Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAVEDIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2022 m.

d. Nr. A1Vilnius

Vadovaudamasi Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-182 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdama
užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomų programų
įgyvendinimą:
1. P a v e d u Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos:
1.1. Įgyvendinti šias Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–
2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, priemones:
1.1.1. 09-001 programos ,,Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti savivaldybių
patvirtintas užimtumo didinimo programas“;
1.1.2. 09-002 programos „Socialinės išmokos“ priemones:
1.1.2.1. „Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą“ ;
1.1.2.2. „Užtikrinti išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimą“;
1.1.2.3. „Užtikrinti tikslinių kompensacijų mokėjimą“;
1.1.2.4. „Užtikrinti kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims

bei

žuvusių šeimoms mokėjimą“;
1.1.2.5. „Užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms
teikti“;
1.1.3. 09.003 programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemones:
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1.1.3.1. priemonės „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ priemonę
„Skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų narių
ir visuomenės informuotumą negalios klausimais“ (priemonė nurodyta Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus 4.2.1 papunktyj e);
1.1.3.2. „Teikti emocinės psichologinės pagalbos telefonu paslaugas vyresnio amžiaus
žmonėms“;
1.1.3.3. „Teikti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių Nevyriausybinių
organizacijų veiklai“;
1.1.3.4. „Remti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių Nevyriausybinių
organizacijų projektus, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų
srityje“;
1.1.3.5. „Sudaryti sąlygas Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklai“;
1.1.3.6. „Užtikrinti perduotų iš apskričių įstaigų išlaikymą“;
1.1.3.7. „Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą“;
1.1.3.8. „Padidinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų
srities darbuotojams“;
1.1.3.9. „Įgyvendinti

Socialinių

paslaugų

šakos

kolektyvinės

sutarties

įsipareigojimus“;
1.1.3.10. „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“;
1.1.3.11. „Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias
emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas“ (priemonė nurodyta Smurto artimoje
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plane, ir
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai
mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 ,,Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19
pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022
metų plano patvirtinimo“ (toliau – Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens
ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų planas), II skyriaus 2.3
papunktyje);
1.1.3.12. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų
projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims
užtikrinti“ (priemonė nurodyta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plane ir Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos
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pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano II
skyriaus 8.7 papunktyje);
1.1.3.13. šias priemonės „Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus)
prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“ priemones:
1.1.3.13.1. „Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto
artimoje aplinkoje prevencijai“ (priemonė nurodyta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plane);
1.1.3.13.2. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis,
siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektus“ (priemonė nurodyta Smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plane );
1.1.3.14. „Teikti finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą“;
1.1.3.15. „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti“;
1.1.3.16. „Kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio
dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu“;
1.1.3.17. „Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti
nuo prekybos žmonėmis“;
1.1.3.18. „Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos
nukentėjusiam asmeniui teikimą“;
1.1.3.19. „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į
Lietuvą veiksmų planą“;
1.1.3.20. „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į
Lietuvą veiksmų planą (butams)“;
1.1.3.21. „Konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus
konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems
emocines ir psichologines krizes, stiprinti“;
1.1.3.22. priemonės „Įgyvendinti ilgalaikių COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir
visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano priemones“ priemonę „Plėtoti savanorišką
veiklą, skirtą dialogo tarp kartų plėtojimui bei vyresnio amžiaus asmenų įtraukimui į savanorystę“
(priemonė nurodyta Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės
psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plane II skyriaus 9.5 papunktyje);
1.1.3.23. „Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems
savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš
Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą“;
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1.1.3.24. ,,Užtikrinti institucinę socialinę globą iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-as)
ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be
tėvų globos vaikams“;
1.1.3.25. šias priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo priemones“ priemones:
1.1.3.25.1. „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (priemonė nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. A1-130 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022
metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų planas), 1 priedo 1.1.6 papunktyje);
1.1.3.25.2. „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos
stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.7
papunktyje);
1.1.3.25.3. „Stiprinti

bendruomeninę

veiklą

savivaldybėse

kuriant

palankią

daugiakultūrę aplinką“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.8 papunktyje);
1.1.3.25.4. „Teikti finansinę pagalbą Nevyriausybinėms organizacijoms, kurios
COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.9 papunktyje);
1.1.3.25.5. „Stiprinti Nevyriausybines organizacijas, vienijančias Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos asmenis“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.10 papunktyje);
1.1.3.26. šias priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų fondo veiklą“
priemones:
1.1.3.26.1. „Finansuoti konkurso būdu atrinktus Nevyriausybines organizacijas
vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.2
papunktyje);
1.1.3.26.2. „Finansuoti konkurso būdu atrinktus

nacionalinių

Nevyriausybinių

organizacijų institucinio stiprinimo projektus“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.3 papunktyje);
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1.1.3.26.3. „Finansuoti
Nevyriausybinių

organizacijų

Nevyriausybinių

instituciniams

organizacijų

gebėjimams

stiprinti“

projektus,

skirtus

(priemonė

nurodyta

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1
priedo 1.1.4 papunktyje);
1.1.3.26.4. „Gerinti Nevyriausybinių organizacijų projektų teikimo, vertinimo ir
administravimo priemones“ (priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.5 papunktyje);
1.1.3.27. šias priemonės „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ priemones:
1.1.3.27.1. „Koordinuoti tarptautinių protokolų, projektų, fondų veiklą, įgyvendinti
stipendijų skyrimo užsienyje gyvenantiems jauniems lietuviams priemones, organizuoti ir
įgyvendinti tarptautinius renginius“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m.
sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-65 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų planas), IV skyriuje);
1.1.3.27.2. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti organizacijas, taikančias bent vieną
darbo su jaunimu formą“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų
plano IV skyriuje);
1.1.3.27.3. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas
jaunimo politikos srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas“
(priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano IV skyriuje);
1.1.3.27.4. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių
narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas,
jaunimo iniciatyvas“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano
IV skyriuje);
1.1.3.27.5. „Atrinkti ir finansuoti savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas,
teikti joms metodinę pagalbą, organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą,
siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos
2022 metų veiksmų plano IV skyriuje);
1.1.3.27.6. „Įgyvendinti užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programas
savivaldybėse“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano IV
skyriuje);
1.1.3.28. „Užtikrinti jaunimo politikos funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse“;
1.1.3.29.

,,Perduoti Lietuvos patirtį Europos Sąjungos Rytų partnerystės ir kitoms

besivystančioms valstybėms jaunimo reikalų srityje (Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondo
veikla)“ (priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano IV skyriuje);
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1.1.3.30. priemonės „Remti užsienio lietuvių, taip pat ir jaunimo organizacijų, veiklą,
skirtą puoselėti lietuvybę, bendruomeniškumą, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimą, įtvirtinti globalios Lietuvos sampratą socialinės apsaugos ir darbo srityje“
priemonę „Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektams konkurso būdu finansuoti“
(priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano IV skyriuje);
1.1.3.31. šias priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo
priemones ir mokyti specialistus“ priemones:
1.1.3.31.1. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vykdyti iš
pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos veiklas“ (priemonė nurodyta
Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1256 „Dėl
Nediskriminavimo

skatinimo

2021–2023

metų

veiksmų

plano

patvirtinimo“

(toliau

–

Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų planas), IV skyriaus 1.1 papunktyje);
1.1.3.31.2. „Mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus“ (priemonė nurodyta
Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano IV skyriaus 2.1 papunktyje);
1.1.3.31.3. „Konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių
galimybių srityje projektus“ (priemonė nurodyta Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų
veiksmų plano IV skyriaus 2.8 papunktyje);
1.1.4. 09-004 programos ,, Šeimos politikos stiprinimas“ priemones:
1.1.4.1. „Padidinti globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą paramą būtiniausiems
poreikiams (mitybos, sveikatos, priežiūros, ugdymo) užtikrinti“;
1.1.4.2. „Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą“;
1.1.4.3.

šias priemonės „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“

priemones:
1.1.4.3.1. „Skatinti ir plėsti dienos socialinę priežiūrą vaikams ir šeimoms teikiančių
socialinių paslaugų

įstaigų savivaldybėse veiklą, skiriant lėšas savivaldybėms akredituotai

vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti“ (priemonė nurodyta Vaiko
gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2023 metų
veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų planas), 1 priedo
1.1 papunktyje);
1.1.4.3.2. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės
srityje, veiklos projektus“ (priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano 1
priedo 1.5 papunktyje);
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1.1.4.3.3. „Finansuoti

nevyriausybinių

organizacijų

projektus,

skirtus

teikti

paslaugas vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė)“
(priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano 1 priedo 1.8 papunktyje ir
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai
mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano II skyriaus 8.9 papunktyje);
1.1.4.4.

„Remti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams

ugdyti ir tėvams konsultuoti, siekiant, kad tėvystės įgūdžių ugdymas būtų prieinamas visiems
tėvams“ (priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano 1 priedo 1.6
papunktyje ir Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės
psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano II skyriaus 2.7 papunktyje);
1.1.4.5.

„Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo

smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams (priemonė
nurodyta Vaiko gerovės 2022–2023 metų veiksmų plano 1 priedo 1.3 papunktyje);
1.1.4.6.

„Teikti socialinę paramą mokiniams“;

1.1.4.7.

šias priemonės „Įgyvendinti Šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms,

prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, modelį“ priemones, nurodytas Šeimos kortelės
programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m.
gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-286 ,,Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ (toliau – Šeimos
kortelės programa):
1.1.4.7.1. ,,Organizuoti šeimos kortelių gamybą ir mobiliosios šeimos kortelės
programos sukūrimą“ (priemonė nurodyta Šeimos kortelės programos 1 priedo 1.2 papunktyje);
1.1.4.7.2. „Sukurti ir prižiūrėti šeimos kortelei skirtą informacinę sistemą“ (priemonė
nurodyta Šeimos kortelės programos 1 priedo 1.3 papunktyje);
1.1.4.7.3. ,,Organizuoti šeimos kortelių pristatymą asmenims, turintiems teisę į šeimos
kortelę“ (priemonė nurodyta Šeimos kortelės programos 1 priedo 1.6 papunktyje);
1.1.4.7.4. „Teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie šeimos
kortelės naujienas, reikalingą skelbti informacinėje sistemoje“ (priemonė nurodyta Šeimos kortelės
programos 1 priedo 1.7 papunktyje);
1.1.4.7.5. „Sudaryti sutartis su viešaisiais ir privačiaisiais juridiniais asmenimis dėl
lengvatų, paslaugų ar privilegijų, taip pat prekėms ar renginiams taikomų nuolaidų šeimos kortelių
turėtojams teikimo“ (priemonė nurodyta Šeimos kortelės programos 1 priedo 2.1 papunktyje);
1.1.4.7.6. ,,Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą šeimos kortelės
partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti“ (priemonė nurodyta Šeimos
kortelės programos 1 priedo 2.3 papunktyje);
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1.1.4.7.7. „Konsultuoti viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis dėl galimybių
dalyvauti įgyvendinant Šeimos kortelės programą bei viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis,
kurie jau dalyvauja įgyvendinant Šeimos kortelės programą, dėl lengvatų, paslaugų ar privilegijų,
taip pat prekėms ar renginiams taikomų nuolaidų šeimos kortelių turėtojams teikimo“ (priemonė
nurodyta Šeimos kortelės programos 1 priedo 2.4 papunktyje);
1.1.4.7.8. „Organizuoti šeimos kortelės viešinimo kampaniją“ (priemonė nurodyta
Šeimos kortelės programos 1 priedo 3.1 papunktyje);
1.1.4.8.

„Konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų dirbančių lyčių

lygybės srityje iniciatyvas ir/ar projektus“.
1.2. Įgyvendinant šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas priemones, vykdyti šias
funkcijas:
1.2.1.

sudaryti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su projektų ir priemonių

vykdytojais, savivaldybių administracijomis dėl programų priemonių įgyvendinimo (išskyrus šio
įsakymo 1.1.1, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7, 1.1.3.15, 1.1.3.25.4, 1.1.3.28, 1.1.4.2, 1.1.4.6 papunkčiuose
nurodytas priemones);
1.2.2.

įgyvendinant šio įsakymo 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.11, 1.1.3.12,

1.1.3.13, 1.1.3.17, 1.1.3.22, 1.1.3.25.5, 1.1.3.26.1–1.1.3.26.3, 1.1.3.27, 1.1.3.29, 1.1.3.30, 1.1.3.31.1,
1.1.4.3.2, 1.1.4.3.3, 1.1.4.4, 1.1.4.5, 1.1.4.7.6 papunkčiuose nurodytas priemones, atrinkti ekspertus,
užtikrinti bei prižiūrėti projektų vertinimą;
1.2.3.

įgyvendinant šio įsakymo 1.1.3.18 papunktyje nurodytą priemonę, akredituoti

pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamą pagalbą;
1.2.4.

kontroliuoti pavestų priemonių, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos,

įgyvendinimą ir joms skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį naudojimą, spręsti su priemonių
įgyvendinimu susijusius klausimus, siekiant užtikrinti kokybišką priemonių ir projektų vykdymą;
1.2.5.
1.2.5.1.

teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
biudžeto vykdymo ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.

gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“ ir Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir
savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų
sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
1.2.5.2.

informaciją apie šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytoms programoms,

priemonėms vykdyti panaudotus asignavimus pagal patvirtintas programas ir priemones bei
asignavimų nepanaudojimo priežastis, užpildytas pagal ataskaitos formą (1 priedas), šiais terminais:
1.2.5.2.1. iki 2022 m. balandžio 25 d. informaciją už 2022 m. I ketvirtį, užpildant
formos 1–5 stulpelius ir kitą aktualią informaciją apie programų priemonių vykdymą;
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1.2.5.2.2. iki 2022 m. liepos 14 d. informaciją už 2022 m. I–II ketvirčius, užpildant
formą ir kitą aktualią informaciją apie programų priemonių vykdymą;
1.2.5.2.3. iki 2022 m. spalio 25 d. informaciją už 2022 m. I–III ketvirčius, užpildant
formos 1–5 stulpelius ir kitą aktualią informaciją apie programų priemonių vykdymą;
1.2.5.2.4. iki 2023 m. sausio 24 d. informaciją už 2022 m. I–IV ketvirčius, užpildant
formą ir kitą aktualią informaciją apie programų priemonių vykdymą;
1.2.5.3.

informaciją apie šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų programų priemonių

vykdymo ataskaitas, užpildytas pagal ataskaitos formą (2 priedas) – pasibaigus kiekvienam
kalendorinių metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos, bei pasibaigus
kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 25 dienos;
1.2.5.4.

informaciją apie numatomas nepanaudoti programų priemonėms skirtas lėšas,

apie papildomą lėšų poreikį joms įgyvendinti, dėl lėšų perskirstymo tarp programų, jų priemonių,
ketvirčių. Ši informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Finansų departamentui,
užpildant Prašymą dėl einamųjų metų asignavimų pakeitimų (3 priedas).
2.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. A1-273 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų
priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ su visais pakeitimais ir
papildymais.
3.

P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrams pagal veiklos sritis.

Sveikatos apsaugos ministras, pavaduojantis
socialinės apsaugos ir darbo ministrą

Arūnas Dulkys

1
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2022 m.
d. įsakymo Nr. A11 priedas

(Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ir lėšų nepanaudojimo priežasčių ataskaitos forma)
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO
BEI ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ ŠIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI, NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ 20__ M. _____KETV. ATASKAITA
________________Nr. _______
(data)

(tūkst. eurų)

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinio
kodas*

Planas su
leistinais
patikslinimais

1

2

3

4

5

6 = 5 / 4 * 100

7=5-4

8

Iš viso pagal programas:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vykdymas

Patikslinto plano Nuokrypis
vykdymas, proc.

Nuokrypio
sumos
detalizavimas

Asignavimų
nepanaudojimo Išsamus asignavimų nepanaudojimo priežasčių
priežasčių grupės
paaiškinimas
Nr.**
9

10

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.
**Vienas šaltinis skirtingose eilutėse gali turėti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(rengėjo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS
Asignavimų
nepanaudojimo
priežasčių grupės
Nr.

1.
1.1.
1.2.
1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
Darbo užmokestis ir soc. draudimas
Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų);
Netikslus planavimas (pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
Kita (kitos neišvardintos priežastys)
Kitos išlaidos
Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
Netikslus planavimas (pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos);
Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
Dėl įstaigos reorganizacijos
Kita (kitos neišvardintos priežastys).

________________________________________

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro
2022 m.
d. įsakymo Nr. A12 priedas
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022-2024 metų strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ataskaitos
forma)
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
(Įstaigos duomenys)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO
2022 M. _____KETV. ATASKAITA
________ Nr. _____________
(data)
Programos ir
priemonės
kodas
1

Programos ir priemonės pavadinimas

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai

2

3

______________________________
(asmens, atsakingo už priemonės
įgyvendinimą, pareigų pavadinimas)

__________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____________________

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro
2022 m.
d. įsakymo Nr. A13 priedas
(Prašymo dėl einamųjų metų asignavimų pakeitimo forma)
(sudarytojo pavadinimas)
PRAŠYMAS DĖL EINAMŲJŲ METŲ ASIGNAVIMŲ PAKEITIMŲ

Nr.
(data)
Asignavimų pakeitimo (numatomos nepanaudoti lėšos, papildomų lėšų poreikis, lėšų perskirstymas tarp programų priemonių, ketvirčių)
paaiškinimas / pagrindimas :

Kodas
Programos
priemonės
pavadinimas

Įstaigos,
dalyvaujančios
programoje,
priemonėje

Funkcijų
klasifikacijos

Programos
priemonės

Pakeitimų sumos (+, -) (Eurais)
Finansavimo
šaltinio

Ekonominės
klasifikacijos

Metinė

I ketv.

II ketv.

III
ketv.

IV
ketv.

(įstaigos vadovo*/ asmens, atsakingo už
priemonės koordinavimą, planavimą ir
įgyvendinimą, pareigų pavadinimas)**

_______________________________________
(rengėjo pareigų pavadinimas)

(parašas)

_______________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

________________________________
(vardas ir pavardė)

* - kai prašymą dėl einamųjų metų asignavimų pakeitimų pildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje
veikiančios įstaigos, pasirašo įstaigos vadovas ir rengėjas;
** - kai dėl einamųjų metų asignavimų pakeitimų pildo ministerijos administracijos padalinys, pasirašo jo vadovas ir rengėjas
__________________________

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PAVEDIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS
DEPARTAMENTUI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-04-07 Nr. A1-262

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Jūratė Dringelienė, Departamento direktorė, Finansų
departamentas

Sertifikatas išduotas

JŪRATĖ DRINGELIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-07 11:32:17 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-05-24 12:36:53 – 2026-05-23 23:59:59

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Ana Selčinskienė, Ministerijos kanclerė, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

ANA SELČINSKIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-07 11:36:08 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-01 14:29:19 – 2026-05-31 23:59:59

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Loreta Rynkevič, Skyriaus vedėja, Finansų departamento
Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius

Sertifikatas išduotas

LORETA RYNKEVIČ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-07 12:01:52 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-11-08 18:49:54 – 2026-11-07 23:59:59

Parašo paskirtis

Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Justina Jakštienė, Viceministrė, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

JUSTINA JAKŠTIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-07 12:34:06 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-03 17:25:47 – 2024-05-01 23:59:59

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Arūnas Dulkys, Ministras, Vadovybė

Sertifikatas išduotas

ARŪNAS DULKYS, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-04-07 17:52:14 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-04-07 17:52:40 (GMT+03:00)

DETALŪS METADUOMENYS
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 09:21:46 – 2023-12-11 09:21:46

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24
15:15:31
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