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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PAVEDIMO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2019 m.

d. Nr. A1Vilnius

Vadovaudamasis 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. Al-182 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir siekdamas
užtikrinti 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
2019−2021 metų strateginio veiklos plano priemones:
1.1.1. 01.02

programos ,,Užimtumo didinimas“

priemonę „Įgyvendinti savivaldybių

patvirtintas užimtumo didinimo programas“, iš kurios 6 pilotinėse savivaldybėse – Užimtumo skatinimo
ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį;
1.1.2. šias 02.08 programos „Socialinė parama“ priemones:
1.1.2.1. „Mokėti išmokas vaikams“ (priemonė nurodyta Demografijos, migracijos ir
integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio
veiklos plano (Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos
įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos
politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“, III skyrius) (toliau – Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinis veiklos planas) 1.4.1 papunktyje);
1.1.2.2. „Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“;
1.1.2.3. „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“;
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1.1.2.4. „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“;
1.1.2.5. „Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant
asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje”;
1.1.2.6. „Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei
žuvusių šeimoms mokėti“;
1.1.2.7. „Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“;
1.1.2.8. „Teikti socialinę paramą mokiniams“ (priemonė nurodyta Demografijos,
migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų
tarpinstitucinio veiklos plano 1.2.6 papunktyje);
1.1.2.9. „Kompensuoti dalį nuomos mokesčio asmenims ir šeimoms, nuomojantiems
būstą iš fizinių ar juridinių asmenų“ (priemonė nurodyta Demografijos, migracijos ir integracijos
politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano
1.5.2 papunktyje);
1.1.2.10. „Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“;
1.1.3. šias 03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemones:
1.1.3.1. „Pervesti lėšas perduotoms apskričių įstaigoms išlaikyti“;
1.1.3.2. šias priemonės „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemones:
1.1.3.2.1. „Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant
nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, organizuojant Vaikų
dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2019-2021 metais atrankos konkursus“ (priemonė
nurodyta Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano (Vaiko
gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau – Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių planas) 1.1 papunktyje);
1.1.3.2.2. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje,
veiklos projektus“ (priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių plane 1.5 papunktyje);
1.1.3.2.3. „Finansuoti bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems vaikų tėvams
(įtėviams), globėjams, rūpintojams“ (priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų
plano įgyvendinimo priemonių plano 1.7 papunktyje);
1.1.3.2.4. „Skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir
atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas,
dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“ (priemonė nurodyta Vaiko
gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 4.2 papunktyje);
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1.1.3.3. „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo
smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų nariams“ (priemonė
nurodyta Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano (Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr.
370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano“, II skyrius) (toliau – Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas) 1.3.3 papunktyje);
1.1.3.4. „Remti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams
ugdyti ir tėvams konsultuoti, siekiant, kad tėvystės įgūdžių ugdymas būtų prieinamas visiems
tėvams“ (priemonė nurodyta Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų
strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano 1.7.2 papunktyje);
1.1.3.5. „Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų veiklai“ (priemonė nurodyta Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–
2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano 3.1.1
papunktyje);
1.1.3.6. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus,
skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti“
(priemonė nurodyta Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano 1.3.2 papunktyje);
1.1.3.7. šias priemonės „Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus)
prevencijos ir pagalbos teikimo priemones“ priemones, nurodytas Valstybinės smurto artimoje
aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plane (Valstybinės smurto
artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-182 „Dėl
Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1
priedas) (toliau – Valstybinės smurto artimoje aplinkoje programos įgyvendinimo priemonių
planas):
1.1.3.7.1. „Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto
artimoje aplinkoje prevencijai“ (Valstybinės smurto artimoje aplinkoje programos įgyvendinimo
priemonių plano 1.1.3 papunktis);
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1.1.3.7.2.

„Finansuoti nevyriausybinių

organizacijų,

dirbančių

su

asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio, projektus“ (Valstybinės smurto artimoje
aplinkoje programos įgyvendinimo priemonių plano 1.3.1 papunktis);
1.1.3.8. šias priemonės „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ priemones:
1.1.3.8.1. „Pervesti lėšas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondui“ (įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d.
nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės
susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“ bei Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto 2011 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 15 „Dėl reglamento keitimo“);
1.1.3.8.2. „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 2011–2019 metų plėtros programos
įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano (Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų
plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl
Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau – Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos
įgyvendinimo veiksmų planas) 2.3.3 papunktyje);
1.1.3.8.3. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos
projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“
(priemonė nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimo veiksmų plano
3.1.2 papunktyje);
1.1.3.8.4. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti mobilaus darbo su jaunimu ir (ar) darbo
su jaunimu gatvėje programas, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio
kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį“ (priemonė
nurodyta Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.3.1
papunktyje);
1.1.3.8.5. „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 plėtros programos įgyvendinimo
veiksmų plano 4.1.1 papunktyje);
1.1.3.8.6. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorystę organizuojančias
organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“ (priemonė nurodyta Nacionalinės
jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimo veiksmų plano 4.2.5 papunktyje);
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1.1.3.8.7. ,,Diegiant bendrą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti
jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo plėtrą ir palaikymą“ (priemonė nurodyta Nacionalinio
jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimo veiksmų plano 5.1.1. papunktyje“);
1.1.3.9. „Pervesti lėšas jaunimo teisių apsaugai“;
1.1.3.10. „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti,
„Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje“ (priemonė nurodyta
„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011–2019 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano („Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.
1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011–
2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau
– Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011–2019 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas) 1.1.1 papunktyje;
1.1.3.11. „Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti
nuo prekybos žmonėmis“ (priemonė nurodyta Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2.3.3 papunktyje);
1.1.3.12. „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į
Lietuvą veiksmų planą“;
1.1.3.13. šias priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo
priemones ir mokyti specialistus“ priemones:
1.1.3.13.1. „Rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių gavusių prieglobstį
Lietuvoje integracijos srityje mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir
lygių

galimybių

užtikrinimo

bei

radikalizacijos

klausimais“

(priemonė

nurodyta

Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano (Nediskriminavimo skatinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, IV skyrius) (toliau – Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų
veiksmų planas) 4.3 papunktyje);
1.1.3.13.2. „Mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus“ (priemonė nurodyta
Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 4.6 papunktyje);
1.1.3.14.

šias

priemonės

„Įgyvendinti

bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ priemones:

Nevyriausybinių

organizacijų

ir
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1.1.3.14.1.

„Finansuoti

konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas

vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nacionalinių nevyriausybinių
organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“ (priemonė nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau – Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų planas) 2.1.1 papunktyje);
1.1.3.14.2. „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas
vienijančių

asociacijų

institucinio

stiprinimo

projektus,

organizuojant

nevyriausybines

organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“
(priemonė nurodyta Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano 2.1.2 papunktyje);
1.1.3.14.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (priemonė nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano 2.3 papunktyje);
1.1.3.15. „Remti nuo sausio 11–13 d. įvykių nukentėjusių asociacijų veiklą“
(priemonė

nurodyta

Nevyriausybinių

organizacijų,

vienijančių

Lietuvos

Respublikos

nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir vėliau vykdytos
SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-545 ,,Dėl
Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus
nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano, 1 priedas) (toliau – Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13
d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų planas) 1.2.
papunktyje);
1.1.3.16. šias priemonės „Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai“ priemones:
1.1.3.16.1. „Tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos projektus ir dalyvauti
neįgaliesiems svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų darbe“ (Nacionalinės neįgaliųjų
socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų
programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau − Nacionalinės
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neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų
veiksmų planas), 2.1.5 papunktis);
1.1.3.16.2. „Ugdyti bei atkurti neįgaliųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo
įgūdžius“ (Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos
įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano 2.1.8 papunktis);
1.1.3.16.3. „Leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems“ (Nacionalinės
neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų
plano 2.1.10 papunktis);
1.1.3.16.4. „Vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės
integracijos procesą“ (Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų
programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano 4.1.1 papunktis);
1.1.3.16.5.

„Skatinti

neįgaliųjų

teises

ginančių

neįgaliųjų

nevyriausybinių

organizacijų veiklą“ (Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos
įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano 4.2.1 papunktis);
1.1.3.17. „Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms
valstybėms jaunimo reikalų srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)“ ( priemonė nurodyta
Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano (Vystomojo bendradarbiavimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d.
nutarimu Nr. 937 ,,Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ II
skyrius) (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas) 1.1.3.14 papunktyje;
1.1.4.

04.05 programos ,,Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo

administravimas“ priemonę „Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos
įgyvendinimo veiksmų plano priemones“.
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, paslaugų teikėjais, savivaldybių administracijomis dėl programų priemonių
įgyvendinimo (išskyrus šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2.7–1.1.2.10, 1.1.3.1, 1.1.3.9 ir 1.1.3.16 papunkčiuose
nurodytas priemones);
1.2.2. įgyvendinant šio įsakymo 1.1.3.2.1., 1.1.3.2.2., 1.1.3.2.4., 1.1.3.3., 1.1.3.4., 1.1.3.5.,
1.1.3.6., 1.1.3.7.1., 1.1.3.7.2., 1.1.3.8., 1.1.3.10., 1.1.3.11.,1.1.3.14.1., 1.1.3.14.2., 1.1.3.15., 1.1.3.16,
1.1.3.17 bei 1.1.4. punktuose nurodytas priemones atrinkti ekspertus, užtikrinti bei prižiūrėti
projektų vertinimą;
1.2.3. kontroliuoti veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, vykdymą ir valstybės
biudžeto lėšų tikslinį naudojimą, siekiant užtikrinti priemonių ir projektų vykdymo kokybę;
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1.2.4. teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
1.2.4.1. biudžeto vykdymo ataskaitas − Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų
informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo “ ir Valstybės ir savivaldybių
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. 1K-465 ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo
lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
1.2.4.2. šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų programų priemonių įgyvendinimo
ataskaitas (pagal formą, nustatytą šio įsakymo 1

priede), išvadas, pasiūlymus ir kitą

reikalingą informaciją (laisva forma) – pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui,
iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos, bei pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų
kalendorinių metų sausio 20 dienos;
1.2.4.3. informaciją apie šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1–1.1.3.15., 1.1.3.17 bei 1.1.4
papunkčiuose nurodytų programų priemonių vykdytojų panaudotus asignavimus pagal patvirtintas
programas ir priemones bei asignavimų nepanaudojimo priežastis (pagal formą, nustatytą šio
įsakymo 2 priede) – pasibaigus pusmečiui iki liepos 12 dienos, bei pasibaigus kalendoriniams
metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 20 dienos;
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. A1-47 „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.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro
2019 m.
d.
įsakymo Nr. A11 priedas
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019–2021 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 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO
2019 M. _____KETV. ATASKAITA
________ Nr. _____________
(data)
Programos ir
priemonės
kodas
1

Programos ir priemonės/priemonės 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 2019 m.
d.
įsakymo Nr. A12 priedas

(Informacijos apie vykdytojų panaudotus asignavimus pagal patvirtintas programas ir priemones bei asignavimų nepanaudojimo priežastis forma)
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

_______________________________________________________________________
(Įstaigos duomenys)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
INFORMACIJA APIE VYKDYTOJŲ PANAUDOTUS ASIGNAVIMUS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
2019 m. _____KETV. ATASKAITA
Nr. ___________
(data)
(tūkst. eurų)
Programos ir
priemonės
kodas
1

Finansavimo
šaltinio kodas

Programos ir
priemonės/priemo
nės priemonės
pavadinimas

Ataskaitinio
laikotarpio
planas,
įskaitant
patikslinimus

2

3

4

Panaudoti
Nuokrypis (6 = Įvykdymo
asignavimai
5 – 4)
proc.
(vykdymas)
5

6

7

Asignavimų nepanaudojimo priežastys (pagal programas ir
priemones/priemonės priemones)
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Iš viso:

(asmens, atsakingo už priemonės

(parašas)

(vardas ir pavardė)

