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GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavi-

mai (tūkst. 

eurų) 

 03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra 

03003040105 1. Sudaryti sąlygas 

Ginčų komisijos 

veiklai 

1. Nagrinėti skundus (prašymus) 

 

 

 

 

Gautų skundų (prašymų) 

skaičius – 250 

Išnagrinėtų skundų 

(prašymų) skaičius – 220 

Komisijos 

pirmininkas, 

Komisijos nariai, 

Komisijos narių 

padėjėjai 

Ne vėliau kaip 

per 30 dienų 

nuo skundo 

(prašymo) 

gavimo dienos 

235,0 

 

2. Pasitelkti nepriklausomų 

ekspertų, turinčių atitinkamą 

kvalifikaciją ir galinčių pateikti 

išvadas ginčijamu klausimu 

10 proc. nuo išnagrinėtų 

skundų (prašymų) 

 

2021 m. 

 

3. Teikti pasiūlymus Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai dėl teisės aktų, 

susijusių su neįgalumo lygio ir 

darbingumo lygio nustatymu, 

tobulinimo 

Pateiktų Lietuvos 

Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai pasiūlymų 

skaičius – 2 

Komisijos 

pirmininkas, 

Komisijos nariai, 

Komisijos narių 

padėjėjai ir 

darbuotojai 

2021 m.  

III–IV ketv. 

 

4. Teikti konsultacijas skundų 

(prašymų) teikėjams Komisijos 

kompetencijai priskirtais 

Konsultuotų skundų 

(prašymų) teikėjų skaičius – 

400 

2021 m. 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavi-

mai (tūkst. 

eurų) 

klausimais  

5. Tobulinti Komisijos narių ir 

darbuotojų kvalifikacinių 

gebėjimus 

Dalyvavusių mokymuose 

(administravimo, 

raštvedybos, viešųjų 

pirkimų, teisės, buhalterinės 

apskaitos) darbuotojų dalis 

iš bendro darbuotojų 

skaičiaus – 50 proc. 

2021 m. 

 

6. Palaikyti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą 

Suorganizuoti susitikimai 

su Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo 

tarnybos darbuotojais dėl 

teisės aktų projektų 

suderinimo – 5; 

organizuoti susitikimai su 

kitomis įstaigomis 

aktualiais negalios 

nustatymo klausimais – 1 

2021 m. 

 

7. Užtikrinti ginčų dėl neįgalumo 

lygio, darbingumo lygio, 

specialiųjų poreikių ir specialiųjų 

poreikių lygio nustatymo 

nagrinėjimą pagal ESPBI IS 

esančius duomenis apie asmens 

sveikatą 

Pasirengta gauti duomenis 

apie asmens sveikatą, 

reikalingus ginčams dėl 

neįgalumo lygio, 

darbingumo lygio, 

specialiųjų poreikių ir 

specialiųjų poreikių lygio 

nustatymo, iš ESPBI IS 

2021 m.  

I–III ketv. 

 


