasirašytinai nesupažindinami su teorinio bei
praktinio mokymo sąlygomis.
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• Profesinė reabilitacija - pažeidimų nenustatyta.
Po atliktų patikrinimų:
• Ūkio subjektams siųsti raštai dėl įgyvendinamų priemonių sutartinių įsipareigojimų netinkamo
vykdymo su nurodytais terminais juos ištaisyti.
• Skyrius parengė ir pateikė 10 tarnybinių pranešimų: 5 Užimtumo tarnybos direktoriui su siūlymų
inicijuoti sutarties nutraukimą ir subsidijos susigrąžinimą ir 5 – Užimtumo tarnybos Klientų
aptarnavimo departamentų (toliau – KAD) Klientų aptarnavimo skyriams (toliau – KAS), iš jų:
4 su siūlymu inicijuoti sutarties nutraukimą ir subsidijos susigrąžinimą; 1 su įpareigojimu
inicijuoti veiksmus tarnybiniame pranešime nurodytiems pažeidimams ištaisyti, kadangi darbo
vietą įsisteigęs neįgalus asmuo, o ūkio subjektui nereagavus, inicijuoti sutarties nutraukimą ir
subsidijos susigrąžinimą . Pagal parengtus ir pateiktus tarnybinius pranešimus dėl 4 subsidijos
gavėjų parengti dokumentai ir perduoti teismui dėl subsidijos susigrąžinimo; 1 subsidijos gavėjui
rengiami dokumentai ir bus perduoti teismui dėl subsidijos susigrąžinimo; 2 subsidijos gavėjams
pratęstas darbo vietos kontrolės terminas; 3 subsidijos gavėjai nustatytus neatitikimus pašalino
iki nustatyto termino, todėl nebuvo imtasi veiksmų dėl sutarčių nutraukimo ir subsidijų
susigrąžinimo.
• Ūkio subjektams teiktos rekomendacijos - tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir juos
vykdyti nustatytais terminais. Pakartotinai supažindinti su įgyvendinamos priemonės sutarties
sąlygomis.
Ruošiantis ir atliekant ūkio subjektų patikrinimus, dėl steigiamų darbo vietų priemonių įgyvendinimo,
Skyrius įvertino ir tai, kad KAS netinkamai vykdo Priemonių stebėseną ir kontrolę:
• nereikalaujama draudimo liudijimų/polisų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (draudimo
polisas įsigalioja tik, kai sumokama įmoka);
• nevertinama ar yra ilgalaikio materialaus turto, įsigyto už subsidiją steigiant darbo vietą (-as),
inventoriniai Nr.;
• nereaguojama, kai subsidijos gavėjas nesilaiko 30 darbo dienų termino nuo įsteigtoje
(pritaikytoje) darbo vietoje dirbančio asmens atleidimo įdarbinti kitą siunčiamą asmenį,
atitinkantį kvalifikacinius reikalavimus;
• nekontroliuojama, ar į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinto asmens darbo sutartyje
nustatytomis sąlygomis ir terminais mokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.
Dėl visų atliktų patikrinimų rezultatų Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo
skyriui, KAD pateiktos patikrinimų išvados ir rekomendacijos, o taip patorganizuoti susitikimai su
KAD, KAS priemonių įgyvendinimo priežiūros klausimais.
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2. PATIKRINIMAI SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA: SOCIALINIŲ
ĮMONIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Per einamuosius metus analizuota Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) teikiamų socialinių įmonių patikrinimų
klausimynai, patikrinimų rezultatų apibendrintos ataskaitos. Gauta informacija teikta kitiems pagal
kompetenciją Užimtumo tarnybos skyriams dėl informacijos vertinimo ir tolimesnių veiksmų
(valstybės pagalbos stabdymo, statuso naikinimo). Nuolat bendrauta ir bendradarbiauta socialinių
įmonių patikrų klausimais su KAD, Valstybine darbo inspekcija, teikta informacija ir rekomendacijos
Užimtumo tarnybos socialinių įmonių reikalų komisijos darbo grupei. Per 2019 m. patikrintos 123
(70,10 proc. visų administruojamų socialinių įmonių) socialinės įmonės, iš kurių: 107 nenustatyta
pažeidimų, o tai sudaro 86,99 proc. visų atliktų patikrinimų, 16 - nustatyti neatitikimai, t. y. 13,01 proc.
visų tikrintų socialinių įmonių. 14 socialinių įmonių sustabdyta valstybės pagalba, iš jų 12 socialinių
įmonių atnaujinta valstybės pagalba. 6 socialinėms įmonėms panaikintas socialinės įmonės statusas. 3
socialinėms įmonėms, vykdant teismo nutarimus, atstatytas socialinės įmonės statusas.

4 paveikslas. 2019 metų socialinių įmonių patikrinimų metu nustatyta neatitikimų

Socialinių įmonių patikrinimai

13%
Nenustatyta pažeidimų
Nustatyti pažeidimai
87%

3. GRĮŽTAMOJO RYŠIO INFORMACIJA IR JOS ANALIZĖ
Vertinat ūkio subjektų nuomonę apie Skyriaus atliktus patikrinimus, buvo analizuoti ūkio
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subjektų atsiliepimai grįžtamojo ryšio sistemoje. Per 2019 m. grįžtamojo ryšio sistemoje užpildyti 479
(31, 98 proc. tikrintų ūkio subjektų) ūkio subjektų atsiliepimai: patikrinimų atlikimą labai gerai įvertino
– 388 ūkio subjektai; gerai – 83, vidutiniškai – 3, blogai – 5.

III . VIDINIAI PATIKRINIMAI
Per 2019 m. Skyrius atliko 5 vidinius patikrinimus: Užimtumo tarnybos įgyvendinamų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų
(toliau – Projektas) „Tapk – tavo ateities perspektyvų kūrimas“ (toliau – TAPK) planinį bei grįžtamojo
ryšio patikrinimą, „Pasinaudok galimybe“ (toliau – PG) planinį patikrinimą; 2019 m. IV ketv. įsteigtų
darbo vietų KAS dokumentavimo patikrinimą; Nereikšmingos de minimis pagalbos duomenų
suvedimo savalaikiškumo, teisingumo KOTIS patikrinimą.

1. ESF PROJEKTŲ TAPK IR PG PATIKRINIMAI
Atlikus Projektų patikrinimus nustatyti neatitikimai:
• TAPK: nepanaudojamos laiku projekto veikloms suplanuotos lėšos; atsiliekama nuo bedarbių,
kurie baigę dalyvauti ESF projekto veiklose įgijo kvalifikaciją rodiklio vykdymo; vėluojama atsiskaityti
su projekto dalyviais; nesuvedami ar klaidingai suvedami duomenys į EdBiržą.

• PG: netinkamai saugomi dokumentai; nesavalaikė dokumentų registracija; netinkamai
archyvuojami projekto dokumentai; nenukreipiamas

į projekto veiklas numatytas asmenų

skaičius ir laiku panaudojamos projekto veikloms skirtos lėšos.
Po atliktų patikrinimų teiktos išvados ir rekomendacijos Projektų administracinėms grupėms,
Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriui, KAD pagal tikrinamą sritį, siekiant
išvengti nustatytų pažeidimų tęstinumo bei pasikartojimo. Su atliktų patikrinimų rezultatais buvo
supažindinti Užimtumo tarnybos Kokybės vadybos ir kontrolės,

Priemonių įgyvendinimo

organizavimo, Veiklos ir priemonių planavimo skyriai.

2.

MATERIALINIŲ IR TEISINIŲ SĄLYGŲ SUKURTAI NAUJAI DARBO
VIETAI

AKTŲ

IR

SU

DARBO

VIETŲ

STEIGIMU

SUSIJUSIŲ

DOKUMENTŲ PATIKRINIMAS
Skyrius atliko 122 įsteigtų darbo vietų materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai aktų
(toliau – Aktas) ir su jais susijusių dokumentų (paraiškos, sutartys, draudimo dokumentai, įvedimo į
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eksploataciją aktus ir kt.) patikrinimą ir nustatė, kad 58 (47,54 proc. visų tikrintų Aktų) Aktai užpildyti
nekorektiškai:
• užpildomos ne visos Akte nurodytos grafos – 34 (27,87 proc. visų tikrintų Aktų)
• subsidijos gavėjai pasirašytinai nesupažindinti su Aktu, pasirašyti ne visų patikroje
dalyvaujančių atstovų – 5 (4,1 proc. visų tikrintų Aktų);
• Akte steigiamų darbo vietų adresai nesutampa su paraiškoje nurodytais veiklos vykdymo
adresais – 12 (9,8 proc. visų tikrintų Aktų);
• nenurodyti ilgalaikio materialusis turto, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota
subsidija, inventoriniai numeriai – 12 (9,8 proc. visų tikrintų Aktų);
• ilgalaikis materialusis turtas, kuriam įsigyti steigiant darbo vietą buvo naudota subsidija, yra
draudžiamas, tačiau nustatyta, kad nevertinamas draudimo sutarties turinys bei prie jo pateikti
apmokėjimo dokumentai – 15 (12,29 proc. visų tikrintų Aktų);
• įsteigta darbo vieta nesutampa su darbo vieta nurodyta vietinių užimtumo iniciatyvų, darbo vietų
steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo sutartyse nurodyta darbo vieta, o kai kuriais atvejais
neįmanoma identifikuoti, nes Akte nenurodyta darbo vieta – 2 (1,64 proc. visų tikrintų Aktų);
• neatitikimais dėl darbo sutarčių sudarymo ir dėl darbo laiko normos – 3 (2,45 proc. visų tikrintų
Aktų);
• Doclogix sistemoje dokumentai neturi atsekamumo, kai kurie užregistruoti dokumentai visai
nesukeliami, nenaudojamas dokumentų susiejimas su sutartimi, paraiška, kitais lydinčiais
dokumentai, neinformatyviai įvardinami registruotų dokumentų pavadinimai.
Po atlikto patikrinimo teiktos išvados ir rekomendacijos Priemonių įgyvendinimo organizavimo
skyriui. Su atliktų patikrinimų rezultatais buvo supažindinti KAD.

3. DE MINIMIS PAGALBOS DUOMENŲ PRIEŽIŪRA
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius atliko patikrinimą dėl nereikšmingos de minimis pagalbos duomenų
savalaikio bei teisingo suvedimo KOTIS ir nustatyta, kad Užimtumo tarnybos atsakingi specialistai: • neužregistravo ar pavėluotai užregistravo duomenis apie suteiktą nereikšmingą pagalbą - 239
(56,76 proc. nuo visų tikrintų sutarčių) atvejai;
• nurodomas neteisingas nereikšmingos pagalbos skyrimo teisinis pagrindas - 130 (30,88 proc. nuo
visų tikrintų sutarčių) atvejų;
• skirtos nereikšmingos pagalbos suma nurodyta EdBirža nesutampa su suma užregistruota KOTIS
-17 (4,03 proc. nuo visų tikrintų sutarčių) atvejų
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• nevisais atvejais užpildomas arba užpildomas vėliau nei pasirašoma finansavimo sutartis
Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties de
minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas – 16 (9,35 proc. nuo visų tikrintų sutarčių) atvejų;
• dokumentas užregistruojamas pavėluotai DocLogix – 7 (4,09 proc. nuo visų tikrintų sutarčių)
atvejai;
• Paraiškos teikėjas neinformuojamas apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą arba
informuojamas nesilaikant terminų, nustatytų teisės aktuose – 74 (52,85 proc. nuo visų tikrintų
sutarčių) atvejai.
Teiktos atliktų patikrinimų išvados ir rekomendacijos KAD ir KAS pagal tikrinamą sritį, siekiant
išvengti nustatytų pažeidimų tęstinumo bei pasikartojimo. Su atliktų patikrinimų rezultatais buvo
supažindinti Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo, Veiklos ir priemonių
planavimo skyriai.

4. PAPILDOMI SKYRIAUS ATLIKTI DARBAI
Skyrius pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus
audito skyriaus atliko savarankiško užimtumo rėmimo priemonės audito pateiktas rekomendacijas
atliko:
• kontroliuojamų įsteigtų darbo vietų stebėsenos ataskaitos analizę;
• subsidijos gavėjui leidimo laikinai nevykdyti veiklos ilgiau nei 140 dienų per metus (pvz.,
nėštumo ir gimdymo atostogos, privalomosios karo tarnybos laikotarpis ir pan.) analizę;
• savarankiško užimtumo rėmimo priemonės dalyvių, kurie buvo/yra: vaiko priežiūros atostogose;
pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą; atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, analizę;
• KAD pateiktų pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo, kai asmuo negali vykdyti sutartinių
įsipareigojimų dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, karo tarnybos ir pan., analizę.
Apibendrinti analizės rezultatai pateikti Finansų, teisės ir pirkimų departamentui, Kokybės vadybos ir
kontrolės skyriui.
Skyrius atliko profesinio mokymo korupcijos analizę ir nustatė dažniausiai pasikartojančius
pažeidimus, išanalizavo, kas buvo padaryta pažeidimų/neatitikimų pašalinimui, kokių prevencinių
veiksmų imtasi. Apibendrinti analizės rezultatai ir išvados pateikti Užimtumo tarnybos direktoriui.
Skyrius atliko asmenų, registruotų 7 kartus ir daugiau per paskutinius 5 metus Užimtumo tarnybos
Kauno KAD analizę, siekiant nustatyti ar nėra korupcinių reiškinių. Nustatyti bendri (pasikartojantys)
elementai dėl neindividualizuotų/ nekokybiškų paslaugų asmenims teikimo.
Apibendrinti analizės rezultatai ir išvados pateikti Užimtumo tarnybos direktoriui.
8

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita

IV . EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO
VERTINIMAS
Skyrius atliko efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo vertinimą (toliau – Vertinimas) siekiant
įsivertinti pasiektus rezultatus ūkio subjektų priežiūros priskirtoje srityje bei sprendimų priėmimui dėl
veiklos gerinimo. Vertinimo rodiklių pasiekimas:
• Pagrindinio priežiūros veiklos tikslo pasiekimas – 74,4 proc. Patikrinimų, kurių metu nenustatyta
pažeidimų (neinicijuotas sutarties nutraukimas ir/ar lėšų grąžinimas), kiekis nuo visų patikrinimų
(siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Padėties, priežiūros veiklos srityse, kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu): paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra – 73,1
proc., profesinio mokymo – 92 proc. (siekiama perspektyvinio gerėjimo).
• Didelės rizikos ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais – 92,9 proc.
(siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais
– 6,15 proc. (siekiama perspektyvinio mažėjimo).
• Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais
– 0 proc. (siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Atliktų patikrinimų, įspėjant ūkio subjektą, dalis, palyginti su visais patikrinimais – 98,5 proc.
(siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Atliktų neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų
interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi dalis, palyginti su visais
neplaniniais patikrinimais – 7,3 proc. (per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių patikrinimų,
kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės
(siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal priežiūros veiklos sritis: išteklių dalis priežiūros
veiklos sričių ūkio subjektų rizikos vertinimui, planavimui ir analizei – 33,3 proc.; išteklių dalis
priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų konsultavimui, informavimui ir prevencijai - 0; išteklių
dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų fiziniams patikrinimams – 0 proc. (siekiama
perspektyvinio didėjimo).

9

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita

• Ūkio subjektams, gaunantiems valstybės paramą per 2019 m. organizuotų seminarų, metodinių
užsiėmimų, skaičius – 220 (siekiama perspektyvinio didėjimo).
• Patikrinimo vidutinė trukmė (dienomis) – 0,5. (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos
minimalios patikrinimo trukmės).

V . SKYRIAUS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, Skyriaus darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją,
gerino profesines žinias ir gebėjimus dalyvaudami šiuose mokymuose:
• „Šiuolaikinės ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos pagrindai. Mokymų programa ūkio
subjektų veiklos priežiūrą atliekantiems specialistams“ – dalyvavo 11 Skyriaus darbuotojų;
• „Kliento motyvacijos, profesinio kryptingumo, individulių poreikių ir tikslų nustatymas" –
dalyvavo 1 Skyriaus darbuotojas;
• „Vidinė komunikacija“ – dalyvavo 7 Skyriaus specialistų;
• „Bendravimas su klientais. Sudėtingų situacijų sprendimo būdai“ – dalyvavo 2 Skyriaus
specialistai;
• „Inovatyvūs konsultavimo metodai“ – dalyvavo 4 Skyriaus specialistai ; „Lyčių lygybės
nuostatos ir nediskriminavimo principų įgyvendinimas“ – dalyvavo 2 Skyriaus specialistai;
• „Kokybiško konsultavimo įgūdžių tobulinimas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioje
institucijoje“ – dalyvavo 1 Skyriaus specialistas;
• „Strateginis valdymas ir vadovavimas“ – dalyvavo 1 Skyriaus specialistas;
• „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų strateginio planavimo dokumentuose
naudojamų vertinimo kriterijų sudarymas ir taikymas“ – dalyvavo 1 Skyriaus specialistas;
• „Kokybiško konsultavimo įgūdžių tobulinimas ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioje
institucijoje“ – dalyvavo 1 Skyriaus specialistas“;
• „Išorinė komunikacija, įstaigos įvaizdžio formavimas“ – dalyvavo 1 Skyriaus specialistas.
Skyriaus specialistai perteikė žinias įgytas mokymuose savo kolegoms, kurie negalėjo dalyvauti
mokymuose.

VI . SKYRIAUS PATIKRINIMŲ PLANAS 2020 M.
2020 m. Skyrius planuoja, remiantis 2019 m. atliktu ūkio subjektų rizikos vertinimu, patikrinti 1245
ūkio subjektus, įgyvendinančius Priemones .
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5 paveikslas. 2020 metų patikrinimai

2020 m. patikrinimai
2004

VISO TIKRINAMA ĮSTEIGTŲ LDV

VISO TIKRINAMA SUTARČIŲ

1276

VISO TIKRINAMA ŪS

1245

Planiniai ūkio subjektų patikrinimai bus atliekami tokiu periodiškumu:
• Subsidijos gavėjai, įgyvendinantys paramos darbo vietoms steigti priemones ir profesinės
reabilitacijos įstaigos, su kuriomis KAD yra pasirašę sutartis dėl profesinės reabilitacijos
paslaugų teikimo ir finansavimo, bus tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus,
išskyrus ūkio subjektus, kurie veiklą pradeda pirmais metais.
• Remiamajame įdarbinime dalyvaujantys darbdaviai, į tikrinimų ūkio subjektų sąrašą bus
įtraukiami tie, kurie atsižvelgiant į rizikos vertinimo kriterijus bei remiantis priskyrimo rizikos
grupei metodika, patenka į didelės rizikos turinčių ūkio subjektų grupę.
• Profesinio mokymo teikėjai bei darbdaviai, vykdantys darbo ieškančių asmenų praktinį mokymą
(praktiką) į tikrinimų ūkio subjektų sąrašą bus įtraukiami tie, kurie atsižvelgiant į rizikos
vertinimo kriterijus bei remiantis priskyrimo rizikos grupei metodika, patenka į didelės rizikos
turinčių ūkio subjektų grupę.
Preliminarus planinių ūkio subjektų patikrinimų pasiskirstymas pagal KAD 2020 metais:

11

Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus 2019 metų veiklos ataskaita

6 paveikslas. 2020 metų patikrinimai pagal KAD

2020 m. planuojama patikrinti ŪS - 1245
306

VILNIAUS

ŠIAULIŲ

PANEVĖŽIO

KLAIPĖDOS

KAUNO

216
185
204

334
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