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2014 METŲ VEIKSMŲ ATASKAITOS APIBENDRINIMAS
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau - Departamentas) 2014 metais savo veiklą vykdė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymu, 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, 2012 m. sausio 11 d. Nr. A1-11, 2013 m. sausio
31 d. Nr. A1-32 ir 2014 m. kovo 5 d. įsakymais Nr. A1-123 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų
priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos” ir kitais teisės aktais.
Departamento 2014 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas sudarė 1.582.725,2 tūkst. Lt.
Administravimui iš programos 2.7 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“
ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3.353,0 tūkst. Lt asignavimų, panaudota 3.352,3 tūkst. Lt.
2014 m. į Departamento sąskaita buvo grąžinamos ir praėjusių laikotarpių finansavimo
sumos bei palūkanos už banke laikomas valstybės biudžeto lėšas. Viso surinkta, apskaityta ir
perduota į Finansų ministeriją 2013,6 tūkst. Lt praėjusių laikotarpių finansavimo sumų ir 15,8 tūkst.
Lt palūkanų už valstybės biudžeto lėšas laikomas banke.
Per 2014 metus Departamentas vykdė 2 projektus ir įgyvendino 10 ministerijos pavestų
socialinių programų, kuriose finansuojamos 37 programų priemonės.
Įstaigų priežiūros skyrius įvertino 198 įstaigų teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos atitiktį Socialinės globos normoms. Išnagrinėjo 608 socialinės globos įstaigų
pateiktas paraiškas licencijai gauti, iš kurių 584 licencijos išduotos 364 įstaigoms. Įstaigoms,
teikiančioms dienos globą senyvo amžiaus asmenims įteikta 15 licencijų, dienos globą suaugusiems
asmenims su negalia – 73, dienos globą vaikams su negalia – 21, ilgalaikę globą socialinės rizikos
vaikams – 132, ilgalaikę globą suaugusiems asmenims su negalia – 116, ilgalaikę globą vaikams su
negalia – 28, ilgalaikę globą senyvo amžiaus asmenims – 122, globą suaugusiems ar senyvo
amžiaus asmenims namuose – 54, globą vaikams su negalia namuose – 12, trumpalaikę globą
socialinės rizikos suaugusiems asmenims – 11 licencijų.
Išmokų valdymo skyrius atliko išmokų rūšių vertinimus 10 savivaldybių ir parengė 40
vertinimo ataskaitų apie programų priemonių įgyvendinimą, organizavo bendrus susitikimus su
savivaldybių atstovais.
Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyrius atliko 29 projektų vertinimus jų
įgyvendinimo vietose, 1 projekto vertinimą nuotoliniu būdu pagal pateiktą klausimyną ir
dokumentų kopijas.
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Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyrius atestavo 206 socialinių
darbuotojų, patvirtino 45 socialinių darbuotojų programas bei suderino 20 socialinių darbuotojų
padėjėjų programas, įvertino 10 socialinio darbo metodinių centrų veiklą.
Šeimos ir jaunimo programų skyrius atliko 39 vertinimus ir parengė vertinimų
ataskaitas, administravo 465 projektus: užtikrino finansavimą, konsultavo projektų vykdytojus,
nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
Departamentas per 2014 metus gavo 7 270 dokumentų, iš kurių 6 891 gauti iš juridinių
asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų), 380 – piliečių laiškai. Siunčiamų dokumentų užregistruota
1 640, iš jų – 1 373 juridiniams asmenims ir 267 piliečiams.
Atliko tyrimą ir pateikė išvadą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpyje nuo 2013 m. III ketvirčio iki 2014 m. III ketvirčio“.
Tyrimo metu nustatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Departamente neužfiksuota.
Departamento darbuotojai, vykdydami ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-32 ir
2014 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. A1-123 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ bei Departamento ir skyrių nuostatais
nustatytas funkcijas, per 2014 metus atliko visus reikiamus veiksmus ir numatytą planą įvykdė.
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FINANSŲ SKYRIUS
I. ĮŽANGA
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (toliau – departamentas) 2014 metais
patvirtintas 1.582.725,2 tūkst.Lt biudžeto išlaidų asignavimų planas, t.sk. išlaidoms 1.582.636,2
tūkst. Lt, sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, bei finansiniams įsipareigojimams
vykdyti 89,0 tūkst. Lt. Departamentas 2014 m. įgyvendindamas pavestas funkcijas vykdė 10
socialinių programų, kuriose finansuojamos 37 programų priemonės.

II. SKYRIAUS VEIKSMAI ATLIEKANT PAGRINDINES FUNKCIJAS
2014 metais iš valstybės iždo gauta – 1.541.883,3 tūkst. Lt, arba 97,4 % asignavimų plano,
įskaitant patikslinimus išlaidoms. Sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei
finansiniams įsipareigojimams vykdyti gauti 89,0 tūkst.Lt, 100 % skirtų asignavimų.
Socialinių programų įgyvendinimui ataskaitiniame laikotarpyje skirtas biudžeto išlaidų
asignavimų planas sudaro 1.579.372,2 tūkst.Lt, gauti asignavimai programų vykdymui 1.538.531,0
tūkst.Lt, arba 97.4 % sąmatos.
Departamento administravimui iš programos 2.7 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir
kitose įstaigose“ ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3.353,0 tūkst. Lt asignavimų, panaudota 3.352,3
tūkst.Lt.
Per ataskaitinį 2014 m. laikotarpį Finansų skyrius vykdydamas pavestas funkcijas pagal
pasirašytas sutartis perdavė programų vykdytojams skirtas lėšas ir vykdė valstybės biudžeto lėšų
apskaitą:
Programos 2.7 ,,Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose“ priemonės
,,Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą
šalies gyventojams“ asignavimų planas 3.650 tūkst. Lt., panaudota 98,8 % skirtų asignavimų.
Programos 2.8 ,,Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos“
asignavimų planas 923.420,0 tūkst. Lt., panaudota 918.627,2 tūkst. Lt., t.y. 99,5 proc. skirtų
asignavimų. Neįvykdymo priežastis – faktinis išmokas gaunančių gavėjų skaičius buvo mažesnis
nei planuota.
Programos 2.10 „Išmokos vaikams“ asignavimų planas 203.321,0 tūkst. Lt, panaudota
196.177,0 tūkst. Lt., t.y 96,5 proc. skirtų asignavimų. Neįvykdymo priežastis – faktinis išmokas
gaunančių gavėjų skaičius buvo mažesnis nei paskaičiuota planuojant lėšas.
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Programos 2.13 „Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos
savivaldybių biudžetams“ asignavimų planas 426.082,0 tūkst. Lt, panaudota 397291,9 tūkst. Lt., t.y.
93,2 proc. skirtų asignavimų. Neįvykdymo priežastis – nepaskirstyta SADM ministro įsakymu
2014-11-28 Nr.A1-592 su vėlesniais pakeitimais (2014-12-10 Nr.A1-638) 2014 m. sąmatos suma –
9.643,9 tūkst.Lt. ir faktinis išmokas gaunančių gavėjų skaičius buvo mažesnis nei paskaičiuota
planuojant lėšas. Savivaldybės viso grąžino 19,1 mln.Lt, daugiausia grąžino nepanaudotų
asignavimų: priemonės ,,Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir
mokėti“ 10.291,3 tūkst.Lt, ,,Pervesti lėšas socialinei paramai mokiniams“ – 6.142,1 tūkst.Lt.
Programos 3.1 ,,Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“
asignavimų planas 9.141,0 tūkst. Lt, panaudota 9.122,7 tūkst. Lt., t.y. 99,8 proc. skirtų lėšų. Liko
nepanaudotų lėšų – su projekto vykdytoju ,,Lietuvos krikščioniškas labdaros ir gailestingumo
fondas“ nutraukta sutartis, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.
Programos 3.2 ,,Jaunimo politikos įgyvendinimas“ asignavimų planas 1.351,2 tūkst. Lt,
panaudota 1.343,5 tūkst.Lt, t.y. 99,4 proc. skirtų lėšų. Neįvykdymo priežastys – sutaupytos lėšos,
projektų vykdytojai asignavimus skirtus prekėms įsigyti panaudojo, kai buvo taikomos nuolaidų
akcijos prekėms.
Programos 4.2 ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ asignavimų planas 3.117,0 tūkst. Lt,
panaudota 3.104,9 tūkst.Lt, t.y. 99,6 proc. skirtų asignavimų. Neįvykdymo priežastys – SADM
2014-12-05 įsakymu Nr.A1-609 Departamentui panaikintos funkcijos: informuoti visuomenę apie
prieglobstį gavusių užsieniečių integraciją. Visuomenės informavimo veikla 2014 m. nebuvo
atlikta.
Programos 5.2 ,,Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ asignavimų
planas 1.166,0 tūkst. Lt, panaudota asignavimų 1.159,3 tūkst. Lt., t.y. 99,4 proc. skirtų asignavimų.
Neįvykdymo priežastys – SADM kanclerio 2014-06-26 potvarkiu Nr. A3-84 projekto vykdytojams
priemonės ,,Įgyvendinti Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės
srityje įgyvendinimo veiksmų planas“ paskirstyta 5,0 tūkst.Lt mažesnė suma negu metinis planas.
Programos 5.3 ,,Vietos bendruomenių savivaldos programa“ asignavimų planas 8000,0
tūkst. Lt, panaudoti asignavimų 7.972,9 tūkst. Lt., t.y. 99,7 proc. skirtų asignavimų.
Programos 6.1 ,,Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“
asignavimų planas 124,0 tūkst. Lt., panaudota – 123,5 tūkst. Lt., t.y. 99,6 proc. skirtų asignavimų.
Savivaldybių administracijų negrąžintos valstybės biudžeto lėšos skirtos programų
vykdymui dėl lėšų likusių bankrutavusiuose bankuose 2014 m. gruodžio 31 d. būklei sudaro 1568,3
tūkst.Lt, t.y. : 2011 metais AB banke Snoras negrąžintos lėšos - 394,4 Lt, 2013 metais AB ,,Ūkio
bankas“ - 1173,9 tūkst.Lt. Vadovaujantis atsargumo principu viešojo sektoriaus apskaitoje, lėšos
kurių nenumatoma grąžinti dėl įšaldymo banko sąskaitose registruojama išankstinio apmokėjimo
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nuvertėjimas 100 procentų. Formoje Nr.4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje, vadovaujantis LR
Finansų ministerijos 2011 m. liepos 25 d. raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-1107905 gautinų sumų likučiai
įtraukiami įskaitant nuvertėjimus. Todėl Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje įšaldytos lėšos
banko sąskaitose neatsispindi.
2014 m. į Departamento sąskaita buvo grąžinamos ir praėjusių laikotarpių finansavimo
sumos bei palūkanos už banke laikomas valstybės biudžeto lėšas. Viso surinkta, apskaityta ir
perduota į Finansų ministeriją 2013,6 tūkst.Lt praėjusių laikotarpių finansavimo sumų ir 15,8
tūkst.Lt palūkanų už valstybės biudžeto lėšas laikomas banke.
Departamentas vykdė 2 projektus.
2013 m. kovo mėn. pradėjo vykdyti projektą ,,Bendrojo vertinimo modelio diegimas
Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant
gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę“. Projekto kodas: Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-060“.
Patvirtinta projekto tinkamo finansuoti išlaidų suma 185,1 tūkst. Lt. Projektas baigtas vykdyti 2014
m. rugsėjo mėn., vykdymo išlaidos sudaro 180,4 tūkst.Lt, grąžintos nepanaudotos lėšos 4,7 tūkst.Lt.
2013 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą ,,Socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojų kompetencijos ugdymas“, projekto kodas :Nr.VP1-1.1-SADM-13-V. Projekto tinkamo
finansuoti išlaidų suma 5.099,7 tūkst.Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje projekto vykdymo
išlaidos sudaro 1.567,8 tūkst.Lt.

III. APIBENDRINIMAS
Departamento 2014 metų biudžeto išlaidų asignavimų planas 1.582.725,2 tūkst. Lt, iš jų
išlaidoms 1.582.636,2 tūkst. Lt, sandoriams dėl

materialiojo ir nematerialiojo turto, bei

finansiniams įsipareigojimams vykdyti 89,0 tūkst. Lt. Kasinės išlaidos 2014 metų

sudaro

1.541.883,3 tūkst.Lt, tame skaičiuje išlaidoms – 1.541.794,5 tūkst.Lt, sandoriams dėl materialiojo ir
nematerialiojo turto bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti -88,9 tūkst.Lt.
2014 metais einamųjų metų nepanaudoti biudžeto išlaidų asignavimai (įskaičiuojant pagal
ministro įsakymą sumažintus 2014 m. perduotus asignavimus priemonei ,,Pervesti lėšas socialinei
paramai mokiniams“ - 6791,4 tūkst.Lt) grąžinti iki 2015 m. sausio 10 d.

į

Departamento

atsiskaitomąją sąskaitą ir perduoti į valstybės iždą sudaro 35.666,4 tūkst.Lt.
2014 metais grąžinti praėjusių laikotarpių asignavimai sudaro 2.029,4 tūkst. Lt, palūkanos
– 17,6 tūkst.Lt.
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IŠMOKŲ VALDYMO SKYRIUS
I.

ĮŽANGA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – departamentas) Išmokų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) darbuotojai, vykdydami
Socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) 2013 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-32
ir 2014 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. A1-123 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ bei departamento ir skyriaus
nuostatais nustatytas funkcijas, per 2014 metus administravo 3 programų 14 priemonių
įgyvendinimą:
1. 2.8 programos „Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos“
(toliau – 2.8 programa) priemonių:
1.1. „Pervesti lėšas šalpos išmokoms mokėti“ (toliau – Šalpos išmokų priemonė);
1.2. „Pervesti

lėšas

šalpos

išmokoms

administruoti“ (toliau

–

Šalpos

išmokų

administravimo priemonė);
1.3. „Pervesti lėšas transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijoms mokėti“ (toliau – Transporto kompensacijų priemonė);
1.4. „Pervesti lėšas išmokoms ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėti“ (toliau –
Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams priemonė);
1.5. „Pervesti lėšas kompensacijoms sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei
žuvusių šeimoms mokėti“ (toliau – Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims
priemonė).
2. 2.10 programos „Išmokos vaikams“ (toliau – 2.10 programa) priemonių:
2.1. „Pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti“ (toliau –Išmokų vaikams priemonė);
2.2. „Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“ (toliau – Išmokų vaikams
administravimo priemonė).
3. 2.13 programos „Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos
savivaldybių biudžetams” (toliau – 2.13 programa) priemonių:
3.1. „Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti” (toliau
– Socialinių išmokų priemonė);
3.2. „Pervesti lėšas socialinei paramai mokiniams“ (toliau – Paramos mokiniams
priemonė);
3.3. „Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“ (toliau – Socialinių paslaugų
priemonė);
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3.4. „Pervesti lėšas vaikų teisių apsaugai“ (toliau – Vaikų teisių apsaugos priemonė);
3.5. „Pervesti lėšas jaunimo teisių apsaugai“ (toliau – Jaunimo teisių apsaugos priemonė);
3.6. „Organizuoti savivaldybėse laikiną nekvalifikuotų bedarbių užimtumą“ (toliau –
Užimtumo priemonė);
3.7. „Pervesti lėšas perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti“ (toliau – Įstaigų išlaikymo
priemonė).

II.

SKYRIAUS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT 2.8. PROGRAMĄ

Įgyvendindami 2.8 programos priemones skyriaus darbuotojai per 2014 metus:
parengė ir su 60 savivaldybių 2014 m. vasario 12 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis VŠI dėl 2.8 programos Šalpos išmokų, Šalpos išmokų administravimo ir
Transporto kompensacijų priemonių vykdymo;
parengė ir su 60 savivaldybių 2014 m. vasario 12 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis VINA dėl 2.8 programos Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams ir
Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims priemonių vykdymo;
parengė ir su savivaldybių administracijomis pasirašė 180 pradinių išlaidų sąmatų ir
481 patikslintą išlaidų sąmatą atsižvelgdami į savivaldybių administracijų pateiktus motyvuotus
prašymus dėl skirtų valstybės biudžeto lėšų perskirstymo tarp einamųjų metų mėnesių, ketvirčių ir
išlaidų straipsnių, bei vadovaujantis ministro įsakymais;
parengė ir pateikė departamento Finansų skyriui 76 savivaldybių administracijoms
skirtų pervedamų lėšų paraiškas, 75 patikslintas prognozes;
nuolat teikė metodinę pagalbą ir konsultacijas programos vykdytojams dėl išlaidų
sąmatų tikslinimo ir ataskaitų apie lėšų panaudojimą sudarymo, teikė atsakymus į savivaldybių
administracijų vykdytojų telefonu ir elektroniniu paštu pateiktus klausimus;
nagrinėjo savivaldybių administracijų departamentui pateiktų 1598 ataskaitų
duomenis, analizavo savivaldybių administracijų 2014 metų išlaidų sąmatų pakeitimus;
parengė ir pateikė ministerijai savivaldybių administracijų mokamų šalpos išmokų
ketvirtinių statistinių duomenų 4 suvestines ir 1 metinę;
parengė ir ministerijai pateikė Duomenų apie savivaldybių administracijoms šalpos
išmokoms administruoti skirtų lėšų panaudojimo 4 suvestines;
parengė ir pateikė ministerijai Savivaldybių administracijų mokamų iš Valstybės
biudžeto lėšų transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų statistinių duomenų 4 suvestines ir 1 Grąžintų nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų
ataskaitą;
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rinko ir sistemino duomenis 1 statistinei ataskaitai pagal LR finansų ministro
2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-230 patvirtintą formą Nr. B-5 „Informacija apie išlaidų
socialinei paramai pinigais vykdymą“.
parengė ir pateikė ministerijai 16 2.8 programos priemonių įgyvendinimo ataskaitas;
atliko 2.8 programos Šalpos išmokų priemonės vertinimus Vilniaus miesto, Šilalės,
Šilutės, Ukmergės rajonų savivaldybių administracijose bei parengė išvadas, kurias raštu pateikė
savivaldybių administracijoms;
atliko 2.8 programos Šalpos išmokų administravimo priemonės vertinimus Prienų,
Akmenės, Mažeikių, Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Ukmergės ir Trakų rajonų bei Vilniaus
miesto savivaldybių administracijose, parengė išvadas, kurias raštu pateikė savivaldybių
administracijoms;
atliko 2.8 programos Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams priemonės
vertinimus Šilalės, Ukmergės rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje bei parengė
išvadas, kurias raštu pateikė savivaldybių administracijoms;
atliko 2.8 programos Transporto kompensacijų priemonės vertinimus Prienų, Akmenės
Ukmergės ir Mažeikių rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, parengė išvadas,
kurias raštu pateikė savivaldybių administracijoms;
Iš 60 savivaldybių administracijų, vykdant Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams
priemonę, per 2014 metus 41 savivaldybės administracija pateikė 45 vienkartinių išmokų paraiškas.
Vykdant Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims priemonę, per 2014 metus
6 savivaldybių administracijos pateikė 7 kompensacijų išmokų paraiškas.
1 lentelė. 2.8 programos priemonių 2014 m. gruodžio 31 d. rodikliai
Metinis
planas

Patikslintas
planas

Patikslinto ir
pradinio plano
skirtumas

Pervestos
lėšos

Kasinės
išlaidos

(tūkst. Lt)

Patirtos
sąnaudos

Nepanaudotos lėšos
(Pervestų lėšų ir
kasinių išlaidų
skirtumas)

Šalpos išmokų priemonė
905648,0

901045,7

-4602,3
901045,7 898314,8 908589,1
Šalpos išmokų administravimo priemonė

2730,9

18113,0

17734,2

-378,8
17734,2
17047,8
17058,5
Transporto kompensacijų priemonė

686,4

3007,0

2845,2

-161,8
2845,2
2744,3
X
Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams priemonė

100,9

850,0

850,0
0
465,9
463,2
X
Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims priemonė

2,7

50,0

50,0

6,0

0

63,0

57,0

X
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Pagal 2014 metų patikslintą planą šalpos išmokos planuotos 157677 gavėjams, išmokėtos –
vidutiniškai 157107 gavėjams, priskaičiuotos – vidutiniškai 155512 gavėjų.
Faktinis gavėjų, gaunančių 0,25 BSI dydžio transporto kompensaciją, skaičius 2014 m.
sausio 1 d. buvo 4994, 2014 m. gruodžio 31 d. – 5108. 2014 m. gruodžio 31 d.0,25 BSI dydžio
transporto kompensacijos planuotos 5296 gavėjams, išmokėtos vidutiniškai 5105 gavėjams.
2 lentelė. Gavėjų, gaunančių 0,25 BSI transporto kompensacijas, skaičius 2014 m. gruodžio 31 d.
Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. sausio 1
d.

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. gruodžio 31
d.

4994

5108

Patikslintas planuotas vidutinis
suaugusių
neįgalių asmenų
skaičius

neįgalių vaikų
skaičius

4268

1028

Išmokėta transporto kompensacijų
vidutiniškai
suaugusiems
neįgaliems
neįgaliems
vaikams
asmenims

4127

978

Faktinis gavėjų, gaunančių iki 32 BSI dydžio transporto kompensaciją, skaičius
2014 m. sausio 1 d. buvo 9, 2014 m. gruodžio 31 d.– 4. Savivaldybių administracijose transporto
kompensacijoms skirtos lėšos 2014 m. gruodžio 31 d. planuotos 183 gavėjams, išmokėtos
173 gavėjams.
3 lentelė. Gavėjų, gaunančių iki 32 BSI transporto kompensacijas, skaičius 2014 m. gruodžio 31 d.
Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. sausio 1
d.

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. gruodžio 31
d.

9

4

Išmokėta transporto kompensacijų

Patikslintas planas
suaugusių
neįgalių
asmenų
skaičius

šeimų, auginančių
neįgalų vaiką,
skaičius

suaugusiems
neįgaliems
asmenims

šeimų,
auginančių
neįgalų vaiką,
skaičius

64

119

58

115

4 lentelė. Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams gavėjų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d.
Išmokėta

Patikslintas planas

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. sausio 1 d

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m.
gruodžio 31 d.

Žuvusių ar
mirusių dalyvių
skaičius

Pašalpos gavėjų
skaičius

Žuvusių ar mirusių
dalyvių skaičius

Pašalpos gavėjų
skaičius

0

1

49

53

49

53

5 lentelė. Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims gavėjų skaičius 2014 m.
gruodžio 31 d.
Išmokėta

Patikslintas planas

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m. sausio 1 d

Faktinis gavėjų
skaičius
2014 m.
gruodžio 31 d.

Žuvusių ar
mirusių dalyvių
skaičius

Pašalpos gavėjų
skaičius

Žuvusių ar mirusių
dalyvių skaičius

Pašalpos gavėjų
skaičius

0

0

2

8

2

8
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III.

SKYRIAUS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT 2.10. PROGRAMĄ

Įgyvendindami 2.10 programos priemones skyriaus darbuotojai per 2014 metus:
parengė ir su 60 savivaldybių 2014 m. vasario 12 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis ISV dėl 2.10 programos vykdymo;
parengė ir su savivaldybių administracijomis pasirašė 120 pradinių ir 355 patikslintas
2014 metų išlaidų sąmatas;
pateikė Finansų skyriui savivaldybių administracijoms pervedamų lėšų 24 mokėjimo
paraiškas ir 26 prognozes;
nuolat teikė metodinę pagalbą ir konsultacijas 2.10 programos vykdytojams dėl išlaidų
sąmatų tikslinimo ir ataskaitų apie lėšų panaudojimą sudarymo, teikė atsakymus į savivaldybių
administracijų minėtos priemonės vykdytojų telefonu ir elektroniniu paštu pateiktus klausimus;
nagrinėjo savivaldybių administracijų departamentui pateiktų 1090 ataskaitų duomenis,
analizavo savivaldybių administracijų 2014 metų išlaidų sąmatų pakeitimus;
parengė ir pateikė ministerijai 8 programos 2.10 „Išmokos vaikams“ priemonių
įgyvendinimo ataskaitas;
parengė ir ministerijai pateikė Duomenų apie savivaldybių administracijoms išmokoms
vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimo 4 suvestines;
rinko ir sistemino duomenis 1 statistinei ataskaitai pagal LR finansų ministro
2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-230 patvirtintą formą Nr. B-3 „Informacija apie išlaidų
išmokoms vaikams pinigais vykdymą“.
parengė ir pateikė ministerijai 8 programos 2.10 „Išmokos vaikams“ priemonių
įgyvendinimo ataskaitas;
atliko Išmokų vaikams priemonių vertinimus Trakų, Prienų, Akmenės, Mažeikių
Klaipėdos, Širvintų rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijose bei parengė išvadas,
kurias raštu pateikė savivaldybių administracijoms;
atliko Išmokų vaikams administravimo priemonės vertinimus Šilutės, Šilalės, Prienų,
Akmenės, Mažeikių, Klaipėdos, Širvintų rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių administracijose
rajonų savivaldybių administracijose bei parengė išvadas, kurias raštu pateikė savivaldybių
administracijoms.
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6 lentelė. 2.10 programos priemonių 2014 m. gruodžio 31 d.rodikliai
Metinis
planas

2014 metų
patikslintas
planas

Patikslinto ir
pradinio
plano
skirtumas

Pervestos
lėšos

Kasinės
išlaidos

(tūkst. Lt)
Patirtos
sąnaudos

Nepanaudotos
lėšos (pervestų
lėšų ir kasinių
išlaidų
skirtumas

X

4944,0

5998,1

224,7

Išmokų vaikams priemonė
220294,0

195017,8

-25276,2

195017,8

190073,8

Išmokų vaikams administravimo priemonė
7160,0

6327,9

-832,1

6327,9

6103,2

7 lentelė. 2.10 programos priemonių 2014 m. gruodžio 31 d.rodikliai pagal išmokų rūšis ir gavėjų
skaičių
Išmokų rūšys
Vienkartinė išmoka vaikui
Išmoka vaikui
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Globos (rūpybos) išmoka
Vienkartinė išmoka įsikurti
Globos (rūpybos) išmokų tikslinis priedas
Iš viso:

Kasinės išlaidos,
tūkst. Lt
46707,1
69436,5
10,6
58683,4
10611,8
1871,0
2753,4
190073,8

Asmenys, vnt.
32692
115275
13
14170
2222
7166
492
164051

Išmokas vaikams pagal septynias priemones per 2014 metus iš viso vidutiniškai gavo
164051 asmuo.

IV.

SKYRIAUS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT 2.13. PROGRAMĄ

Įgyvendindami 2.13 programos priemones, skyriaus darbuotojai per 2014 metus:
parengė ir su 60 savivaldybių 2014 m. vasario 12 d. pasirašė Valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis STD dėl 2.13 programos vykdymo;
parengė ir su 60 savivaldybių administracijomis 2014 m. gruodžio 29 d. pasirašė
susitarimus dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. STD nutraukimo;
parengė ir pateikė Finansų skyriui savivaldybių administracijoms skirtų lėšų
56 patikslintas prognozes ir pervedamų lėšų 65 mokėjimo paraiškas;
pagal kompetenciją nagrinėjo departamentui pateiktų ataskaitų duomenis;
parengė ir ministerijai pateikė 28 programos 2.13 priemonių įgyvendinimo ataskaitas;
kontroliavo Socialinių išmokų ir kompensacijų ir Paramos mokiniams priemonių
administravimui 2013 metais viršytų lėšų grąžinimą.
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atliko 2.13 programos priemonių vertinimus Šilutės, Šilalės ir Ukmergės rajonų
savivaldybių

administracijose

bei

parengė

išvadas,

kurias

raštu

pateikė

savivaldybių

administracijoms;
8 lentelė. 2.13 programos priemonių 2014 m. gruodžio 31 d. rodikliai

Metinis planas

Patikslintas
metinis planas

Patikslinto ir
pradinio plano
skirtumas

Pervestos lėšos

(tūkst. Lt)

Kasinės išlaidos

Pervestų lėšų ir
kasinių išlaidų
skirtumas

Socialinių išmokų ir kompensacijų priemonė
174463,0

166851,2

113851,0

88238,2

76965,0

88637,7

19418,0

19427,7

2708,0

2647,6

26677,0

26677,0

23900,0

23900,0

-7611,8
166851,2
Paramos mokiniams priemonė
-25612,8
88238,2
Socialinių paslaugų priemonė
11672,7
88637,7
Vaikų teisių apsaugos priemonė
9,7
19427,7
Jaunimo teisių apsaugos priemonė
-60,4
2647,6
Užimtumo priemonė
0,0
26677,0
Įstaigų išlaikymo priemonė
0,0
23900,0

155920,1

10931,1

82058,6

6179,6

86656,4

1981,3

19136,2

291,5

2581,5

66,1

26346,2

330,8

23892,5

7,5

9 lentelė. 2.13 programos Vertinimo kriterijų vykdymo 2014 metų ataskaitų suvestiniai duomenys.
Eil.
Nr.
1

2

3

4
5
6

Programos priemonė
Pervesti lėšas socialinėms
išmokoms ir kompensacijoms
skaičiuoti ir mokėti
Pervesti lėšas socialinei paramai
mokiniams
Pervesti lėšas socialinėms
paslaugoms finansuoti
Pervesti lėšas vaikų teisių
apsaugai
Pervesti lėšas jaunimo teisių
apsaugai
Organizuoti savivaldybėse
laikiną nekvalifikuotų bedarbių
užimtumą

Vertinimo kriterijus
Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius**
Asmenų, gaunančių būsto šildymo kompensacijas, vidutinis
skaičius per mėnesį*
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per
mėnesį*
Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti,
skaičius**
Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius*
Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės
rizikos šeimoms, pareigybių skaičius***
Savivaldybėse vaiko teisių apsaugos skyriuose nustatytas
pareigybių skaičius***
Savivaldybėse jaunimo reikalų koordinatorių nustatytas pareigybių
skaičius***
Asmenų, dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėje
– viešuosiuose darbuose, skaičius**

Įvykdyta per
2014 m.
39231
138259
90394,2
80396
5528
727,3
350,5
60,8
23253

* vidutinis vieno mėnesio skaičius; ** suminis ataskaitinių metų skaičius; *** ataskaitinio laikotarpio pabaigos skaičius
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V.


KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI

Patikslinti visų savivaldybių kontaktiniai duomenys, visų priemonių sutarčių rekvizitai

ir atsiskaitomosios sąskaitos bankuose. Atnaujintas ir savivaldybėms išplatintas atsakingų už
priemones asmenų kontaktinių duomenų sąrašas.


Išnagrinėtas vieno piliečio skundas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.



Surinkta informacija iš savivaldybių apie 2013 metais nepanaudotų lėšų likučius ir jų

priežastis.


Skaitytas pranešimas Lietuvos savivaldybių asociacijos 2014 m. sausio 23 d.

renginyje.


Pateikti pasiūlymai dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. A1-402 patvirtinto Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų
valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo,
pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo.


Pateikti pasiūlymai dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. A1-383 patvirtinto Duomenų apie savivaldybių administracijoms valstybinėms šalpos
išmokoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimą ataskaitų formų ir jų
pildymo tvarkos aprašo pakeitimo.


Pateikti pasiūlymai dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. A1-207 patvirtinto Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines
šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo pakeitimo.


Pateikti pasiūlymai dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. A1-138 patvirtinto Duomenų apie savivaldybės administracijoms mokamų iš valstybės
biudžeto lėšų transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo.


Pateikti pasiūlymai dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. A1-381 patvirtinto Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo,
naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo pakeitimo.


1 skyriaus darbuotojas dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Kontrolinių

klausimynų mokymo programa kontrolinių klausimynų rengimo procese dalyvaujantiems priežiūros
institucijų darbuotojams ir ūkio subjektų tikrinimus atliekantiems inspektoriams“, 3 skyriaus
darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose tema „Vidaus audito procese naudojami darbo
dokumentai“.


Atlikta PAVIS sistemos analizė, taisytos klaidos ir pateikti pasiūlymai, susiję su jos

tobulinimu.
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Nuolat teikiama informacija Valstybės kontrolės ir Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Vidaus audito skyriaus auditoriams.


Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose posėdžiuose dėl

teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kuruojamų priemonių vykdymą, pakeitimo.


Dalyvauta departamento organizuotuose posėdžiuose dėl rengiamo departamento

vykdomų programų vertinimo tvarkos aprašo projekto, pateiktos pastabos ir pasiūlymai vertinimo
tvarkos aprašui.


Parengti ir ministerijai pateikti 4 raštai „Dėl lėšų perskirstymo“ atsižvelgiant į

ministerijos Lygių galimybių skyriaus prašymą pateikti informaciją apie numatomą transporto
išlaidų kompensacijoms mokėti 2014 m. skirtų lėšų perskirstymą tarp savivaldybių administracijų.


Parengtas ir ministerijai 2014 m. rugpjūčio 22 d. pateiktas raštas „Dėl nepanaudotų

lėšų“ atsižvelgiant į ministerijos Lygių galimybių skyriaus 2014-08-19 raštu pateiktą prašymą
pateikti informaciją apie numatomą transporto išlaidų kompensacijoms mokėti skirtų lėšų
nepanaudojimą 2014 metais.


Parengti ir 14 savivaldybių administracijų 2014 m. sausio 21 d. išsiųsti raštai dėl

išmokoms vaikams administruoti 2013 m. skirtų lėšų panaudojimo 3,25 proc. dydžio viršijimo ir
lėšų grąžinimo.


Parengtas ir 11 savivaldybių administracijų 2014 m. balandžio 22 d. išsiųstas raštas

dėl Išmokų vaikams priemonės nepanaudoto lėšų likučio, kuris neturi viršyti savivaldybės
administracijos vidutinių mėnesio kasinių išlaidų. Rašto savivaldybių administracijoms kopija
pateikta ministerijai.


Parengti ir 16 savivaldybių administracijų 2014 m. rugpjūčio 28 d. išsiųsti raštai dėl

Šalpos išmokų priemonės lėšų panaudojimo ir prašymo atsisakyti planuojamų nepanaudoti lėšų,
atsižvelgiant į tai, kad 2014 metų išlaidų sąmatose spalio ir gruodžio mėnesiams suplanuotos lėšos
buvo didesnės nei 2014 m. birželio 30 d. vidutinės kasinės išlaidos.


Parengtas ir 2 savivaldybių administracijoms 2014 m. liepos 25 d. išsiųstas raštas dėl

šalpos išmokoms administruoti skirtų lėšų panaudojimo 2 proc. dydžio viršijimo.


Parengtas ir 9 savivaldybių administracijoms 2014 m. liepos 25 d. išsiųstas raštas dėl

Išmokų vaikams priemonės nepanaudoto lėšų likučio, kuris neturi viršyti savivaldybės
administracijos vidutinių mėnesio kasinių išlaidų. Rašto savivaldybių administracijoms kopija
pateikta ministerijai.


Parengti ir 28 savivaldybių administracijoms 2014 m. liepos 25 d. ir spalio 29 d.

išsiųsti raštai dėl išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimo 3,25 proc. dydžio
viršijimo.
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Parengti ir savivaldybių administracijoms pagal sąrašą išsiųsti 2 raštai bei jų kopijos

ministerijai apie ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-402 patvirtinto Tvarkos aprašo
8 punkto vykdymą, kad lėšų likutis neturi viršyti savivaldybės administracijos vidutinių mėnesio
kasinių išlaidų;


Parengti

ir

19

savivaldybių

administracijų

išsiųsti

2014

m.

lapkričio

28 d. raštai Nr. (13.3.)-SI-1310 „Dėl 2014 metų 2.10 programos „Išmokos vaikams“ lėšų
grąžinimo“, raštuose departamentas informavo apie ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu
Nr. A1-583 patvirtintą valstybės biudžeto lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti ir administruoti,
paskirstymo pakeitimą.


Parengti ir 50 savivaldybių administracijų išsiųsti 2014 m. gruodžio 1 d. raštai „Dėl

2014 metų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų grąžinimo“, raštuose informavo apie ministro 2014 m.
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.A1-592 patvirtintą specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams 2014 metų paskirstymo pakeitimą.

VI.

APIBENDRINIMAS

Iš viso per 2014 metus skyrius įgyvendino 3 ministerijos pavestas socialines programas, 14
priemonių.
Vykdydamas ministerijos pavestų socialinių programų administravimą skyrius:
Parengė ir pasirašė 300 pirminių išlaidų sąmatų, 836 patikslintas sąmatas;
Parengė 157 asignavimų poreikio prognozes;
Parengė 165 pervedamų lėšų paraiškas;
Pateikė 74 2014 metų programų priemonių vykdymo ir kitų ataskaitų ministerijai;
Parengė 6 raštai ministerijai ir kitoms institucijoms;
Parengė 149 raštus savivaldybių administracijoms;
Išnagrinėjo 4212 savivaldybių administracijų pateiktų ataskaitų;
Atliko išmokų rūšių vertinimus 10 savivaldybėse ir parengė 40 vertinimo ataskaitų
apie programų priemonių įgyvendinimą. organizavo bendrus susitikimus su
savivaldybių atstovais, atsižvelgiant į vidaus audito ataskaitoje Nr. A7-47 pateiktą
rekomendaciją

periodiškai

rengti

bendrus

susitikimus

su

savivaldybių

administracijomis.
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ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
I.

ĮŽANGA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų
priežiūros skyriaus darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, 2013 m. atliko šiuos pagrindinius
darbus:
1. Surinko ir parengė medžiagą apie Valstybės investicijų programos lėšų panaudojimą.
2. Parengė ir sudarė penkias Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų finansavimo
sutartis
3. Įvertino Valstybės investicijų programos 17 investicinių projektų.
4. Surinko ir parengė medžiagą dėl Valstybės investicijų programos 2015 m.
5. Administravo Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę.
6. Įvertino 53 įstaigų teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos atitiktį Socialinės
globos normoms.
7. Gavo ir išnagrinėjo 33 socialinės globos įstaigų priemonių planus nustatytiems
neatitikimams Socialinės globos normoms ir teisės aktams pašalinti.
8. Išnagrinėjo ir pateikė informaciją 28 institucijoms.
9. Išnagrinėjo 13 asmenų prašymus/skundus.
10. Surinko iš savivaldybių informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2014 m. kovo 1
d.) pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų kainas.
11. Atliko kitus III skyriuje išvardintus darbus.

II. SKYRIAUS VEIKSMAI ATLIEKANT PAGRINDINES FUNKCIJAS
Įstaigų priežiūros skyriaus darbuotojai, vykdydami pavestas funkcijas, 2014 m. atliko šiuos
pagrindinius darbus:
1. Atliko darbus susijusius su Valstybės investicijų programos įgyvendinimu
Surinko ir parengė medžiagą apie Valstybės investicijų programos lėšų panaudojimą:
Surinko ir apibendrino informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimo
efektyvumą, įgyvendinant investicinius projektus 2013 m. ir 2014 m. I pusmetį. Vadovaujantis
Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto
LR finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-037, 7 punktu, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai pateikė informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą. Minėtu tikslu
apibendrino informaciją apie valstybės lėšų panaudojimo efektyvumą baigtiems įgyvendinti
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Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektams. Informacija pateikta Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai raštais:
- 2014 m. vasario 14 d. rašte „Dėl 2013 metais vykdytų socialinių paslaugų įstaigų investicijų
projektų“;
- 2014 m. liepos 18 d. rašte „Dėl 2014 metais I pusmetį vykdytų socialinių paslaugų įstaigų
investicijų projektų“.
Parengė ir sudarė penkias Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų finansavimo
sutartis:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio
20 d. įsakymu Nr. A1-24 ,,Dėl Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų įstaigų investicinių projektų įgyvendinimo
programa, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Departamentas) sudarė ir pasirašė Socialinių paslaugų įstaigų investicijų
projektų finansavimo sutartis su:
- Klaipėdos rajono savivaldybe;
- Trakų rajono savivaldybe;
- Švenčionių rajono savivaldybe;
- Pagėgių rajono savivaldybe;
- Varėnos rajono savivaldybe.
Įvertino Valstybės investicijų programos investicinius projektus:
Departamentas vykdydamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. A1-24 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo programos
patvirtinimo” patvirtintos “Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo
programos” 7 punktą vykdo investicijų projektų stebėseną.
2014 m. Departamento Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis
Tumkevičius atliko 17 investicijų projektų vertinimų – Kėdainių socialinės globos namuose,
Gaigalaičio globos namuose, Stonaičių globos namuose, Žemaičių Kalvarijos globos namuose
Ilguvos socialinės globos namuose, Didvydžių socialinės globos namuose, Suvalkijos socialinės
globos namuose, Lentvario vaikų globos namuose, Pagėgių vaikų globos namuose,

Adakavo

socialinės globos namuose, Dūseikių socialinės globos namuose, Veisiejų socialinės globos
namuose, Varėnos savivaldybės specializuotuose socialinės globos ir slaugos namuose, Švenčionių
rajono socialinių paslaugų centre, Pabradės socialinės globos namuose, Aknystos socialinės globos
namuose ir Jasiuliškių socialinės globos namuose.
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Vertinimų metu, apžiūrėjus įstaigų patalpas ir aplinką, galima būtų teigti, kad projektui skirtos
Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo programos lėšos panaudotos
tikslingai, visi nurodyti statybos ir kiti darbai atlikti kokybištai, pažeidimų nenustatyta.
Surinko ir parengė medžiagą dėl Valstybės investicijų programos 2015 m.:
Surinko, įvertino, aprašė bei Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos
komisijai pateikė pasiūlymus 2015 m. Valstybės investicijų programai. 2015 m. Valstybės
investicijų programai buvo pateikti 34 pasiūlymai. Taip pat, parengė pasiūlymų, skirtų 2015 m.
Valstybės investicijų programai, sąrašą su aprašymais ir pastabomis
Surinko, įvertino bei aprašė Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos
komisijos preliminariai atrinktus ir papildomai gautus, investicinius projektus skirtus 2015 m.
Valstybės investicijų programai.
Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos posėdžių metu atliko
socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų vertinimą. Pagal nustatytus socialinių paslaugų
įstaigų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes, buvo sudarytas investicijų programos projektų
reitingas, kuriame projektai buvo išrikiuoti prioritetine tvarka. Po komisijos posėdžių buvo parengti
protokolai:
- 2014 m. gegužės 22 d. Nr. D5-134;
- 2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. D5-299;
- 2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. D5-264;
- 2014 m. spalio 8 d. Nr. D5-301.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti investicijų projektai bei jų priedai, vertinimo
kriterijaus techniniai priedai. Parengta suvestinė informacija apie siūlomus įgyvendinti investicijų
projektus, nurodytas projektų prioritetas. Parengta informacija apie tęstinius investicijų projektus,
kuriems 2015 m. nesiūloma skirti lėšų. Teikiant minėtą informaciją, buvo nurodytos priežastys, dėl
kurių minėtiems projektams 2015 m. nesiūloma skirti lėšų, bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio
šių projektų įgyvendinimo. Parengta informacija apie naujus investicijų projektus, kuriems 2015 m.
siūloma skirti lėšų, nurodyta siūlymo skirti lėšų motyvai ir ekonominis pagrindimas.
2. Valstybės investicijų programai skirtų lėšų analizė 2013 – 2015 m.
Departamento Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Tumkevičius
surinko informaciją apie 2015 m. planuojamus įgyvendinti 46 investicinius projektus, kurių bendra
vertė – 85436,0 tūkst. Lt, o bendras lėšų poreikis 2015 m. – 26928,7 tūkst. Lt.
Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos nariai 2014 m. spalio 8 d.
vykusio Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos posėdžio metu
vienbalsiai nutarė į 2015 m. Valstybės investicijų programą įtraukti 25 investicijų projektus.
Valstybės investicijų 2015 m. programai buvo paskirstyta – 9172,0 tūkst. Lt, iš jų:
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- Gyvenamųjų patalpų būklės gerinimui – 3417,0 tūkst. Lt;
- Neįgaliųjų poreikių tenkinimas – 650,0 tūkst. Lt;
- Įstaigų pastatų būklės gerinimui – 2970,0 tūkst. Lt;
- Šilumos ūkio rekonstrukcijai – 205,0 tūkst. Lt;
- Mišriems darbams – 1930,0 tūkst. Lt.

Valstybės investicijų 2015 m. programai
skirtų lėšų pasiskirstymas pagal projektų
darbus
Gyvenamųjų patalpų būklės
gerinimui 37,3%
Neįgaliųjų poreikių tenkinimas
7,1%
Įstaigų pastatų būklės gerinimui
32,4%
Šilumos ūkio rekonstrukcijai
2,2%
Mišriems darbams 21,0%

1 pav. „2015 m. programai skirtų lėšų pasiskirstymas pagal projektų darbus“

Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos nariai 2014 m. vykusių
Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos posėdžių metu nusprendė į
Valstybės investicijų 2014 metų programą įtraukti investicinius projektus:
-

„Biokuro katilinės įrengimas Skemų socialinės globos namuose“ – 30,0 tūkst. Lt;

-

„Daugiabučio gyvenamojo pastato, esančio A.Vivulskio g. 10, kuriame 77,5 kv. m patalpas

patikėjimo teise valdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, stogo remontas“ – 8,0 tūkst. Lt;
-

„Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų rekonstrukcija“ – 10,0 tūkst.

Lt.
Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisija nusprendė pakeisti 2014
m. programoje patvirtintų projektų vertes:
- „Zarasų socialinės globos namų katilinės renovacija, įrengiant biokuro įrenginius“ projektui
skirti 40,0 tūkst. Lt;
- „Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro senų ir neįgalių žmonių globos namų viešosios
aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ projektui skirti 100,0 tūkst. Lt;
- „Prūdiškių socialinės globos namų nebaigto statyti 160 vietų gyvenamųjų korpusų su
jungiamąja dalimi statybos užbaigimas“ projektui skirti 100,0 tūkst. Lt.
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1. lentelė

Metai

Skirta VIP
įgyvendini
mui suma,
tūkst. Lt

2015
2014
2013

9172
9352
5902

Gyvenamųjų
patalpų
būklės
gerinimui
skirta suma,
tūkst. Lt
3417
4192
2845

Neįgaliųjų
poreikių
tenkinimui
skirta suma,
tūkst. Lt
650
550
380

Įstaigų
pastatų
būklės
gerinimui
skirta suma,
tūkst. Lt
2970
2452
600

Šilumos
ūkio
rekonst.
skirta
suma,
tūkst. Lt
205
70
0

Mišriems
darbams
skirta
suma,
tūkst. Lt
1930
2088
2077

Pirmoje lentelėje matyti, kad Valstybės investicijų programos įgyvendinimui 2015 m. skirta
55,4 proc. daugiau nei 2013 m., tačiau 1,9 proc. mažiau nei 2014 m. Visais palyginamaisiais metais
daugiausia lėšų buvo skiriama gyvenamųjų patalpų būklės gerinimui: 2015 m. iš visų programos
lėšų skirta 37,3 proc., 2014 m. – 44,8 proc. ir 2013 m. – 48,2 proc. Mažiausia lėšų visais
palyginamaisiais metais buvo skiriama šilumos ūkio rekonstrukcijai: 2015 m. iš visų programos
lėšų skirta 2,2 proc., 2014 m. – 0,7 proc., o 2013 m. šiems darbams lėšų neskirta.
Žemiau esančiame paveiksle pavaizduotas Valstybės investicijų programos įgyvendinimui
skirtų lėšų pasiskirstymas 2013 – 2015 m.
10000
9000

Mišriems darbams skirta
suma, tūkst. Lt

8000

Šilumos ūkio rekonst. skirta
suma, tūkst. Lt

7000
6000

Įstaigų pastatų būklės
gerinimui skirta suma, tūkst.
Lt

5000
4000

Neįgaliųjų poreikių
tenkinimui skirta suma,
tūkst. Lt

3000
2000

Gyvenamųjų patalpų būklės
gerinimui skirta suma, tūkst.
Lt

1000
0
2015

2014

2013

2 pav. „Valstybės investicijų programos įgyvendinimui skirtų lėšų pasiskirstymas 2013 – 2015 m.“

3 . Socialinės globos licencijavimas.
1.Socialinės globos elektroninėje priemonėje administratorius užregistravo 310 įstaigų;
2.Išnagrinėjo 608 paraiškas licencijai gauti;
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3.Išdavė 584 licencijas, 364 įstaigoms:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kartų namai
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras
VšĮ Kapčiamiesčio globos namai
Biudžetinė įstaiga Strūnos socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Lavėnų socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Pabradės socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Obelių vaikų globos namai
Šeimyna ,,Kampučiai II“
Biudžetinė įstaiga Marijampolės vaikų globos namai ,,Putinas“
Biudžetinė įstaiga Jasiuliškių socialinės globos namai
Volosovų šeimyna ,,Fiesta“
Kairių šeimyna ,,Giliukas“
Biudžetinė įstaiga Biržų rajono Legailių globos namai
Žemynos šeimyna
Biudžetinė įstaiga Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras
Balčiūnų šeimyna ,,Aušrinė“
Biudžetinė įstaiga Plungės socialinių paslaugų centras
Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų centras ,,Klaipėdos lakštutė“
UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija
VšĮ Šv. Juozapo globos namai
VšĮ Specializuoti Muniškių socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Kauno specialioji mokykla
UAB ,,Akacijų užuovėja“
Biudžetinė įstaiga Adakavo socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
Šv. Martyno šeimyna
Viešoji įstaiga ,,Privati slaugos tarnyba“
VšĮ Rumšiškių senelių globos namai ,,Auksinis amžius“
Olgos Sipavičienės šeimyna
Biudžetinė įstaiga Utenos vaikų globos namai
Valerijos šeimyna
Biudžetinė įstaiga Strėvininkų socialinės globos namai
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras
Sikorskių šeimyna
VšĮ ,,Vilties namai“
Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai
Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas“
Šakių socialinių paslaugų centras
Viešvilės vaikų globos namai
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai
Šalčininkų socialinių paslaugų centras
Svėdasų senelių globos namai
Trakų lopšelis-darželis ,,Obelėlė“
Biudžetinė įstaiga dienos centras ,,Šviesa“
Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai
Zitos Kaluževičienės šeimyna
Vidos Gajauskienės šeimyna ,,Atžalynas“
VšĮ ,,Senelių rojus“
Virginijos Milišauskienės šeimyna ,,Saulutė“
Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Dienos veiklos centras
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai
Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Nijolės šeimyna
Jurdaičių socialinės globos namai
Šilutės senelių globos namai
Pagėgių vaikų globos namai
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai
Irmos šeimyna
V. ir P. Šarkų šeimyna
Vaiko ir motinos globos namai ,,Užuovėja“
Viešoji įstaiga ,,Vilties akimirka“
R. J. Ratnikų šeimyna
Šv. Teresės šeimyna
Kauno vaikų globos namai ,,Atžalynas”
UAB ,,Sofija ir Ko”
Viešoji įstaiga Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namai
Jokūbavos šeimyna
Viešoji įstaiga Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras
Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“
Viešoji įstaiga Trakų neįgaliųjų užimtumo centras
Ventos socialinės globos namai
Prienų globos namai
Viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras
Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos
filialas
Viešoji įstaiga Švč. Marijos globos namai
Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas
Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras ,,Židinys"
Rimanto Mundrio šeimyna
Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras
Salako bendruomenės centras
Viešoji įstaiga Jurbarko socialinių paslaugų centras
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
UAB ,,Senjorų namai"
Fabijoniškių socialinių paslaugų namai
Elektrėnų socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras
Pabėgėlių priėmimo centras
Linkuvos socialinių paslaugų centras
Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai
Šeduvos globos namai
Kretingos socialinių paslaugų centras
Vilkaviškio socialinės pagalbos centras
Visagino socialinių paslaugų centras
Klaipėdos vaikų globos namai ,,Smiltelė"
Viešoji įstaiga ,,Vilties erdvė"
Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras
Šeimyna ,,Ąžuoliukai"
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Šeimyna ,,Po angelo sparnu"
Viešoji įstaiga Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Skemų socialinės globos namai
Jonavos globos namai
Lekėčių šeimyna
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Linkuvos socialinės globos namai
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
D. Jasukynienės šeimyna
Visagino paramos vaikui centras
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras
VšĮ Smalininkų senjorų namai
Telšių vaikų globos namai
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
Akmenės rajono vaikų globos namai
Dūseikių socialinės globos namai
G. Dobilevičiūtės šeimyna
Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras
Klaipėdos vaikų globos namai ,,Rytas"
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
Vilijampolės socialinės globos namai
Sigitos Švambarienės šeimyna
Viešoji įstaiga ,,Sevilis”
VšĮ ,,Ori senatvė”
Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras
Priekulės socialinių paslaugų centras
Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
Elektrėnų vaikų globos namai
Grigaliūnų šeimyna
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras ,,Viltis”
Paberžės socialinės globos namai
Švenčionių socialinių paslaugų centras
Jaunuolių dienos centras
VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
Viešoji įstaiga ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas”
Kalvarijos globos ir užimtumo centras
Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
Elektrėnų socialinių paslaugų centras
VšĮ Dienos centras ,,Kelias kartu”
Viešoji įstaiga ,,Senjorų eldoradas”
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai
Palangos miesto globos namai
Čižiūnų socialinių paslaugų centras
Aldonos Sereikienės šeimyna
VšĮ ,,Senolių namai”
VšĮ Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims
Jiezno vaikų globos namai
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
„Katalėjos“ šeimyna
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Šiaulių specialiojo ugdymo centras
Gargždų socialinių paslaugų centras
Siručių šeimyna
Marijampolės socialinės pagalbos centras
Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Švenčionėlių Socialinių paslaugų centras
Utenos specialioji mokykla - daugiafunkcis centras
Elektrėnų vaikų dienos centras
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VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Telšių socialinių paslaugų centras
Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namai
Danutės Daugėlienės šeimyna
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Aldonos ir Antano Jatužių šeimyna
Viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras
Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai
Polekėlės globos namai
Saugų vaikų globos namai
Dalios Gumuliauskienės šeimyna „Vaiko draugas“
Vlado Gumuliausko šeimyna „Vaiko šviesa“
Sigitos šeimyna
Kupiškio socialinių paslaugų centras
Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras
Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras
Pilnų namų bendruomenė
Pasvalio specialioji mokykla
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namai
Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“
Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai
Aukštelkės socialinės globos namai
Remvydo Ramono šeimyna
Margaritos Ramonienės šeimyna
Varėnos socialinių paslaugų centras
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
Viešoji įstaiga Skuodo globos namai
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras
Rietavo socialinių paslaugų centras
Viešoji įstaiga Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai
Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai
Fondas ,,Parama vaikui"
Šeimyna ,,Dagilėliai"
Vilniaus specialusis lopšelis-darželis ,,Čiauškutis"
Viešoji įstaiga Markučių dienos veiklos centras
Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelis- darželis ,,Vyšniukas"
Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras
Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namai
Viešoji įstaiga ,,Betzatos bendruomenė"
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Vilniaus Viltis"
Joniškio ,,Saulės" pagrindinė mokykla
Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
Josvainių socialinis ir ugdymo centras
Viešoji įstaiga Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras ,,Svetliačiok"
J. Janavičiaus šeimyna
Viešoji įstaiga Rietavo parapijos senelių globos namai
Plungės parapijos senelių globos namai
Biudžetinė įstaiga Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai
Viešoji įstaiga Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Šėtos socialinis ir ugdymo centras
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Viešoji įstaiga Ylakių globos namai
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras
Liolės Anikevičienės šeimyna
Dūkšto globos namai
Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija
Viešoji įstaiga Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai
Žagarės specialioji mokykla
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras
VšĮ Deltuvos senelių globos namai
Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
Vilniaus ,,Vilties" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras
Kuršėnų vaikų globos namai
Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai
Ignalinos ,,Šaltinėlio" mokykla
Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai
Seredžiaus senelių globos namai
Labdaros ir paramos fondas ,,Nugalėtojų akademija"
Telšių rajono senelių globos namai
Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai
Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas
Renetos Kalėdienės šeimyna
Radviliškio lopšelis-darželis ,,Kregždutė"
Viešoji įstaiga ,,Marijampolės Švento arkangelo Mykolo globos namai"
Lesinskų šeimyna
VšĮ ,,MedGloba"
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
VšĮ ,,Globasta"
Viešoji įstaiga Šakių vaikų ir jaunimo centras
VŠĮ ,,Vilties švyturys"
Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
VšĮ ,,Gyvenimo namai"
Kėdainių bendruomenės socialinis centras
Rumbonių Švč. Trejybės parapija
Šeimyna ,,Vaikiškos svajonės"
Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai
Viešoji įstaiga ,,Šv. Domininko namai"
VšĮ ,,Pimonovų fondo globos namai"
Vidos Ercupienės šeimyna
Plungės vaikų globos namai
Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Pabradės vaikų globos namai
Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai
Vaikų ir paauglių socialinis centras
VšĮ ,,Amžiaus žiedas"
Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai
Viešoji įstaiga Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras
Šeimyna ,,Savi Nameliai"
Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos namai
Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas"
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Viešoji įstaiga Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras
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Socialinės adaptacijos asociacija
Labdaros ir paramos fondas ,,Prieglobstis"
Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai
Raseinių vaikų globos namai
Ukmergės vaikų globos namai
VšĮ ,,Ežerėlio slaugos namai"
Gelgaudiškio ,,Šaltinio" specialiojo ugdymo centras
Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai
Aulelių vaikų globos namai
Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras
Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai
Puodžiuvių šeimyna
VšĮ Globos ir priežiūros centras
Alytaus vaikų globos namai
Panevėžio socialinių paslaugų centras
Varėnos rajonono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai
Viešoji įstaiga Vaikų globos namai ,,Aušros žvaigždė"
Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai
Rasos Keturakienės šeimyna
Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Lauksargių globos namai
Viešoji įstaiga ,,Gerumo namai"
VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras
Dotnuvos slaugos namai
Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai
UAB ,,Artjusta"
Žagarės socialinių paslaugų centras
Biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
VŠĮ ,,Edjuva"
Viešoji Įstaiga Antavilių pensionatas
Šilutės socialinių paslaugų centras
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras
Radviliškio r. vaikų globos namai ,,Nykštukas"
Viešoji įstaiga Alvito Šv. Kazimiero namai
Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras
Viešoji įstaiga ,,Vaiko užuovėja"
Šeimyna Juredita
VšĮ Krizių centras ,,Angelų pieva"
Vilniaus vaikų socialinės globos namai ,,Gilė"
VšĮ Senjorų Vila
UAB Slaugos namai ,,Vita lumina"
VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namai
VšĮ Šakių vaikų globos namai
Viešoji įstaiga ,,Šv. Jono vaikai"
Viešoji įstaiga Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Panevėžio rajono vaikų globos namai
Viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras
Jonavos rajono vaikų globos namai
Viešoji įstaiga ,,Eterna vita"
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras
VšĮ Onuškio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos Ligoninė
Trakų pradinė mokykla
Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė
Viešoji įstaiga mokymo centras ,,Mes esame”
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UAB Gintkosta
Audronės šeimyna
Telšių ,,Vilties" mokykla
Palangos miesto socialinų paslaugų centras
Viešoji įstaiga Vaikų laikinosios globos namai ,,Atsigręžk į vaikus"
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Uždaroji akcinė bendrovė ,,Senevita"
Kauno rajono savivaldybės Pagynės vaikų globos namai
UAB Slaugos namai ,,Eimanta"
VšĮ Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai
VšĮ ,,Apsisprendimas"
Viešoji įstaiga ,,Gyvenimo viltis"
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras
Viešoji įstaiga ,,Pusiaukelis"
Labdaros ir paramos fondo ,,Nemuno krašto vaikai" filialas ,,Vilkijos laikinieji vaikų
globos namai"
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Viešoji įstaiga senelių namai ,,Užusaliai"
Kukarskės globos namai
VšĮ ,,Giraitės namai"
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Viešoji įstaiga Onos Milienės senelių globos namai
UAB ,,Gemma sveikatos centras"
Vš Į Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos globos namai
Utenos rajono socialinių paslaugų centras
Kuršėnų ligoninė
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė
VšĮ ,,Elijos vėjarožė"
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai
Viešoji įstaiga Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai ,,Santara"
Editos Jančaitienės šeimyna
VšĮ ,,Agapao reabilitacijos centras"
VšĮ Kaišiadorių ligoninė
VšĮ ,,Gabrielius"
Ilonos Leleivienės šeimyna
Želvos parapijos katalikiški senelių namai

4. Priėmė sprendimą neišduoti licencijos 22 įstaigoms (visos įstaigos metų eigoje ištaisė
nurodytus trūkumus ir gavo licencijas).
Atsisakymo išduoti licencijas priežastys:
- Personalo struktūra neatitinka Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų
normatyvų.
- Personalo išsilavinimas neatitinka Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų
kvalifikacinių reikalavimų.
- Pateikti ne visi reikalingi dokumentai.
- Pateikta neišsami informacija (nepilnai užpildytas klausimynas).
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- Socialinės globos namų kai kuriose gyvenamosiose patalpose nėra įrengta gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema.
- Higienos patalpos neatitinka teisės aktų reikalavimų.
- Gyvenamosios patalpos neatitinka teisės aktų reikalavimų.
- Įstaiga neturi asmens sveikatos priežiūros licencijos.
- Nepateiktos dokumentų, kurie patvirtintų įstaigos, nuosavybės teisę ar kitą teisėtą
pagrindą naudotis institucinei socialinei globai teikti skirtomis patalpomis, kopijos.
- Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės srityje paraiška licencijoms,
neteisingai nurodyta licencijos rūšis.
5. Atliko SGLEP analizę, numatė naujus reikalingus procesus, tobulinimo darbus;
6. Keitė klausimynų licencijoms gauti turinį.
7. Surinko, išanalizavo, apibendrino ir pateikė analizę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
iš 239 socialinės globos įstaigų surinktą informaciją apie socialinės globos įstaigų atitiktį
licencijavimo sąlygoms.
8. Surinko, išanalizavo apibendrino ir pateikė informaciją Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai apie įvairaus pavaldumo juridinių asmenų (405 juridiniai asmenys), veikiančių 60
savivaldybių teritorijose, duomenis, susijusius su personalo struktūra ir skaičiumi, sveikatos
priežiūros licencijos, Leidimu-higienos pasu, higienos patalpų skaičiumi.
9. Pateikė siūlymus dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių pakeitimo.
10.

Rugsėjo-lapkričio mėnesiais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikė surinktą,

išanalizuotą ir apibendrintą informaciją, gautą iš 60 savivaldybių administracijų, apie savivaldybių
teritorijose esančias problemines socialines globos įstaigas ir pagrindinius trūkumus tose įstaigose
licencijoms gauti.
11.

Pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūlymus dėl 12-os socialinės globos

įstaigų, nenurodžiusių konkrečių terminų ir veiksmų, arba atidėjusių trūkumų šalinimo terminus,
kvietimo į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją pasitarimams, dėl veiksmų, esančioms
problemoms šalinti ir licencijai gauti.
12.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė informaciją apie socialinės globos

įstaigų personalo skaičių ir suteiktas licencijas;
13.

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pateikė 11

informacinių raštų dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo eigos.
4. Įvertino 198 įstaigų teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos atitiktį Socialinės
globos normoms.
4.1 Įvertino 30 Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia socialinės globos
įstaigų:
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- VšĮ Šv. Juozapo globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
sausio 21 d. pažyma Nr. ĮVP-3;
- Visagino socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. kovo 20 d. pažyma Nr. ĮVP-5;
1. Kalvarijos socialinės globos namų, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. balandžio 14 d. pažyma ĮVP- 9;
1. VšĮ Pasvalio ligoninės slaugos ir palaikymo skyrius, parengta vertinimo pažyma bei
pateiktos išvados - 2014 m. balandžio 11d. pažyma ĮVP- 10;
2. Linkuvos socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. balandžio 16 d. pažyma ĮVP-11;
3. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūrinis padalinys „Gyvenimo namai“,
parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m. balandžio 30 d. pažyma ĮVP- 12;
4. Pabėgėlių priėmimo centras, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
gegužės 12 d. pažyma ĮVP- 14;
5. Jurdaičių socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. gegužės 15 d. pažyma ĮVP- 15;
6. Beržėnų senjorų namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
gegužės 22 d. pažyma ĮVP-17;
7. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. gegužės 28 d. pažyma ĮVP-19;
8. Šeduvos globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
birželio 16 d. pažyma ĮVP-21;
9. Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma
bei pateiktos išvados - 2014 m. liepos 22 d. ĮVP- 26;
10. Utenos socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. liepos 28 d. ĮVP-27;
11. Dūkšto globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
rugpjūčio 1 d. ĮVP- 28;
12. VšĮ Mielagėnų Pal. Jurgio Matulaičio parapiniai globos namai, parengta vertinimo pažyma
bei pateiktos išvados - 2014 m. rugpjūčio 1 d. ĮVP-29;
13. VšĮ „Gerumo namai“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
rugpjūčio 8 d. ĮVP-30;
14. Rumbonių parapijos senelių globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. rugpjūčio 11 d. ĮVP-31;
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15. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras Ilgalaikės (trumpalaikės) globos
padalinys, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m. rugpjūčio 14 d. ĮVP- 33;
16. Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai, parengta vertinimo pažyma bei
pateiktos išvados – 2014 m. rugpjūčio 25 d. ĮVP-34;
17. Deltuvos senelių globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. rugpjūčio 28 d. ĮVP-35;
18. Čižiūnų socialinių paslaugų centras, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. rugsėjo 1 d. ĮVP-36;
19. Paberžės socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. rugsėjo 4 d. ĮVP-37;
20. Plungės parapijos senelių globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. rugsėjo 23 d. ĮVP-39;
21. Telšių rajono senelių globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. rugsėjo 30 d. ĮVP- 41.
22. Dotnuvos slaugos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
spalio 9 d. ĮVP-43;
23. VšĮ Šakių vaikų ir jaunimo centras, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. spalio 24 d. ĮVP- 44;
24. UAB ,,Senevita“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m. lapkričio 24
d. ĮVP- 48;
25. VšĮ ,,Senjorų Vila“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m. lapkričio
25 d. ĮVP-50;
26. Veisiejų socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014
m. gruodžio 12 d. ĮVP-52;
- Kalvarijos socialinės globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. gruodžio 29 d. ĮVP- 53.
4.2 Įvertino 20 tėvų globos netekusių vaikų ir vaikų su negalia socialinės globos įstaigą:
2. Kėdainių specialioji mokykla, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
sausio 17 d. pažyma Nr. ĮVP-1;
3. Panevėžio rajono vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. sausio 20 d. pažyma Nr. ĮVP-2;
- Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. vasario 18 d. pažyma Nr. ĮVP-4;
4. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. balandžio 1d. pažyma ĮVP- 6;
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5. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma
bei pateiktos išvados - 2014 m. balandžio 1 d. pažyma ĮVP- 7;
6. Grūžių vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
balandžio 7 d. pažyma ĮVP- 8;
7. Pabradės vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
gegužės 16 d. pažyma ĮVP-16;
8. Akmenės rajono vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. gegužės 22 d. pažyma ĮVP- 18;
9. Alytaus vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
birželio 18 d. pažyma ĮVP-20;
10.

Radviliškio rajono vaikų globos namai ,,Nykštukas“, parengta vertinimo pažyma bei

pateiktos išvados - 2014 m. birželio 17 d. pažyma ĮVP-22;
11.

Kybartų vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014

m. liepos 15 d. pažyma ĮVP-24;
12.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, parengta vertinimo

pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m. liepos 1 d. pažyma ĮVP- 23;
13.

VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados -

2014 m. liepos 16 d. ĮVP- 25;
14.

Plungės vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014

m. liepos 16 d. ĮVP- 25;
1. Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. spalio 2 d. ĮVP- 42;
2. Kėdainių vaikų globos namai ,,Saulutė“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. spalio 28 d. ĮVP-45;
3. Vijurkų vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
spalio 28 d. ĮVP-46;
4. VšĮ Šakių vaikų globos namai, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
spalio 29 d. ĮVP-47;
5. VšĮ ,,Vaiko užuovėja“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados - 2014 m.
lapkričio 21 d. ĮVP-49;
6. Vaiko ir motinos globos namai ,,Užuovėja“, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. lapkričio 26 d. ĮVP-51.
4.3 Įvertino 3 dienos centrus:
27. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos
išvados - 2014 m. balandžio 30 d. pažyma ĮVP- 13;
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- Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, parengta vertinimo pažyma bei
pateiktos išvados - 2014 m. rugpjūčio 14 d. ĮVP- 32;
- Telšių rajono vaikų su negale centras, parengta vertinimo pažyma bei pateiktos išvados 2014 m. rugsėjo 23 d. ĮVP-38.
4.4 Vertinimų metu suaugusiųjų socialinės globos įstaigose nustatė šiuos dažniausiai
pasikartojančius neatitikimus socialinės globos normoms ir kitiems teisės aktams:
- Skiriamas nepakankamas dėmesys gyventojų aprūpinimui reikalingomis slaugos
priemonėmis;
- Globos namuose dirbančio personalo sudėtis neatitinka teisės aktų reikalavimų;
- Skiriamas nepakankamas dėmesys asmenų savarankiškumo ugdymui ir palaikymui;
- Ne visos globos namų patalpos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams;
- Globos namuose skiriamas nepakankamas dėmesys gyventojų saugumo užtikrinimui;
- Globos namuose ne visi asmenys naudojasi privatumą garantuojančiomis patalpomis;
- Globos namuose skiriamas nepakankamas dėmesys socialinį darbą dirbančių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui.
4.5 Vertinimų metu vaikų socialinės globos įstaigose nustatė šiuos dažniausiai
pasikartojančius neatitikimus socialinės globos normoms ir kitiems teisės aktams:
- Globos namuose skiriamas nepakankamas dėmesys vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių
formavimui;
- Globos namuose dirbančio personalo sudėtis neatitinka teisės aktų reikalavimų;
- Globos namuose nepakankamai užtikrinamas kišenpinigių skyrimas;
- Globos namuose skiriamas nepakankamas dėmesys vietiniam apšvietimui;
- Globos namai neturi neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registracijos žurnalo;
- Globos namuose skiriamas nepakankamas dėmesys socialinį darbą dirbančių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui;
- Globos namai neužtikrina vaikams saugios ir stabilios aplinkos.
4.6. Įvertino 145 socialinės globos įstaigų atitiktį licencijavimo reikalavimams:
- savivaldybėms buvo išsiųsti klausimynai bei paprašyta pateikti informaciją dėl jų teritorijoje
veikiančių socialinės globos įstaigų atitikimo licencijavimo sąlygoms.
- apibendrinta informacija apie kiekvieną įstaigą atskirai buvo paskelbta Departamento
interneto svetainėje.
5. Gavo ir išnagrinėjo 33 socialinės globos įstaigų priemonių planus nustatytiems
neatitikimams Socialinės globos normoms ir teisės aktams pašalinti
-

Obelių vaikų globos namai (pašalinti 7 neatitikimai);

-

Skemų socialinės globos namai (pašalinti 8, iš dalies pašalinti 2, planuojama pašalinti 2
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neatitikimus);
-

Všį Švč Marijos globos namai (pašalinti 6, planuojama pašalinti 2 neatitikimus);

-

Jasiūliškių socialinės globos namai (pašalinti 3, planuojama pašalinti 4 neatitikimus);

-

Ukmergės vaikų globos namai (pašalinta 11, iš dalies pašalintas 1, planuojama pašalinti 3,

nepašalintas 1 neatitikimas);
-

Šalčininkų r. sav. Vaikų glogos namai (pašalinti 4, planuojama pašalinti 9 neatitikimus);

-

Čiužiakampio senelių globos namai (pašalinti 5, planuojama pašalinti 13 neatitikimų);

-

Panevėžio rajono vaikų globos namai (pašalinti 3, planuojama pašalinti 9, nepašalinti 2

neatitikimai, su 4 nesutinka);
-

Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ (pašalinta 14, iš dalies pašalinti 2,

planuojama pašalinti 12, nepašalintas 1 neatitikimas);
-

Kėdainių specialioji mokykla (pašalinta 13, iš dalies pašalinti 3, planuojama pašalinti 5,

nepašalintas 1 neatitikimas);
1.

VšĮ Šv. Juozapo globos namai (pašalinti 3 neatitikimai);
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ (pašalinta 20, iš dalies pašalintas 1,

planuojama pašalinti 4 neatitikimus);
2.

Linkuvos socialinės globos namai (planuojama pašalinti 7 neatitikimus);

3.

Jurdaičių socialinės globos namai (pašalinti 5, planuojama pašalinti 1, nepašalintas 1

neatitikimas);
4.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (pašalinti 2, planuojama pašalinti 7

neatitikimus).
-

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (pašalinti 4, iš dalies

pašalintas 1, planuojama pašalinti 6 neatitikimus);
-

VšĮ „Gerumo namai“ (pašalinti 16, iš dalies pašalinti 2, planuojama pašalinti 3, nesutinka

su 1 neatitikimu);
-

Kybartų vaikų globos namai (pašalinti 8, planuojama pašalinti 11 neatitikimų);

-

Šeduvos globos namai (pašalinti 5, planuojama pašalinti 4 neatitikimai);

-

VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namai (pašalinti 16, iš dalies pašalintas 2, planuojama pašalinti

7, nepašalintas 1 neatitikimas);
-

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (ilgalaikės, trumpalaikės) globos

padalinio (pašalinti 11, iš dalies pašalinti 1, planuojama pašalinti 2, nepašalintas 1 neatitikimas);
-

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (dienos padalinio) (pašalinta 5,

planuojama pašalinti 1, nepašalinta 1 neatitikimas);
-

Paberžės socialinės globos namai (pašalinti 3, planuojama pašalinti 1);

-

Čižiūnų socialinių paslaugų centras (pašalinti 6, planuojama pašalinti 5, iš dalies pašalinta
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1 neatitikimas);
-

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai (pašalinta 10, planuojama pašalinti

-

Plungės vaikų globos namai (pašalinta 12, planuojama pašalinti 8, iš dalies pašalinta 2

1);

neatitikimai);
-

Telšių rajono vaikų su negalia centras (pašalinta 6, planuojama pašalinti 1 neatitikimas);

-

Plungės parapijos senelių globos namai (pašalinta 5, planuojama pašalinti 8, nepašalinta 1

neatitikimas);
-

Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai (pašalinta 10, planuojama pašalinti 4,

nesutinka su 1 neatitikimu);
-

Kėdainių vaikų globos namai ,,Saulutė“ (pašalinta 22, iš dalies pašalinta 1 neatitikimas);

-

Telšių rajono senelių globos namai (pašalinta 5 neatitikimai);

-

VšĮ ,,Vaiko užuovėja“ (pašalinta 28, planuojama pašalinti 5 neatitikimai);

-

VšĮ Šakių vaikų ir jaunimo centras (pašalinta 9, planuojama pašalinti 3 neatitikimai).

6. Išnagrinėjo ir pateikė informaciją institucijoms 53 kartus.
1. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui pateikė raštą dėl socialinės
globos kokybės vertinimo Kėdainių specialiosios mokyklos Globos skyriuje.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė informaciją dėl Marijonos Janinos
Turkevičienės skundo.
3. VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namams pateikė Departamento specialistų nuomonę dėl
socialinės globos normų nuostatų taikymo.
4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė atlikto tyrimo dėl įstaigų atitikimo
licencijavimo reikalavimams apibendrinimą bei rezultatus.
5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

pateikė per 2013 metus vykdytos veiklos,

susijusios su licencijavimu, ataskaitą.
6. VšĮ „Versli Lietuva“ pateikė informaciją dėl naudojimosi turinio valdymo sistema.
7. Marijampolės rajono savivaldybės merui pateikė prašymą leisti organizuoti pasitarimą
socialinės globos klausimais.
8. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai pateikė informaciją dėl A. Prokopo skundo.
9. Dvylikai socialinės globos įstaigų elektroniniu paštu pateikė paaiškinimus dėl
licencijavimo sistemos naudojimosi.
10. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė informaciją dėl 2013 metais vykdytų
socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų.
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11. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pateikė papildomą informaciją dėl Vilniaus socialinės globos namų „Gilė“ socialinės
globos kokybės vertinimo.
12. LPF „Nugalėtojų akademijai“ pateikė informaciją dėl galimybės labdaros ir paramos
fondui gauti licenciją.
13. Raseinių vaikų globos namams pateikė informaciją dėl galimybės teikti socialinę globą
neturint tam reikalingos licencijos.
14. Penkioms socialinės globos įstaigoms elektroniniu paštu pateikė paaiškinimus dėl atitikimo
licencijavimo reikalavimams.
15. Socialinės globos įstaigoms pateikė informaciją dėl investicijų projektų teikimo 2015 metų
Valstybės investicijų programai.
- Socialinės globos įstaigoms pateikė informaciją dėl Valstybės kapitalo investicijų
panaudojimo 2014 m. I pusmetį.
16. Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui pateikė vienuolika raštų
dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo eigos.
17. Informavo Alytaus r. savivaldybės administraciją apie gautą gyventojų kreipimąsi dėl
asmeniui reikalingų socialinių paslaugų ir rekomendavo įstaigą, kurioje galima skirti asmeniui
ilgalaikės socialinės globos paslaugas.
18. Pateikė informaciją VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biurui“ dėl sveikatos priežiūros
paslaugų organizavimo.
19. Pateikė informaciją VšĮ „Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui“ dėl socialinę
globą teikiančio personalo struktūros.
20. Pateikė informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Kėdainių vaikų globos
namų „Saulutė“ teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo.
21. Pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūlymus dėl Socialinės globos įstaigų
licencijavimo taisyklių.
22. Pateikė informaciją Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai dėl rekomendacijų
įgyvendinimo.
23. Vienai socialinės globos įstaigai elektroniniu paštu pateikė paaiškinimus dėl tyrimo
(įstaigų atitikimo licencijavimo sąlygoms) duomenų, patalpintų tinklalapyje www.sppd.lt.
24. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikė informaciją dėl duomenų
apie Valstybės kapitalo investicijų panaudojimą 2014 m. I pusmetį pateikimo.
25. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė informaciją dėl Valstybės kapitalo
investicijų panaudojimo 2014 m. I pusmetį.
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26. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyriui pateikė raštą „Dėl
Valstybės investicijų 2013 m. programos“ su atsiliepimais dėl audito ataskaitoje esančių
pastebėjimų.
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė 3 raštus dėl socialinės globos įstaigų
licencijavimo.
- Pateikė informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui apie Trakų rajono Lentvario vaikų
globos namų socialinės globos kokybės vertinimą.
- Pateikė informaciją Vaiko ir motinos globos namams ,,Užuovėja“ dėl kišenpinigių
skyrimo.
- Pateikė informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai dėl sutrikusio vystymosi
kūdikių globos namų kreipimosi licencijos socialinei globai teikti.
- Pateikė informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolierei apie VšĮ ,,Marijampolės vaiko
tėviškės namų“ veiklos vertinimą.
- Dviem socialinės globos įstaigoms elektroniniu paštu pateikė paaiškinimus dėl
licencijavimo sistemos naudojimosi.
- Pateikė informaciją Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai dėl Naujojo Daugėliškio
vaikų globos namų teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo.
-

VšĮ senelių globos namams pateikė raštą dėl paraiškos licencijai socialinei globai teikti.

-

VšĮ Šv. Domininko namams pateikė raštą dėl paraiškos licencijai socialinei globai teikti.

-

Pateikė informaciją Panevėžio socialinių paslaugų centrui dėl įstaigai reikalingų licencijų.

7. Išnagrinėjo 14 asmenų prašymų/skundų.
-

Išnagrinėjo Roberto Kanapinsko prašymą išaiškinti Telšių rajono savivaldybės veiksmus,

skiriant jo seneliui Algirdui Paliulioniui ilgalaikės socialinės globos paslaugas.
-

Išnagrinėjo Elenos Pakalniškytės prašymą dėl Trakų rajono savivaldybės Socialinės

paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus veiksmų.
-

Išnagrinėjo Elenos Zaycevos prašymą dėl globos namų administracijos veiksmų, teikiant

socialines paslaugas Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“.
-

Išnagrinėjo Jonas Masiulio skundą dėl Jasiuliškių socialinės globos namų direktoriaus

veiksmų.
-

Išnagrinėjo Antano Prokopo pareiškimą dėl broliui Č. Prokopui teikiamų paslaugų

Visagino socialinės globos namuose.
-

Išnagrinėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos siųstą informaciją ir pateikė pasiūlymus dėl paklausimo apie globos
namų galimybę skirti papildomas lėšas nepilnametės išlaikymui.
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-

Išnagrinėjo Juozo Saliutos pareiškimą dėl sūnui R. Saliutai teikiamų galimai netinkamų

paslaugų Pabėgėlių priėmimo centre.
-

Išnagrinėjo Linos Miškinienės skundą dėl Veisiejų socialinės globos namų teikiamos

socialinės globos namų galimai netinkamų veiksmų.
-

Išnagrinėjo gyventojų skundą dėl Strėvininkų socialinės globos namų teikiamos

socialinės globos namų galimai netinkamų veiksmų.
-

Išnagrinėjo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų darbuotojų skundą dėl netinkamų

darbo sąlygų.
-

Išnagrinėjo asmens skundą dėl gyventojai teikiamų galimai netinkamų paslaugų globos

namuose VšĮ ,,Senjorų Vila“.
-

Išnagrinėjo skundą dėl globos namuose VšĮ ,,Vaiko užuovėja“ globojamų vaikų galimos

nepriežiūros.
-

Išnagrinėjo asmens skundą dėl gyventojui teikiamų galimai netinkamų paslaugų globos

namuose UAB ,,Senevita“.
-

Išnagrinėjo asmens skundą dėl Veisiejų socialinės globos namų galimai netinkamų

veiksmų.
8. Surinko iš savivaldybių informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2014 m. kovo 1 d.)
pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų kainas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu
Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“,
surinko iš 60 savivaldybių informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2014 m. kovo 1 d.)
savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas ir surinktą informaciją
paskelbė Departamento internetiniame puslapyje www.sppd.lt

III. KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI

1.

Organizavo 14 licencijų socialinei globai teikti įteikimo renginius bei dalyvavo juose.

Licencijos buvo įteiktos 245 įstaigoms.
2.

Dalyvavo bei skaitė pranešimą dėl globos įstaigų licencijavimo Alzheimerio globos ir

slaugos įstaigų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Integruota priežiūra sergantiems
Alzheimerio liga ir kitomis dimensijomis globos įstaigose: prielaidos ir perspektyvos“.
3.

Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime dėl Vilijampolės socialinės globos namų

veiklos organizavimo perspektyvų.
4.

Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime – dėl Aukštelkės socialinės globos namų

veiklos organizavimo perspektyvų.
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5.

Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime su SADM pavaldžių vaikų globos įstaigų

vadovais veiklos ir licencijavimo klausimais.
6.

Dalyvavo

SADM

organizuotame

pasitarime

dėl

Grupinio

gyvenimo

namų,

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimo, veiklos organizavimo ir jos tobulinimo.
7.

Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų

darbo laiko sąnaudų normatyvų keitimo.
8.

Dalyvavo SADM sudarytoje darbo grupėje dėl Aukšteklės socialinės globos namų

Pagryžuvio filialo tolimesnės veiklos perspektyvų.
9.

Skyriaus specialistai konsultavo globos įstaigų, savivaldybių administracijų darbuotojus

bei Respublikos gyventojus. Įvairių institucijų darbuotojai buvo konsultuojami veiklos klausimais,
socialinių paslaugų gerinimo, teisės aktų vykdymo klausimais, gyventojų nukreipimo į globos
įstaigas klausimais. Gyventojai konsultuojami sprendžiant apsigyvenimo globos įstaigose
klausimais, gyvenimo sąlygų, apmokėjimo už paslaugas klausimais.
10. Skyriaus darbuotojai aiškino ir konsultavo dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų
iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams poreikio nustatymo,
skyrimo, dėl asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas bei asmens turto
vertinimo.
11. Nagrinėjo gyventojų pareiškimus, skundus, prašymus, atsakinėjo į įvairių institucijų
raštus.
12. Dalyvavo konferencijoje Lietuvos Respublikos Seime su vaikų globos namų tarybų
atstovais bei skaitė pranešimą apie globos namuose augančių vaikų savarankiškų įgūdžių
formavimą ir kišenpinigių mokėjimą.
13. Skaitė pranešimą Alytaus m. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje dalyvavo Alytaus, Druskininkų, Lazdijų ir Varėnos
savivaldybių administracijų bei globos įstaigų atstovai;
14. Skaitė pranešimą Pakruojo r. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje dalyvavo Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės,
Pakruojo, Radviliškio savivaldybės administracijos bei globos įstaigų atstovai;
15. Skaitė pranešimą Šilutės r.. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje dalyvavo Šilalės, Telšių, Šilutės, Pagėgių, Kretingos,
Neringos, Palangos savivaldybių administracijų ir globos įstaigų atstovai;
16. Skaitė pranešimą Alytaus m. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje Klaipėdos miesto savivaldybėje, kur dalyvavo
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir globos įstaigų atstovai;
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17. Skaitė pranešimą Tauragės r. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Mažeikių, Plungės,
Rietavo, Skuodo savivaldybių administracijų ir globos įstaigų atstovai;
18. Skaitė pranešimą Alytaus m. savivaldybės organizuotoje apvalaus stalo diskusijoje dėl
socialinės globos licencijavimo. Renginyje Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino ir Zarasų
savivaldybių administracijų ir globos įstaigų atstovai.
19. Dalyvavo SADM organizuotuose 4 pasitarimuose dėl socialinės globos normų keitimo;
20. Dalyvavo pasitarime dėl Higienos normos vaikų globos įstaigoms keitimo;
21. Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime dėl institucinės globos pertvarkymo;
22. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete pristatė licencijavimo eigą;
23. Dalyvavo dvejose diskusijose Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete dėl Socialinių
paslaugų įstatymo pakeitimo;
24. Dalyvavo Moldovos Respublikos delegacijos priėmimo renginyje Departamente bei
pristatė licencijavimo klausimus.
25. Dalyvavo SADM įgaliotos komisijos organizuotame tarpžinybiniame posėdyje dėl
rekomendacijų suteikti leidimą vykdyti institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino
svečiavimosi užsienio valstybėje programą.
26. Dalyvavo SADM organizuotame pasitarime dėl maisto gaminimo reikalavimų
stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir bendruomeniniams bei grupinio gyvenimo namams
taikymo reglamentavimo.
27. Dalyvavo socialinių darbuotojų atestacinės komisijos posėdžiuose.
28. Dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame išplėstiniame posėdyje –
diskusijoje dėl licencijavimo situacijos Lietuvoje. Dalyvavo SADM organizuotame darbo grupės
posėdyje dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir profesinės veiklos
vertinimo koncepcijos parengimo.
29. Dalyvavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus organizuotame pasitarime dėl esamos
situacijos VšĮ „Vaiko užuovėja“ aptarimo.
30. Dalyvavo 8 – iuose Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžiuose, pristatant
licencijavimo eigą.
31. Skyriaus specialistai konsultavo globos įstaigų, savivaldybių administracijų darbuotojus
bei Respublikos gyventojus. Įvairių institucijų darbuotojai buvo konsultuojami veiklos klausimais,
socialinių paslaugų gerinimo, teisės aktų vykdymo klausimais, gyventojų nukreipimo į globos
įstaigas klausimais. Gyventojai konsultuojami sprendžiant apsigyvenimo globos įstaigose
klausimais, gyvenimo sąlygų, apmokėjimo už paslaugas klausimais.
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32. Skyriaus darbuotojai aiškino ir konsultavo dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų
iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams poreikio nustatymo,
skyrimo, dėl asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas bei asmens turto
vertinimo.
33. Nagrinėjo gyventojų pareiškimus, skundus, prašymus, atsakinėjo į įvairių institucijų
raštus.

IV. APIBENDRINIMAS

Vykdydamas pagrindines funkcijas skyrius:
Surinko ir parengė medžiagą apie Valstybės investicijų programos lėšų panaudojimą;
Parengė ir sudarė penkias Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų finansavimo
sutartis;
Įvertino Valstybės investicijų programos 17 investicinių projektų;
Surinko ir parengė medžiagą dėl Valstybės investicijų programos 2015 m.;
Įvertino 198 socialinės globos įstaigų teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos atitiktį Socialinės globos normoms;
Išnagrinėjo 33 socialinės globos įstaigų priemonių planus trūkumams pašalinti;
Išnagrinėjo ir pateikė informaciją 28 institucijoms;
Išnagrinėjo 14 asmenų prašymus/skundus;
Surinko iš savivaldybių informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2014 m. kovo 1
d.) pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų kainas.
Atliko kitus darbus, susijusius su dalyvavimu renginiuose, konferencijose, darbo grupėse.
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SOCIALINĖS APRĖPTIES IR BENDRUOMENIŲ PROGRAMŲ SKYRIUS

I.

ĮŽANGA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – departamentas) Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyriui (toliau – skyrius),
vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. A1-123 „Dėl
pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos“ bei departamento ir skyriaus nuostatais nustatytas funkcijas, 2014 metais buvo
pavesta administruoti šių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vykdomų
programų priemonių įgyvendinimą:
1. Programos 4.2 ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemones:
1.1. Organizuoti projektų, skirtų socialinei pagalbai nukentėjusiems

nuo prekybos

žmonėmis ir priverstinės prostitucijos teikti ir jų grąžinimui į visuomenę ir darbo rinką, konkursą ir
finansuoti atrinktų projektų įgyvendinimą;
1.2. Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos
planą;
1.3. Teikti valstybės paramą

prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai (darbuotojų

mokymai);
1.4. Įgyvendinti Valstybinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims programą;
1.5. Įgyvendinti LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir Specializuotos
pagalbos centrų programos priemones.
2. Programos 5.2. „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ priemones:
2.1. Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programos
priemones“ priemonę ,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų (įskaitant
bendruomenių organizacijas) institucinio stiprinimo projektus;
2.2. Organizuoti

renginius

(seminarus,

konferencijas,

akcijas),

skirtus

gerajai

nevyriausybinio sektoriaus patirčiai skleisti, taip pat viešinti NVO ir bendruomenių problemas bei
aktualijas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, didinant visuomenės
informuotumą apie NVO ir bendruomenes;
2.3. Remti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą;
2.4. Remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą.
3. Programos 5.3. ,,Vietos bendruomenių savivaldos programa“ priemonę ,,Įgyvendinti
Vietos bendruomenių savivaldos programos priemones“.
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4. Programos 6.1 ,,Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“
priemonę ,,Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos
priemones“ (2 priemonės).
II. SKYRIAUS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT SADM PAVESTŲ PROGRAMŲ
PRIEMONES (toliau-priemonė)
2.1. Programos 4.2 ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonė ,,Organizuoti
projektų, skirtų socialinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės
prostitucijos teikti ir jų grąžinimui į

visuomenę ir darbo rinką, konkursą ir finansuoti

atrinktų projektų įgyvendinimą“
Priemonei 2014 metais iš viso skirta 150,0 tūkst. Lt, iš jų I ir II ketvirčiui – po 38,0 tūkst.
Lt, III ir IV ketvirčiui – po 37,0 tūkst. Lt.
Priemonė tęsiama nuo 2013 metų.
Ministerijos kanclerio 2013-11-04 potvarkiu Nr. A3-168 penkiems projektų vykdytojams
2014 metams paskirstyta 149,4 tūkst. Lt.
2014 m. projektų įgyvendinimui į vykdytojų sąskaitas pervesta 149,4 tūkst. Lt valstybės
biudžeto lėšų, iš jų: Lietuvos Caritui – 59,8 tūkst. Lt, ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų
asociacijai – 14,9 tūkst. Lt, Dingusių žmonių šeimų paramos centrui – 29,9 tūkst. Lt, Vyrų krizių
centrui – 14, 9 tūkst. Lt ir Viešajai įstaigai Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras –
29,9 tūkst. Lt.
Projektų vykdytojai jiems skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo100 proc.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Administravo 5 pasirašytus (2013 m. gruodžio 31 d.) susitarimus dėl 2013 m. sutarties
pratęsimo 2014 metams;
rengė ir teikė kas ketvirtį

Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų

vykdytojų sąskaitas. Pervesta 149 400 tūkst. Lt;
surinko iš 5 projektų vykdytojų projektų įgyvendinimo ketvirtines ir metinę ataskaitas, jas
išanalizavo, susistemino ir parengė išsamias 2014 m. I, II ir III ketvirčių bei metinę priemonės
įvykdymo ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
įvertinus 5 projektų 2014 m. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų duomenis,
galima teigti, kad organizacijos lėšas naudojo pagal pasirašytus susitarimus. Daugiausia lėšų buvo
panaudota darbuotojų, administruojančių projekto įgyvendinimą ir/ar specialistų tiesiogiai dirbančių
su nukentėjusiais asmenimis, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apmokėjimui – 86930 Lt
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(58,3 proc.), kitoms prekėms (kanceliarinėms, asmens higienos, ūkinėms prekėms) – 21833 Lt
(14,6 proc.), kitoms paslaugoms – 11857 Lt (7,9 proc.) (praktiniams mokymams, seminarams,
prevencinių paslaugų teikimui, asmens tapatybės kortelių išdavimui, transporto išlaidoms), patalpų
nuomai laikinojo prieglobsčio teikimui – 10000 Lt (6,7 proc.), komunalinėms išlaidoms – 5796 Lt
(3,8 proc.), aprangai ir avalynei – 5492 Lt (3,6 proc.), ryšių paslaugoms ir medikamentams
atitinkamai 3388 Lt (2,3 proc.) ir 2950 Lt (2,0 proc.), transporto išlaikymui išleista 1000 Lt (0,7
proc.) visų sąnaudų. Kitoms išlaidoms panaudoti 154 litai (0,1 proc.). Socialinė pagalba buvo
suteikta 80 nukentėjusiųjų ir 53 esančių rizikos grupėje asmenų. Pažymėtina, kad per atsiskaitomąjį
laikotarpį iš 133 asmenų, kuriems buvo suteikta pagalba, 50 vyrų ir 83 moterys. 2014 m. dauguma
paslaugų buvo suteikta ne prieglobstyje – 117 asmenims, o 16 asmenims paslauga buvo suteikta
prieglobstyje. Iš 133 nukentėjusiųjų ir esančių rizikos grupėje 30 buvo su vaikais, 9 nukentėję buvo
vaikai iki 18 metų. Daugiausiai pagalbos buvo suteikta Kauno regione –70 asmenų. Projektų
vykdytojai organizavo įvairaus pobūdžio renginius - iš viso buvo suorganizuotas 91 renginys, iš jų:
7 seminarai, 8 diskusijos, 20 susitikimų, 56 kitų renginių (prevencinės paskaitos, informavimo ir
viešumo priemonės). Projektų vykdytojai nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos
nukentėjusiems ir asmenims, esantiems rizikos grupėse, teikė individualias socialines, teisines,
psichologo konsultacijas, informacines paslaugas apie išsilavinimą, profesijos įsigyjimą, darbo
rinką, pagal poreikius aprūpino maisto produktais ir kt. reikalingiausiomis prekėmis, pagal
galimybes teikė laikino apgyvendinimo paslaugas;
parengė, suderino su projektų vykdytojais ir, vadovaujantis ministerijos kanclerio 2014-1104 potvarkiu Nr. A3-166, nustatyta tvarka pasirašė 5 susitarimus dėl projektų finansavimo 2015
m. (gruodžio 11 d.).
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko 3-jų projektų, skirtų socialinei pagalbai nukentėjusiems nuo
prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos teikti ir jų grąžinimui į visuomenę ir darbo rinką,
vykdytojų veiklos vertinimus – Lietuvos Carito (2014-03-18 vertinimo ataskaita Nr. V5-17);
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro (2014-05-20 vertinimo ataskaita Nr. V5-25 ir
Vyrų krizių centro (2014-06-12 vertinimo ataskaita Nr. V5-28).
2.2. Programos 4.2 priemonė ,,Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų
narių sugrįžimo į Lietuvą veiklos planą“ (toliau-Planas)
Priemonei 2014 m. Plane numatytų priemonių įgyvendinimui (po patikslinimų II ir IV
ketv.) iš viso skirta 1749,0 tūkst. Lt, iš jų

1300,0 tūkst. Lt skirta investicijoms Vilniaus m.

savivaldybei butams įgyti, iš jų 700,0 tūkst. Lt II ketv., 600,0 tūkst. Lt – IV ketv.) ir 449,0 tūkst. Lt
- teikiant valstybės paramą grįžtantiems asmenims persikelti ir jų socialinei integracijai.
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Įgyvendinant Plane numatytas socialinės paramos priemones, per 2014 metų pervesta ir
panaudota 1749,0 tūkst. Lt (100 proc.), iš jų 1300,0 tūkst. Lt –investicijoms Vilniaus m.
savivaldybei butams įgyti (visa suma pervesta ir panaudota IV ketv.) ir 449,0 tūkst. Lt - teikiant
valstybės paramą grįžtantiems asmenims persikelti ir jų socialinei integracijai.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
parengė detalias ir patikslintas

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramos

persikėlimui ir socialinei integracijai išlaidų metinę (2014 m.) ir ketvirtines sąmatas;
rengė detalias Valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės paramos persikėlimui ir socialinei
integracijai, ketvirtinių sąmatų ir metinės sąmatos įvykdymo ataskaitas;
rengė ir teikė kas mėnesį Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo. Iš viso pervesta
1749,0 tūkst. Lt;
parengė, suderino su Vilniaus m. savivaldybės administracija ir pasirašė Valstybės
biudžeto lėšų, skirtų investiciniam projektui ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių
sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimo savivaldybėse“, sutartį
Nr.2014/09/30-V ir susitarimą Nr. 2014/12/03;
parengė išsamias 2014 m.

I,

II ir III ketvirčių bei metinę priemonės įvykdymo

ataskaitas ir pateikė jas ministerijai;
2014 m. teikiant valstybės paramą, skiriant įsikūrimo pašalpas, kompensuojant
persikėlimo išlaidas, įgyvendinant įdarbinimo programą, organizuojant lietuvių kalbos mokymo
kursus, skiriant finansinę paramą Vilniaus Lietuvių namų gimnazijai, teikiant paramą lietuvių
bendruomenėms suvažiavimų ir konferencijų organizavimui bei įgyvendinant kitas integracijos
priemones, panaudota 449000 Lt. Parama suteikta 80 grįžusių tremtinių bei jų šeimų narių, taip pat
62 šeimoms, gyvenančioms Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkte (toliau – GTLAP)
šildymo sezono metu 50 proc. kompensuotos išlaidos už šildymą ir šalto vandens pašildymą.
GTLAP išlaikymo išlaidoms, remonto darbams ir kitoms ūkinėms reikmėms panaudota 121598 Lt,
punkte gyvena 68 šeimos arba 182 asmenys. Persikėlimo išlaidoms ir įsikūrimui, pašalpoms
socialiai remtiniems grįžtantiems tremtiniams gyvenantiems už Respublikos ribų, dėl ligos bei
mirus šeimos nariui panaudota 110000 Lt ( 31 asm.). Įgyvendinant įdarbinimo programą panaudota
16031 Lt (2 asm.), įsteigtos 2 darbo vietos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Vilniaus Lietuvių namų
gimnazijai skirta ir panaudota 75800Lt, parama skirta grįžtančių tremtinių vaikų išlaikymui vasaros
stovykloje (10 vaikų), buities sąlygų gerinimui bei kultūrinių renginių organizavimo išlaidoms
apmokėti (brandos atestatų įteikimo bei Rugsėjo 1-osios šventės, Šv. Kalėdų, Naujųjų metų ir kt.
šventės). Informacijai, sklaidai ir vešiesiems ryšiams panaudota 8456 Lt, atnaujinta internetinė
svetainė www.tremtiniai. Lietuvių kalbos kursams ir adaptacijos priemonėms panaudota 54359 Lt,
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Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuojamuose lietuvių kalbos mokymo kursuose mokėsi
20 asmenų pagal I,II ir III mokėjimo kategorijas. Lietuvių bendruomenių, įsikūrusių buvusioje
SSRS teritorijoje rėmimui panaudota 62756 Lt, lėšos panaudotos atnaujino projekto Pamokos
bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą, skirto lietuvių kalbos mokymui ir Lietuvos kultūros pažinimui,
įgyvendinimui (17 asm.). Įgyvendinant

paramą, aprūpinant grįžtančius asmenis gyvenamuoju

plotu, pagal pasirašytą sutartį lėšos nustatyta tvarka pervestos Vilniaus miesto savivaldybei. Skirtas
lėšas Vilniaus miesto savivaldybė panaudojo penkių aukštų 79 butų gyvenamojo namo Linksmoji g.
121 statybai, už skirtas lėšas savivaldybė įsipareigojo įgyti 335 kv.m. gyvenamųjų patalpų ir butais
aprūpinti 7 šeimas. Taip pat, minėto gyvenamojo namo statybai, savivaldybė panaudojo 2011 m.
skirtas lėšas – 800 tūkst. Lt ir 2012 m. skirtas lėšas – 725 tūkst. Lt, už šias lėšas įsipareigojo
pastatyti 372 kv.m. gyvenamųjų patalpų ir butais aprūpinti 8 grįžtančių tremtinių šeimas, iš viso
savivaldybė įgis 707 kv. m. gyvenamojo ploto ir butais aprūpins 15 šeimų;
surinko iš savivaldybių patikslintus grįžtančių asmenų, kurių prašymas ir visi reikiami
dokumentai pasirinktai savivaldybei buvo pateikti iki 2009 m. gruodžio 31 d., aprūpinimo butais
sąrašus, teikė savivaldybėms rekomendacijas dėl grįžtančių reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių
aprūpinimo būstu eilės patikslinimo, sudarant realius grįžtančių asmenų sąrašus ir išbraukiant iš jų
asmenis, kurie į savivaldybių daugkartinius kvietimus neatsiliepia arba neatvyksta; taip pat surinko,
susistemino savivaldybių pateiktas ataskaitas kiek praeitais

metais (2013 m.) grįžtantiems

asmenims išnuomota butų, koks jų plotas, kaip panaudotos lėšos, skirtos grįžtančių asmenų butams
įgyti, taip pat informaciją apie susidariusį gyvenamojo ploto likutį savivaldybėse. 2014 m. vasario 1
d. savivaldybių grįžtančių tremtinių sąrašuose įregistruota 314 grįžtančių tremtinių šeimų.
Daugiausia grįžtančių asmenų šeimų butų laukia Vilniaus miesto savivaldybėje – 240, Klaipėdos –
47, Panevėžio – 3, Kauno – 2, Alytaus – 2, Širvintų rajono savivaldybėje – 7, kitose savivaldybėse
– 13 šeimų.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Gyvenamųjų patalpų tvarkos aprašo nuostatas bei
vykdydami monitoringą aprūpinant grįžtančius tremtinius gyvenamosiomis patalpomis, atliko 3 –jų
savivaldybių veiklos vertinimus: Kauno miesto savivaldybėje ( 2014-03-18 vertinimo ataskaita Nr.
V5-18),

Vilniaus miesto savivaldybėje (2014-09-08 vertinimo ataskaita Nr.V5-42) ir Širvintų

rajono savivaldybėje (2014-09-12 vertinimo ataskaita Nr.V5-43).
2.3. Programos 4.2 priemonė ,,Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą
integracijai (darbuotojų mokymas)“
Priemonei 2014 metams iš viso buvo numatyta skirti 41,0 tūkst. Lt, iš jų II ir III ketv. - po
15,0 tūkst. Lt, IV ketv.- 11,0 tūkst. Lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai II ir III ketv.

2014 metų SPPD veiksmų ataskaita
47

patikslinus ir sumažinus skirtų lėšų sumą (perkeliant kitoms priemonėms), priemonei skirta 23,0
tūkst. Lt, iš jų II ketv. – 5,0 tūkst. Lt, III ketv. – 7,0 tūkst. Lt, IV ketv.- 11,0 tūkst. Lt.
Per 2014 m. laikotarpį panaudota iš viso 11,77 tūkst. Lt (51,2 proc. skirtų lėšų).
Lėšų likutis (11,23 tūkst. Lt) susidarė dėl to, kad 2014 m. departamentui buvo panaikinta
funkcija: informuoti visuomenę apie užsieniečius, gavusius prieglobstį, siekiant užkirsti kelią jų
izoliacijai, visuomenės ksenofobijai ir skatinti toleranciją (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro
2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-609 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-238 ,,Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo
užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“). Kadangi minėto įsakymo projektas buvo rengiamas ir derinamas su departamentu IIIII ketv., lėšos, numatytos visuomenei informuoti Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014 m. valstybės
paramai prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai, išlaidų sąmatoje, patvirtintoje metų pradžioje,
III ir IV ketv. nebuvo planuojamos ir minėta funkcija nebuvo vykdoma. Taip pat dėl didelės darbų
apimties ir lėšų taupymo buvo nuspręsta atsisakyti IV ketv. suplanuotos priemonės, skirtos
bendradarbiavimui su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos
klausimais tikslu apsikeisti gerąja praktika.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
parengė Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014 m. valstybės paramai prieglobstį gavusių
užsieniečių integracijai, išlaidų sąmatos projektą ir teikė svarstyti Prieglobstį gavusių užsieniečių
socialinės integracijos reikalų komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 (toliau –PGU Komisija), posėdžiui. PGU
Komisija išlaidų sąmatai pritarė (PGU Komisijos 2014 m. vasario 13 d. protokolas Nr.2);
rengė ir teikė Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo. Pervesta 11,77 tūkst. Lt;
parengė išsamias 2014 m. II ir III ketvirčių bei metinę priemonės įvykdymo ataskaitas ir
nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
organizavo 2 seminarus (balandžio 24 d. ir gruodžio 4 d.), skirtus savivaldybių ir
nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įstaigų

darbuotojams, dirbantiems užsieniečių,

gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, kvalifikacijos tobulinimui. Seminarų darbe be
departamento atstovų dalyvavo Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, prieglobstį gavusių
užsieniečių integraciją įgyvendinančių institucijų atstovai: Kauno, Klaipėdos miestų bei Elektrėnų
savivaldybių socialinės paramos centrų darbuotojai ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos bei
Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstovai. Seminaruose taip pat dalyvavo Valstybės sienos apsaugos
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tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centro ir Migracijos departamento prie VRM
darbuotojai. Dalyvių skaičius – 30 asmenų;
dalyvavo (birželio 20 d.) Pabėgėlių priėmimo centro organizuotame Pasaulinės pabėgėlių
dienos paminėjime. Renginio organizavimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos (Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2012 m. programa) pagal projektą ,,PGU
kompetencijos, kultūros, galimybės). Renginyje dalyvavo atstovai iš ministerijos ir departamento,
Jonavos rajono savivaldybės, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų bei kitų institucijų,
dirbančių užsieniečių priėmimo ir jų integracijos srityje;
aktyviai dalyvavo, organizuojant

PGU Komisijos posėdžius. Surengti 8 posėdžiai.

Posėdžių metu apsvarstyta virš 30 prašymų. Pateikta virš 20 prašymų dėl socialinės integracijos
laikotarpio pratęsimo. 14 užsieniečių arba jų šeimų prašymai buvo patenkinti ir pratęsta socialinė
integracija, o 7 užsieniečiams dėl tam tikrų priežasčių socialinės integracijos programa nebuvo
pratęsta. Taip pat buvo pateikti 8 užsieniečių prašymai dėl papildomų lėšų skyrimo, iš kurių 3 buvo
patenkinti (mokyklinėms priemonėms, vaistams ir reabilitacijos išlaidoms), 1 prašymas buvo
nepatenkintas (vairuotojo pažymėjimui įsigyti lėšų), kadangi nebuvo pateikti visi reikalingi
dokumentai, pagrindžiantys paslaugos kainą ir pažymėjimo būtinumo;
dalyvavo JTVPK regioninės atstovybės Vilniuje ir Šiaurės Europai Stokholme
organizuotoje konferencijoje LR Seime ,,Viešas JTVPK ataskaitos dėl pabėgėlių integracijos
galimybių ir iššūkių Lietuvoje pristatymas“;
dalyvavo JTVPK ir SADM organizuotoje uždaroje apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje
aptarti su pagrindinių institucijų ir organizacijų ekspertais, dirbančiais pabėgėlių integracijos srityje,
Seime pristatytos JTVPK ataskaitos dėl pabėgėlių integracijos Lietuvoje rezultatus ir
rekomendacijas, taip pat ateities planus integracijos srityje, įgyvendinant šias rekomendacijas;
dalyvavo ministerijos organizuotame aptarime dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo
užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo pakeitimo
projekto, teikė pasiūlymus naujai šio projekto redakcijai.
2.4. Programos 4.2 priemonė ,,Įgyvendinti Valstybinę smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programą“
Priemonei 2014 m. pradžioje buvo numatyta skirti skirta 380,0 tūkst. Lt, iš jų kiekvieną
ketvirtį po 95,0 tūkst. Lt.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai IV ketv. patikslinus ir sumažinus skirtų lėšų sumą
priemonei skirta 275,0 tūkst. Lt, iš jų II ketv. – 85,0 tūkst. Lt, III ir IV ketv. – po 95,0 tūkst. Lt.
Ministerijos kanclerio 2014 m. lapkričio 10 d. ir 2014 m. lapkričio 25 d. potvarkiais Nr. A3168 ir A3-175 „Dėl projektų, skirtų akcijai „16 dienų be smurto (2014 m. lapkričio 25 d.–2014 m.
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gruodžio 10 d.) vykdyti, finansavimo “, buvo patvirtintas 45 projektų finansavimas, iš viso: 275 000
Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį

projektų vykdytojams buvo pervesta 275 000 Lt, panaudota

274875 Lt (99,95 proc.). Visų lėšų nepanaudojo ir grąžino į departamento sąskaitą asociacija
„Keiskis“ – 120,88 Lt ir asociacija „Mūsų Dainava“ – 4,20 Lt.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė 45 sutartis dėl
projektų finansavimo (44 sutartys – lapkričio 24 d., 1 sutartis pasirašyta lapkričio 27 d.);
parengė ir pateikė Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų vykdytojų
sąskaitas. Pervesta 275,0 tūkst. Lt;
surinko iš 45 projekto vykdytojų projektų įgyvendinimo ataskaitas, jas išanalizavo,
susistemino ir parengė išsamią 2014 m. priemonės įvykdymo ataskaitą bei pateikė ją ministerijai;
įvertinus 45 projekto vykdytojų

ataskaitas, pažymėtina, kad daugiausia projekto

vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudota paslaugoms pirkti – 192584 Lt (70 proc.), 19
proc. lėšų arba 52924 Lt skirta kitoms prekėms įsigyti, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui
panaudota – 17020 Lt (6 proc.), 4 proc. arba 9857 Lt lėšų panaudota transporto išlaikymui, 1 proc.
arba 2000 Lt panaudota veiklos nuomai, 490 Lt išleista ryšių paslaugoms. Iš kitų finansavimo
šaltinių (įskaičiuojant savivaldybių skirtas lėšas ir nuosavas lėšas) projektų vykdytojai iš viso gavo
– 71115,38 Lt, kas sudaro 21 proc. visų projektų veikloms įgyvendinti gautų lėšų. Iš viso projektus
vykdė 619 darbuotojų. Projektų vykdymo metu buvo pasiekti šie rodikliai: suorganizuoti 305
renginiai, suorganizuotų priemonių žiniasklaidoje ar atspausdintų leidinių skaičius 67 710, į
projektų veiklą tiesiogiai ar netiesiogiai įtrauktų dalyvių skaičius – 303414 asmenų.
2.5. Programos 4.2 priemonė ,,Įgyvendinti LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymą ir Specializuotos pagalbos centrų programos priemones“
Priemonei 2014 m. iš viso skirta 920,0 tūkst. Lt, iš jų kiekvienam ketvirčiui – po 230,0
tūkst. Lt.
Priemonė vykdoma nuo 2012 metų.
Nuo 2014 m. pradžios 9 Centrams projektų vykdymui buvo pervesta 920000 Lt, iš jų: I ketv.
pervesta 202430 Lt (panaudota 155652 Lt), II ketv. – 238670 Lt (panaudota 257765 Lt), III ketv. –
239226 Lt, (panaudota 245095 Lt), IV ketv. 239674 Lt (panaudota 261392 Lt). Per 2014 m.
Centrai projektų įgyvendinimui panaudojo

919904 Lt arba 99,9 proc. skirtų lėšų. Viena

organizacija – Moterų informacijos centras panaudojo 99,9 proc. skirtų projektui įgyvendinti lėšų
(iš 103000 Lt panaudota 102904 Lt). Nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos (96 Lt) grąžintos į
departamento sąskaitą.
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Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė 9 sutartis dėl
projektų finansavimo (vasario 11 d.);
parengė, suderino su Komisija socialinių programų priemonėms vykdyti, sudaryta
Departamento direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.V1-37 (toliau- Komisija socialinių
programų priemonėms vykdyti), ir sudarė 4 susitarimus dėl anksčiau pasirašytų sutarčių priedųsąmatų pakeitimo. Šios priemonės ir žemiau ataskaitoje minimi kitų įgyvendinamų priemonių
sutarčių pakeitimai parengti projektų vykdytojų raštišku prašymu perskirstyti patvirtintas lėšas
(perkelti iš vienos eilutės į kitą), nekeičiant ketvirčių ir metinės lėšų sumos;
rengė ir teikė kas ketvirtį

Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų

vykdytojų (Centrų) sąskaitas. Pervesta iš viso 920000 Lt;
surinko iš 9 Centrų projektų įgyvendinimo ketvirtines ir metinę ataskaitas, jas išanalizavo,
susistemino ir parengė išsamias 2014 m. I, II ir III ketvirčių bei metinę priemonės įvykdymo
ataskaitas bei nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
įvertinus 9 Centrų ataskaitas, pažymėtina, kad daugiausia lėšų, kaip numatyta išlaidų
sąmatose, 2014 m. buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 710142 Lt (77,2
proc.), kitoms paslaugoms – 77579 Lt (8,4 proc.) ir komunalinėms paslaugoms – 55235 Lt (6,0
proc.). Centrų administravimo išlaidos (projekto vadovo bei asmens, vykdančio buhalterinę
apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo mokesčius, arba paslaugos, susijusios su
buhalterinės apskaitos vykdymu) neviršijo leistinų 20 proc. projektui skirtų lėšų. Konsultantų darbo
užmokestis, įskaitant socialinio draudimo mokesčius ir psichologo, teisininko ar kito specialisto
paslaugų, skirtų smurtą patyrusiam asmeniui, pirkimo išlaidos neviršijo leistinų 70 proc. projektui
skirtų lėšų. Centruose buvo užregistruota 8840 smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, iš kurių
pagalbos kreipėsi patys – 820 (9,3 proc.), policija pranešė – 8020 (90,7 proc.). Centrai pažymėjo,
kad daugiausia smurtą artimoje aplinkoje patiria asmenys, su kuriuo gyvena neregistravę santuokos
– 31 proc. (2661), o mažiausia – nuo asmens, su kuriuo praeityje siejo santuokiniai ar gyvenimo
neregistravus santuokos ryšiai – 7 proc. (587). Pagal pateiktus Centrų duomenis iš 8840
užregistruotų smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų pagalbą gavo 8384 asmenys. Skirtumas
tarp užregistruotų nukentėjusiųjų ir gavusių pagalbą skaičiaus sudaro 456, kadangi 432 asmenys
atsisakė pagalbos arba su jais nepavyko susisiekti ir 24 vaikai buvo smurto liudininkai. Iš bendro
smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, kuriems buvo suteikta pagalba, skaičiaus 6277 moterys, 591 vyrai. Smurtą artimoje aplinkoje patyrė 1516 vaikų (iki 7 m. – 610 vaikų, nuo 7 m.
iki 17 m. – 906 vaikai). Centruose sudaryti 7272 individualūs pagalbos planai smurtą artimoje
aplinkoje patyrusiems asmenims, iš jų 700 vaikams. 9 Centrų suteiktų paslaugų/pagalbos kaina
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vienam smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui sudarė apie 110,43 Lt. Įgyvendinant
projektus, Centrai pagal pasirašytas sutartis buvo įsipareigoję suteikti specializuotą kompleksinę
pagalbą ne mažiau kaip 93 proc. smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, kurie kreipėsi
savarankiškai arba apie kuriuos pranešė policija. Pažymėtina, kad iš 9 Centrų 2 vertinimo
kriterijaus, numatyto sutartyje, neįvykdė: Moterų informacijos centras 91 proc., Vilniaus moterų
namai–68,1 proc.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko 6-ių Centrų

7 vertinimus (vieną Centrą vertino 2 kartus):

Moterų veiklos inovacijų centro ir jo partnerio Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro
vykdomo Projekto vertinimą (2014-03-28 vertinimo ataskaita Nr.V5-19); Vilniaus moterų namų
vykdomo Projekto vertinimą (2014-04-07 vertinimo ataskaita Nr.V5-20);Kretingos moterų
informacijos ir mokymo centro Projekto vertinimą (2014-05-20 vertinimo ataskaita Nr.V526);Kauno moterų draugijos vykdomo Projekto vertinimą (2014-06-16 vertinimo ataskaita Nr.V529);Kauno apskrities moterų krizių centro vykdomo Projekto vertinimą (2014-06-19 vertinimo
ataskaita Nr.V5-30);Marijampolės apskrities moterų veiklos centro vykdomo Projekto vertinimą
(2014-06-27 vertinimo ataskaita Nr.V5-31). Be to, vykdydamas ministerijos pavedimą (2014-08-07
raštas Nr. (18.3-43)SD-5889), 2014 m. rugpjūčio 27 d. atliko Moterų veiklos inovacijų centro
vykdomos veiklos pakartotinį vertinimą. Buvo vertinama, kaip organizacija įgyvendino ministerijos
Vidaus audito skyriaus 2013 m. lapkričio 22 d. ataskaitoje Nr. A7-38, taip pat departamento 2014
m. kovo 28 d. vertinimo ataskaitoje Nr. V5-19 pateiktas rekomendacijas. Pakartotinai atlikus
Moterų veiklos inovacijų centro vykdomo Projekto vertinimą, departamento 2014-09-01 raštu Nr.
(10.21-04)SI-893 konstatuota, kad organizacija vykdo numatytas veiklas ir jų vykdymui skirtas
lėšas naudoja pagal paskirtį, taip pat įgyvendino ministerijos Vidaus audito skyriaus 2013 m.
lapkričio 22 d. ataskaitoje Nr. A7-38 ir departamento 2014 m. kovo 28 d. vertinimo ataskaitoje Nr.
V5-19 pateiktas rekomendacijas.
2.6. Programos 5.2 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ priemonė
,,Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programos priemones“
priemonę

,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų

nevyriausybinių organizacijų (įskaitant

bendruomenių organizacijas) institucinio stiprinimo projektus“
Priemonei 2014 m. iš viso skirta (po patikslinimo) 760,0 tūkst. Lt, iš jų II ketv. – 290, 0
tūkst. Lt, III ketv. – 270, 0 tūkst. Lt ir IV ketv. –200,0 tūkst. Lt.
Ministerijoje pasibaigus projektų atrankos konkursui ir paskelbtus rezultatus (ministerijos
kanclerio 2014-08-08 potvarkis Nr. A3-111), priemonė vykdoma nuo III ketv. pabaigos.
2014 metų 74 nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimui skirtos lėšos (760000
Lt) buvo panaudotos 99,65 procentais (757344,83 Lt), grąžinta į departamento sąskaitą 2655,17 Lt.
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Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį.:
Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė 74 sutartis dėl
projektų finansavimo (73 - rugsėjo 11 d., 1 parengta sutartis pasirašyta spalio 8 d.);
parengė, suderino su Komisija socialinių programų priemonėms vykdyti ir sudarė 3
susitarimus dėl anksčiau pasirašytų sutarčių priedų-sąmatų pakeitimo;
rengė ir teikė Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų vykdytojų sąskaitas.
Pervesta 760,0 tūkst. Lt;
surinko iš 74 projektų vykdytojų ataskaitas, jas išanalizavo, susistemino ir parengė išsamią
2014 m. priemonės įvykdymo ataskaitą bei pateikė ją ministerijai;
įvertinus 74 projekto vykdytojų ataskaitas, pažymėtina daugiausiai lėšų, numatytų 2014
metų projektų finansavimo sutarčių išlaidų sąmatose, buvo panaudota paslaugų pirkimui – 61,5
proc. (465858 Lt) ir darbo užmokesčiui apmokėti 17,8 proc. (134921 Lt) visų projektų lėšų. Išlaidos
darbo užmokesčiui apmokėti neviršijo projektų konkurso nuostatuose leistinos 30 proc. projekto
finansavimo sumos, skirtos darbuotojų atlyginimams, iš jų: projekto vadovui bei asmeniui,
vykdančiam buhalterinę apskaitą, darbui apmokėti, įskaitant socialinio draudimo mokesčius (arba
paslaugoms, susijusioms su buhalterinės apskaitos vykdymu). Nevyriausybinių organizacijų
surengtose viešojoje politikoje ir atstovavimo gebėjimams stiprinti 427 priemonėse dalyvavo 10279
žmonės, o jų finansinio savarankiškumo stiprinimo surengtose 164 priemonėse dalyvavo 2761
žmogus. Projektus įgyvendino 306 įvairios kvalifikacijos specialistai, iš jų: daugiausiai buvo
savanoriai –103, pagal paslaugų teikimo sutartis – 97, pagal darbo sutartis – 85 ir pagal autorines
sutartis – 21; organizuotoje savanoriškoje veikloje dalyvavo 499 savanoriai, iš jų 168 – pagal
sudarytas savanoriškos veiklos sutartis; projektų viešinimui buvo organizuotos 785 įvairios
viešinimo priemonės, kurių vykdymui iš Programos apmokėta apie 49273 Lt.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko 5-ių nevyriausybinių organizacijų vykdomų veiklų patikras
vietoje: Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijoje

(2014-10-30 vertinimo

ataskaita Nr.V5-56), Viešojoje įstaigoje „TRUST IN DEVELOPMENT“ (2014-11-12 vertinimo
ataskaita Nr. V5-59), Viešojoje įstaigoje „Communicare“ (2014-11-14 vertinimo ataskaita Nr.
V5-61), Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje (2014-12-10 vertinimo ataskaita Nr. V5-63) ir
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungoje (2014-12-12 vertinimo ataskaita Nr. V5-64).
Programos 5.2 ,,Organizuoti renginius (seminarus, konferencijas, akcijas), skirtus
gerajai nevyriausybinio sektoriaus patirčiai skleisti, taip pat viešinti NVO ir bendruomenių
problemas bei aktualijas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, didinant
visuomenės informuotumą apie NVO ir bendruomenes“
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Priemonei 2014 m. IV ketv. skirta 100,0 tūkst. Lt.
Priemonę vykdyti departamentui pavesta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-0801 įsakymu Nr. A1-405. Departamente buvo vykdomas Bendruomenių dienos kultūrinės šventės
(renginio) organizavimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas ir pasibaigus pirkimo procedūrai,
2014 m. lapkričio 7 d. pasirašyta paslaugų sutartis su UAB ,,Menai renginiai“. Renginys įvyko
lapkričio 28 d. Už renginio koordinavimą pagal minėtą sutartį atsakingu buvo paskirtas ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius.
2014 m. priemonės įgyvendinimui

pagal paslaugų sutartį pateikus darbų perdavimo

priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą pervesta 99952,17 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
parengė ir pateikė Finansų skyriui paraišką dėl lėšų pervedimo į projekto vykdytojo
sąskaitą. Pervesta 99952,17 tūkst. Lt.
2.8. Programos

5.2 priemonė ,,Remti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių

nevyriausybinių organizacijų veiklą“
Priemonei 2014 m. iš viso skirta 240,0 tūkst. Lt, iš jų I ketvirčiui – 30,0 tūkst. Lt, II ketv. –
60,0 tūkst. Lt, III ketv. – 80 tūkst. Lt, IV ketv. – 70,0 tūkst. Lt.
Ministerijos kanclerio 2014 m. birželio 18 d. potvarkiu Nr. A3-79 „Dėl vyresnio amžiaus
žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo valstybės biudžeto lėšomis
2014 metais“ konkurso būdu atrinktoms šešioms vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančioms
nevyriausybinėms organizacijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos - 236,0 tūkst. Lt.
2014 metais Nevyriausybinėms organizacijoms iš viso pervesta ir panaudota 236,0 tūkst. Lt.
(100 proc.).
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė (liepos 4 d.) 6
sutartis dėl projektų finansavimo;
parengė, suderino su Komisija socialinių programų priemonėms vykdyti ir sudarė 3
susitarimus dėl anksčiau pasirašytų sutarčių priedų-sąmatų pakeitimo;
rengė ir teikė kas ketvirtį

Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų

vykdytojų sąskaitas. Pervesta 236,0 tūkst. Lt;
surinko iš 6 projektų vykdytojų projektų įgyvendinimo ketvirtines ir metinę ataskaitas, jas
išanalizavo, susistemino ir parengė išsamias 2014 m. III ketv. ir metinę priemonės įvykdymo
ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
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įvertinus 6 Nevyriausybinių organizacijų ataskaitų duomenis, galima teigti, kad projekto
veiklos priemonių įgyvendinimui didžiausią dalį – 19 proc. projekto vykdymui skirtų valstybės
biudžeto lėšų organizacijos panaudojo vyresnio amžiaus žmonių respublikinių ir vietinių pilietinių
kultūrinių renginių organizavimui. Išlaidos veiklos administravimui (darbo užmokesčiui, įskaitant
socialinio draudimo mokesčius, biuro nuomai, komunalinėms paslaugoms) apmokėti neviršijo
leistinos 50 proc. projektams skirtos finansavimo sumos ir sudarė 39 proc. gautų projektų vykdymui
lėšų. Projekto vykdytojų veiklos ataskaitų pateikti rezultatai rodo, kad nevyriausybinių organizacijų
vykdomos veiklos atitinka priemonės nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Projektas
įgyvendinamas atsižvelgiant į vertinimo kriterijus: suorganizuoti 776 pilietiniai ir kultūriniai
renginiai; parengti ir publikuoti 72 straipsniai.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko 5-ių vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų vykdomų veiklų patikras vietoje: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje
(2014-12-12 vertinimo ataskaita Nr. V5-65), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje (2014-12-19
vertinimo ataskaita Nr. V5-66), Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete (2014-12-30
vertinimo ataskaita Nr. V5-67), Lietuvos pensininkų sąjungoje ,,Bočiai“; (2014-11-7 vertinimo
ataskaita Nr. V5-57).
Pažymėtina, kad atlikus nevyriausybinės organizacijos Lietuvos pensininkų sąjungos
,,Bočiai“ (toliau – LPS ,,Bočiai“) 2014 m. vykdomo projekto vertinimą, nustatyti pažeidimai. Su
vertimo ataskaita ir rekomendacijomis LPS ,,Bočiai“ supažindinta departamento 2014-12-02 raštu
Nr. (10.57-04)-SI-1409. Departamentas 2014-12-22 raštu Nr. (10.57-04)SI-1549 taip pat informavo
ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamentą apie atliktą vertinimą ir nustatytus pažeidimus
minėtoje organizacijoje. Klausimas dėl departamento nustatytų pažeidimų LPS ,,Bočiai“ buvo
nagrinėjamas ministerijos 2015 m. sausio 6 d. organizuotame

ministerijos ir departamento

specialistų susitikime, kurio metu departamentui buvo rekomenduota dar kartą kreiptis raštu į LPS
,,Bočiai“ dėl netinkamai panaudotų lėšų grąžinimo. Departamentas 2015-01-14 raštu Nr. (10.5704)-SI-33 ,,Dėl lėšų grąžinimo“ kreipėsi į LPS ,,Bočiai“, ir apie tai informavo (2015-01-15 raštu Nr.
(10.57-04)-SI-37) ministeriją. LPS ,,Bočiai“

2015-01-23 grąžino į departamento sąskaitą

netinkamai 2014 m. panaudotas lėšas -1133,9 eurų. Šios lėšos pervestos į valstybės iždą.
2.9. Programos 5.2 priemonė ,,Remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų
asociacijų veiklą“
Priemonei 2014 m. iš viso skirta 66,0 tūkst. Lt, iš jų I ketv. –12 ,0 tūkst. Lt, II ir III ketv. –
po 19,0 tūkst. Lt, IV ketv. – 16,0 tūkst. Lt.
Priemonė vykdoma nuo II ketv. Ministerijos kanclerio 2014 m. kovo 17 d. potvarkiu Nr.
A3-34 trims projektų vykdytojams veikloms įgyvendinti 2014 m. buvo skirta ir pervesta 66000
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Lt. Projektų vykdytojai, įgyvendindami veiklas, panaudojo 65971 Lt (99,9 proc.). Lietuvos
nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Panevėžio krašto skyrius, įgyvendindamas
veiklas per atsiskaitomą laikotarpį, nepanaudojo 29 Lt. Nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos buvo
grąžintos į departamento sąskaitą.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė (kovo 27 d.) 3
sutartis dėl projektų finansavimo;
parengė, suderino su Komisija socialinių programų priemonėms vykdyti ir sudarė 3
susitarimus dėl anksčiau pasirašytų sutarčių priedų-sąmatų pakeitimo;
rengė ir teikė kas ketvirtį

Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į projektų

vykdytojų sąskaitas. Pervesta 66,0 tūkst. Lt;
surinko iš 3 projektų vykdytojų įgyvendinimo ketvirtines ir metinę

ataskaitas, jas

išanalizavo, susistemino ir parengė išsamias 2014 m. II ir III ketvirčių bei metinę priemonės
įvykdymo ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
įvertinus 3 projektų vykdytojų įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas, pažymėtina, kad
daugiausia lėšų, kaip numatyta 2014 m. išlaidų sąmatose, buvo panaudota darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 35364 Lt, kitoms paslaugoms – 10942 Lt, transporto išlaikymui – 8878 Lt.
Projektų administravimo išlaidos neviršijo leistinų 40 proc. projektui skirtų lėšų. Siekdami skatinti
savo narių bendruomeniškumą, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime, savanoriškos savitarpio
pagalbos teikimą, pilietinių ir kultūrinių renginių organizavimą bei veiklos sklaidą, projektų
vykdytojai suorganizavo 381 renginį (akcijas, susitikimus, posėdžius, šventes, pasitarimus,
savitarpio pagalbos teikimą, veiklos viešinimą).
Atlikti vertinimai
Per atsiskaitomą laikotarpį Skyriaus darbuotojai atliko 2-jų projekto vykdytojų
vertinimus:
- Sausio 13 nukentėjusių draugijos projekto vertinimą. Vertinimo išvados pateiktos 2014
m. spalio 7 d. vertinimo ataskaitoje Nr. V5-46. Ataskaitos rekomendacijos dėl projektinės veiklos
įgyvendinimo pateiktos Sausio 13 nukentėjusių draugijai ir rekomenduota jas įgyvendinti iki 2014
m. lapkričio 3 d. bei apie jų įgyvendinimą raštu informuoti departamentą. Atsižvelgiant į
ministerijos Vidaus audito skyriaus 2014 m. rugsėjo 12 d. programos 5.2. ,,Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių plėtra“ audito ataskaitoje Nr. A7-31 pateiktas rekomendacijas,
vertinimo ataskaitos kopija išsiųsta ministerijai;
- Asociacijos Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13 brolijos projekto vertinimą (
2014-10-07 vertinimo ataskaita Nr. V5-46).
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2.10. Programos 5.3. ,,Vietos bendruomenių savivaldos programa“ priemonė
,,Įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programos priemones“
Priemonei 2014 m. 60 savivaldybių iš viso skirta 8000,0 tūkst. Lt, iš jų II ketv. - 2640,0
tūkst. Lt, III – 2720,0 tūkst. Lt, IV ketv. - 2640,0 tūkst. Lt.
Trišalės sutartys (60) pasirašytos

ir Vietos bendruomenių tarybų priimtų sprendimų

(toliau – VBT sprendimai) finansavimas pradėtas vykdyti 2014 m. II ketvirtyje.
Savivaldybėms VBT sprendimams įgyvendinti 2014 m. buvo pervesta 8000000 Lt, iš jų:
einamiesiems tikslams 5327000 Lt (panaudota – 5312759,85 Lt), kapitalui formuoti 2673000 Lt
(panaudota – 2660097,88 Lt). Savivaldybės, įgyvendindamos VBT sprendimus, panaudojo
7972857,73 Lt. (99,7 proc.). Nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos 27142,27 Lt (einamiesiems
reikalams – 14240,15 Lt, kapitalui formuoti – 12902,12Lt) buvo grąžintos į departamento sąskaitą.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
Parengė, suderino su savivaldybėmis ir nustatyta tvarka pasirašė 60 trišalių sutarčių tarp
ministerijos, departamento ir savivaldybių administracijų (balandžio 24 d., gegužės 6 d. ir gegužės
22 d.);
surinko iš 60 savivaldybių tarybų patvirtintus Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015
metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašus;
rengė ir teikė kas ketvirtį Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į savivaldybių
sąskaitas. Taip pat rengė ir teikė paraiškas dėl lėšų perskirstymo (savivaldybių prašymu) iš skirtų
einamiesiems tikslams į kapitalui formuoti ir atvirkščiai, iš viso pervesta 8000000 Lt;
surinko iš 60 savivaldybių įgyvendinimo ketvirtines ir metines ataskaitas, jas išanalizavo,
susistemino ir parengė išsamias 2014 m.

II ir III ketvirčių bei metinę priemonės įvykdymo

ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
įvertinus 60 savivaldybių ataskaitas ir buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių
lėšų panaudojimą, suvestinių duomenis, galima teigti, kad

lėšos buvo naudotos išlaidoms,

numatytoms prie sutarčių patvirtintose išlaidų sąmatose. Pagal savivaldybių pateiktus įvykdymo
ataskaitose duomenis iš 60 Savivaldybių pilnai (100 proc.) lėšas panaudojo 31, o 16 savivaldybių
lėšas panaudojo 99,9 proc. Mažiausiai lėšų – 98,2 proc. panaudojo tik 1 savivaldybė. Atsižvelgiant
į Programos įgyvendinimo kriterijus - įgyvendinti ne mažiau kaip 90 proc. veiklų nuo VBT
sprendimais patvirtintų veiklų, 2014 m. iš 2518 VBT patvirtintų sprendimų įgyvendinta 2510
sprendimų (99,6 proc.) bei 2579 VBT sprendimais patvirtintos veiklos. 56 savivaldybės VBT
patvirtintus sprendimus įgyvendino 100 proc., o 4 savivaldybės –

daugiau nei

94,3 proc.

Įgyvendinant programą, dalyvavo visos savivaldybėse esančios seniūnijos – 548, o taip pat 1362
bendruomeninės organizacijos. Daugiausia įgyvendinta sprendimų, skirtų bendruomenių viešųjų
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erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, skiriant lėšas miestelių ir kaimo vietovių grąžinimui bei
puoselėjimui, poilsiaviečių, parkų priežiūrai, suoliukų pastatymui, informacinių stendų gamybai,
vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimui, įsigyjant būtiniausių priemonių. Savivaldybės
akcentavo gerąją programos įgyvendinimo praktiką, kuri sudarė palankias galimybes burtis
bendruomenių gyventojams, įvairių organizacijų atstovams, diskutuoti ir patiems priimti
sprendimus, svarbius jų bendruomenėms. Tokiu būdu buvo skatinamas bendruomenių
savarankiškumas ir atsakingumas, kuriant ne tik bendruomenės, bet ir visos visuomenės gerovę.
Pažymimas ir programos tikslingumas bei nauda vietos bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti.
Programos lėšos buvo didelė parama vietos bendruomenėms.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko

iš viso 4 vertinimus, iš jų 3 planinius vertinimus 3-iose

savivaldybėse: Širvintų rajono savivaldybėje

(2014-09-15 vertinimo ataskaita Nr. V5-44),

Rokiškio rajono savivaldybėje (2014-09-30 vertinimo ataskaita Nr. V5-45), Trakų rajono
savivaldybėje (2014-11-25 vertinimo atskaita Nr. V5-62).Taip pat, atsižvelgdamas į ministerijos
2014 m. lapkričio 18 d. rašte (31.3-44)SD-85257 pateiktą prašymą įvertinti Trišalėje sutartyje
numatytų įsipareigojimų bei nuostatų laikymąsi įgyvendinant programą, atliko 1 neplaninį
vertinimą Kauno miesto savivaldybėje. 2014 m. gruodžio 22 d. departamento raštu Nr. (10.2104)SI-1548 informavo Ministeriją apie Programos įgyvendinimą Kauno miesto savivaldybėje 2014
metais.
2.11. Programos 6.1 ,,Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo
administravimas“ priemonė ,,Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 20102014 metų programos priemones“ (2 priemonės).
6.1 Programai 2014 m. iš viso skirta 124,0 tūkst. Lt, iš jų I ketvirčiui – 13,0 tūkst. Lt, II
ketv. – 62,0 tūkst. Lt, III ketvirčiui – 25,0 tūkst. Lt, IV ketvirčiui – 24,0 tūkst. Lt.
2.11.1.

Programos 6.1 priemonės „Įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių

galimybių 2010-2014 metų programos priemones“ priemonių 12.3 ir 21.1 įgyvendinimas,
vykdomas ministerijos sprendimu organizacijos -

Moterų informacijos centro (toliau –

MIC):
Projekto vykdymui 2014 m. skirta 20,0 tūkst. Lt, iš jų I ketv. – 2,1 tūkst. Lt, II ketv. – 8,6
tūkst. Lt, III ketv. – 4,1 tūkst. Lt ir IV ketv. – 5,2 tūkst. Lt.
Priemonė tęsiama nuo 2013 m.
Projekto vykdytojas per atsiskaitomąjį laikotarpį įsisavino 19,46 tūkst. Lt sumą (97,3 proc.)
skirtų lėšų. Liko nepanaudoti 536 Lt, skirti komandiruotės išlaidoms. Nepanaudotą pinigų likutį
MIC grąžino į departamento sąskaitą.
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Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m.:
parengė, suderino ir pasirašė 1 susitarimą dėl projekto finansavimo 2014 m. (vasario 24
d.);
rengė ir teikė kas ketvirtį Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į MIC sąskaitą.
Pervesta 20,0 tūkst. Lt;
išanalizavo MIC pateiktas ketvirtines ir metinę ataskaitas, parengė išsamias 2014 m. I, II ir
III ketvirčių bei metinę priemonės įvykdymo ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas
ministerijai;
2014 metais projekto vykdymui didžiausią panaudotų lėšų dalį, sudaro darbo užmokesčio
ir socialinio draudimo išlaidos – 80 proc. arba 15554 Lt, 3634 Lt arba 19 proc. skirtų lėšų buvo
panaudota komandiruotėms, 144 Lt arba 1 proc. lėšų sudaro ryšio paslaugų išlaidos, 50 Lt išleista
kitoms prekėms įsigyti, 47 litai panaudoti kitoms išlaidoms dengti, 35 Lt išleista kitoms
paslaugoms.

Atsižvelgus į MIC veiklos ataskaitos duomenis, galima teigti, kad organizacija lėšas

naudojo pagal susitarimu patvirtintą sąmatą ir vykdė projekte numatytas veiklos priemones. MIC
atstovė, suderinus su ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, dalyvavo Šiaurės
ministrų tarybos kartu su Šiaurės lyčių institutu ir Islandijos Gerovės ministerija (Islandijos
pirmininkavimu Šiaurės Ministrų Tarybai) 2014 m. lapkričio 12 d. organizuotoje konferencijoje
„Nepilna darbo diena“ ir 2014 m. lapkričio 13 d. organizuotoje konferencijoje „Vienodas darbo
užmokestis ir lyčių lygybė darbo rinkoje“ Reikjavike. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas
specializuoto informacinio portalo moterims ir elektroninio tinklo palaikymas, tobulinimas bei
plėtojimas.
2.11.2.

Programos 6.1. priemonės „Įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių

galimybių 2010-2014 metų programos priemones“ priemonių 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 6.3, 9.1, 22.2,
24.2 ir 25.3 įgyvendinimas:
Priemonei 2014 m. ministerijos sprendimu skirta 103,8 tūkst. Lt, iš jų II ketv. - 48,9 tūkst.
Lt, III ketv. – 20,9 tūkst. Lt, IV ketv. – 34,0 tūkst. Lt. Ministerijos kanclerio 2014-03-21 potvarkiu
Nr.A3-40 buvo patvirtintas 2 projektų finansavimas ir skirtos lėšos paskirstytos taip: Moterų
informacijos centro projektui užimtumo teminei sričiai įgyvendinti – 30,94 tūkst. Lt ir Socialinių
inovacijų fondo projektui moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo mechanizmų ir metodų
plėtros teminei sričiai įgyvendinti – 72,86 tūkst. Lt.
2014 m. 2 projektų vykdytojams buvo pervesta 103,8 tūkst. Lt. Lėšos panaudotos 100 proc.
Atlikti pagrindiniai darbai
Įgyvendinant priemonę, skyriaus darbuotojai per 2014 m. laikotarpį:
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Parengė, suderino su projektų vykdytojais ir nustatyta tvarka pasirašė (balandžio 14 d.) 2
sutartis dėl projektų finansavimo;
rengė ir kas ketvirtį teikė Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų pervedimo į vykdytojų
sąskaitas. Pervesta 103800Lt;
surinko iš projekto vykdytojų

įgyvendinimo ketvirtines ir metines ataskaitas, jas

išanalizavo, susistemino ir parengė išsamias 2014 m. II ir III ketvirčių bei metinę priemonės
įvykdymo ataskaitas ir nustatytais terminais pateikė jas ministerijai;
įvertinus dviejų organizacijų projektų biudžeto išlaidų sąmatas ir buhalterinės apskaitos
dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinių duomenis, galima teigti, kad organizacijos
lėšas naudojo pagal projektų sutartis. Daugiausia Moterų informacijos centras ir Socialinių
inovacijų fondas projektų vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojo paslaugoms pirkti –
49976 (48 proc.) bei išlaidoms darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 40162 Lt (43 proc.), 4
proc. lėšų arba 4347 Lt skirta kitoms prekėms įsigyti, 4 proc. arba 3844 Lt išleista ryšių
paslaugoms, 1 proc. arba 714 Lt lėšų panaudota transporto išlaikymui, 52 Lt panaudoti kitoms
išlaidoms apmokėti.
Atlikti vertinimai
Skyriaus darbuotojai atliko vieno projekto vykdytojo – Socialinių inovacijų fondo
įgyvendinamo projekto vertinimą pagal užpildytą 2014 m. klausimyną ir pateiktų dokumentų
kopijas, atsiųstas elektroniniu paštu.

Vertinimo išvados pateikiamos

2014-08-20 vertinimo

ataskaitoje Nr.V5-40.

III. KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI
3.1. Nuolat konsultavo visų ministerijos deleguotų socialinių programų priemonių projektų
vykdytojus įvairiais klausimais darbo vietoje, telefonu, elektroniniu paštu ir užtikrino savalaikę ir
nuolatinę kontrolę.
3.2. Nuolat dalyvavo Komisijos socialinių programų priemonėms vykdyti posėdžių darbe,
kurių metu buvo svarstomi klausimai dėl

programų priemonių vykdymo bei ataskaitų formų

tvirtinimo ir kt. Skyriaus iniciatyva surengti 20 posėdžių.
3.3. Parengė ir pateikė tvirtinti Komisijai socialinių programų priemonėms vykdyti bei
paskelbė departamento tinklalapyje visų vykdomų priemonių projektų administravimo dokumentus
(projekto 2014 m. ketvirčio/metų veiklos ataskaitos formą, 2014 m. ketvirčio patirtų sąnaudų
sąmatos įvykdymo ataskaitos forma bei 2014 m. ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų,
pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinės formą).
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3.4. Vykdydami Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą
veiklos planą:
3.4. 1. teikė ministerijai pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 320 ,,Dėl Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais
grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
3.4.2. teikė laikiną gyvenamąjį plotą grįžtantiems tremtiniams GTLAP, dalinai
kompensuojamos išlaidos už šildymą šiame punkte gyvenantiems tremtiniams;
3.4.3. pildė grįžtančių tremtinių, norinčių apsigyventi GTLAP, prašymų registracijos
žurnalą, pagal kompetenciją konsultavo tremtinių šeimas, ypač vienišus ir pagyvenusius GTLAP
nuomininkus pensijų, įsidarbinimo, apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, įvairių dokumentų
tvarkymo klausimais ir pan.;
3.4.4. parengė ir pateikė ministerijai strateginio veiklos plano programų ir priemonių
vykdymo 2014 m. ketvirtines (I,II ir III ketv.) ir metinę ataskaitas;
3.4.5. nuolat organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006
m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 patvirtintos Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių
kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams
spręsti numatytoms priemonėms įgyvendinti darbą, rengė medžiagą posėdžiams, rinko ir nagrinėjo
grįžtančių tremtinių prašymus su reikalingais dokumentais dėl įsikūrimo pašalpų, pašalpų dėl ligos,
kompensacijų už persikėlimą, rengė protokolus dėl lėšų, skiriamų grįžtančių tremtinių socialinei
paramai bei integracijai, rengė lėšų pervedimo aktų projektus, kuriuos nustatyta tvarka teikė
svarstyti komisijai. Per atsiskaitomąjį laikotarpį išnagrinėtas ir patenkintas 31 prašymai dėl
persikėlimo išlaidų kompensavimo ir įsikūrimo pašalpų, 20 prašymų dėl lietuvių kalbos kursų, 5
prašymai dėl kvalifikacijos kėlimo, permokymo ir perkvalifikavimo kursų. Surengta 13 posėdžių,
protokolų išvados ir sprendimai pateikti suinteresuotoms institucijoms bei asmenims;
3.4.6. bendradarbiaudami su lietuvių bendruomenėmis, įsikūrusiomis buvusioje SSRS
teritorijoje, organizavo projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, skirto lietuvių
kalbos mokymui ir Lietuvos kultūros pažinimui, įgyvendinimą. Vasaros lietuvių kalbos mokymo
kursuose 17 dalyvių mokėsi pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas. Kursuose
dalyvavo lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto,
Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Krasnodaro krašto bei Jakutijos lietuvių bendruomenių.
Sociokultūrinių renginių metu buvo organizuojami paskaitų, susijusių su lietuvių tautosaka,
etnokultūra, istorija, ciklai. Baigiantis projektui apskritojo stalo diskusijoje buvo aptarti vasaros
lietuvių kalbos mokymo rezultatai, pasiekti tikslai ir išsikeltos problemos bei numatomos ateities
gairės;
2014 metų SPPD veiksmų ataskaita
61

3.4.7. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime surengtame GTLAP gyventojų susitikime
su ministerijos, departamento ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovais. Susitikimo metu buvo
sprendžiami klausimai dėl GTLAP perdavimo nuo 2015 sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybei,
kiti apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis klausimai;
3.4.8. nuolat teikė informaciją lankytojams (atsiskaitomuoju laikotarpiu per 350 lankytojų),
nagrinėjo įvairių institucijų, piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus, atliko skundų patikrinimus
bei rengė atsakymus (25 raštai piliečiams ir įvairioms institucijoms);
3.4.9. atnaujinant ir modernizuojant internetinę svetainę www.tremtiniai, rengė ir teikė
reikalingą informaciją (Programos aprašymas, tikslai, istorija, teisės aktai ir kt.), teikė informaciją
skyrelyje Naujienos.
3.5. Vykdydami Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai
priemones:
3.5.1. dalyvavo Europos pabėgėlių fondo Projektų atrankos ir priežiūros komiteto bei
darbo grupės, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014-2020 m.
programai parengti, darbe;
3.5.2. parengė ir pateikė ministerijai strateginio veiklos plano programų ir priemonių
vykdymo 2014 m. ketvirtines (I,II ir III ketv.) ir metinę ataskaitas.
3.6. Vykdydami priemonę ,,Įgyvendinti LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymą ir Specializuotos pagalbos centrų programos priemones“ parengė pranešimą su skaidrėmis
(Power Point) ir priemonės įgyvendinimo 2014 m. I-III ketv. apžvalgą, kurią pristatė gruodžio 18
d. ministerijos organizuotame susitikime su Specializuotos pagalbos centrų atstovais.
3.7. Vykdydami priemonę

,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų

nevyriausybinių

organizacijų (įskaitant bendruomenių organizacijas) institucinio stiprinimo projektus“, parengė raštą
ministerijai (prieš sudarant projektų finansavimo sutartis) ir pranešimą su skaidrėmis (Power Point)
bei papildomą informaciją dėl projektų vykdytojų (13), kurie skirtas lėšas pagal paraiškas suplanavo
veikloms, kurios nevisiškai atitinka projektų atrankos ir finansavimo nuostatuose nurodytų
finansuotinų veiklų pobūdžio ir projektams keliamų įgyvendinimo kriterijų. Pranešimas pristatytas
ministerijoje organizuotame susitikime bei atrankos komisijos posėdyje.
3.8. Vykdydami priemonę ,,Įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programos
priemones“, parengė pranešimą su skaidrėmis (Power Point) ,,Vietos bendruomenių savivaldos
programos įgyvendinimo 2014 metų

apžvalga“, kurį

pristatė

gruodžio 11 d. ministerijos

organizuotame Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo 2014 metais aptarime.
Apžvalgoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Vietos bendruomenių tarybų sprendimais
patvirtintų veiklų įgyvendinimui, skirtų viešųjų erdvių, aplinkos bei bendruomenės narių gyvenimo
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kokybei gerinti, kultūrinei švietėjiškai veiklai organizuoti, vaikų ir jaunimo užimtumui skatinti,
bendruomenės sutelktumui gerinti ir kt.
3.9. Periodiškai rengė ir teikė informaciją dėl visų vykdomų programų organizuojamų
renginių bei naujienų internetinei svetainei www.sppd.lt .
3.11. Teikė informaciją Valstybės kontrolei bei ministerijos Vidaus audito skyriui dėl
atliekamo visų priemonių įgyvendinimo audito.
3.12. Nuolat nagrinėjo pagal skyriaus veiklos kompetenciją įvairių institucijų, piliečių ir
kitų asmenų prašymus, rengė atsakymus.

IV. APIBENDRINIMAS
Iš viso 2014 m. Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyrius administravo 4
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestas socialines programas, 12 priemonių.
Vykdydamas projektų administravimą, skyrius 2014 m.:
sudarė ir administravo 205 sutartis (susitarimus) dėl projektų finansavimo 2014 m.;
sudarė 5 susitarimus dėl sutarčių pratęsimo ir projektų finansavimo 2015 m.;
sudarė 13 susitarimų dėl sąmatų keitimų;
parengė 21 ketvirtinę priemonių įvykdymo ataskaitą ir pateikė jas ministerijai;
parengė 16 metinių priemonių įvykdymo ataskaitų ir pateikė jas ministerijai;
parengė 2 priemonių strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo 2014
m. 6 ketvirtines ir 2 metines ataskaitas ir pateikė jas ministerijai;
atliko 29 projektų vertinimus jų įgyvendinimo vietose;
atliko 1 projekto vertinimą nuotoliniu būdu (pagal užpildytą klausimyną ir pateiktų
dokumentų kopijas, atsiųstas elektroniniu paštu);
parengė ir pristatė ministerijoje 3-ijų įgyvendinamų priemonių pranešimus su skaidrėmis
(Power Point).
teikė kas ketvirtį Finansų skyriui paraiškas dėl lėšų užsakymo ir pervedimo. Iš viso per
2014 m. pervesta 12391,11 tūkst. Lt (iš departamento sąmatoje numatytų priemonėms įgyvendinti
12403,0 tūkst. Lt). Projektų vykdytojų ataskaitų duomenimis panaudota 12360,53 tūkst. Lt (99,75
proc. nuo bendros pervestų lėšų sumos), lėšų likutis (30,58 tūkst. Lt) grąžintas į departamento
sąskaitą.
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SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
SKYRIUS
I.

ĮŽANGA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinį

darbą

dirbančiųjų

kvalifikacijos

tobulinimo

skyriaus

darbuotojai,

vykdydami

departamento ir skyriaus nuostatais nustatytas funkcijas, 2014 m. atliko šiuos pagrindinius darbus:
1. Atliko socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimo poreikio analizę ir vertinimą.
2. Parengė socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei jų kvalifikacijos vertinimo
koncepciją (gaires).
3. Parengė socialinio darbo metodinių centrų 2013 m. veiklos analizę.
4. Parengė ataskaitą apie 2013 m. socialinių darbuotojų atestacijos rezultatus.
5. Vykdė patvirtintų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų sisteminimą pagal
atskiras specializacijas.
6. Koordinavo projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“.
7. Koordinavo informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų
kvalifikacijos ir atestacijos duomenims kaupti diegimo procesą bei dalyvavo atskiruose diegimo
etapuose.
8. Organizavo socialinį darbą dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos kėlimą:
8.1. organizavo 50 socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų vertinimą bei vertino
24 socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas;
8.2. patvirtino 45 socialinių darbuotojų programas;
8.3. suderino 20 socialinių darbuotojų padėjėjų programų.
9. Registravo patvirtintas socialinių darbuotojų bei suderintas socialinių darbuotojų padėjėjų
kvalifikacijos kėlimo programas
10. Organizavo socialinių darbuotojų atestaciją:
10.1. patikrino 258 socialinių darbuotojų atestacijai pateiktus prašymus;
10.2. atestavo 206 socialinius darbuotojus.
11. Įvertino 10 socialinio darbo metodinių centrų veiklą.
12. Organizavo Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos
pripažinimą.
13. Atliko kitus, III skyriuje išvardytus darbus.
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II. SKYRIAUS VEIKSMAI ATLIEKANT PAGRINDINES FUNKCIJAS
1. Atliko socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimo poreikio analizę ir vertinimą.
2014 m. I ketv. skyriaus darbuotojai atliko socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimo
poreikio analizę. Socialinį darbą dirbančiųjų apklausa buvo vykdoma pateikiant jiems 32 programų
temas, kurios buvo numatytos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. A1-303 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos
patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 76-3951). Taip pat įstaigų darbuotojai turėjo galimybę pasirinkti
papildomas temas, kurių nebuvo pateiktame temų sąraše. Toks apklausos modelis buvo pasirinktas
todėl, kad poreikis

pagal 32 mokymų temas itin svarbus įgyvendinant projektą „Socialinių

paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijos ugdymas“, siekiant greičiau pradėti mokymus.
Apklausoje dalyvavo virš 190 įstaigų (274 įskaitant ir įstaigų padalinius), iš kurių apie 80
procentų sudarė biudžetinės įstaigos, 16 procentų viešosios įstaigos, 4 procentus asociacijos. 2014
m. kvalifikaciją norėtų kelti 4717 socialinį darbą dirbančiųjų, iš jų 1780 socialiniai darbuotojai ir
2937 jų padėjėjai. Daugiausia dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų.
Atlikus kvalifikacijos tobulinimo analizę nustatyta, kad aktualiausios socialinių darbuotojų
mokymų temos 2014 m. būtų „Darbo ypatumai, bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant su
suaugusiais asmenimis, turinčiais proto, psichikos ir (ar) kompleksinę negalią, ir jų šeimomis“
(1.1.4.5.), „Darbo su agresyviais klientais įgūdžių lavinimas, konfliktų su klientu prevencija arba
įveikimo būdai“ (1.1.4.6), „Psichologinių žinių gilinimas socialiniame darbe, dirbant su senyvo
amžiaus asmenimis ir jų šeimomis)“ (1.1.5.2.), „Individualus ir grupinis darbas su asmenimis,
turinčiais psichikos sutrikimų, motyvavimas pokyčiams ligos paūmėjimo metu“( 1.1.5.3.), „Darbo
ypatumai, bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis, kuriems teikiamos
socialinės paslaugos namuose“ (1.1.4.4.), „Darbo ypatumai, bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant
su senyvo amžiaus asmenimis ir jų šeimomis“ (1.1.4.3.), „Darbas su atveju, atsižvelgiant į įstaigos
tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę senyvo amžiaus asmenų ir/ar asmenų su negalia
globos įstaigų soc. darbuotojams“ (1.1.5.6.) , „Psichologinių žinių gilinimas socialiniame darbe,
dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais ir jų šeimomis“ (1.1.5.1.), „Darbo ypatumai, bendravimo
įgūdžių lavinimas, dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais/arba tėvų neprižiūrimais vaikais)
(1.1.4.1.), „Asmenų įgalinimas (klientų įtraukimas į sprendimų priėmimą ir veiklas, jų įgalinimas,
kliento atsakomybės ugdymas“ (1.1.5.7.) ir kitos (žr. 2 paveikslą).
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2 pav.

Neaktualios socialinių darbuotojų tarpe buvo šios temas: „Specialiųjų socialinio darbo žinių
gilinimas, dirbant su bendruomene“ (37 asmenys), „Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas,
dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“ (38 asmenys), „Darbas su atveju, atsižvelgiant į įstaigos
tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę vaikų globos namų soc. darbuotojams“ (48
asmenys),“ Teisiniai neveiksnumo nustatymo aspektai socialinių paslaugų įstaigose, globėjo
(rūpintojo) teisinė atsakomybė, neveiksnumo nustatymo ir panaikinimo teisinės procedūros, globėjo
(rūpintojo) paskyrimas ir (ar) keitimas (50 asmenys)
Socialinių darbuotojų padėjėjams aktualiausios mokymų temos būtų „Darbo ypatumai,
bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant su suaugusiais asmenimis, turinčiais proto, psichikos ir (ar)
kompleksinę negalią, ir jų šeimomis“ (1.1.4.5.), „Darbo su agresyviais klientais įgūdžių lavinimas,
konfliktų su klientu prevencija arba įveikimo būdai“ (1.1.4.6.), „Psichologinių žinių gilinimas
socialiniame darbe, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis ir jų šeimomis“ (1.1.5.2.), „Individualus
ir grupinis darbas su asmenimis, turinčiais psichikos sutrikimų, motyvavimas pokyčiams ligos
paūmėjimo metu“ (1.1.5.3.), „Darbo ypatumai, bendravimo įgūdžių lavinimas, dirbant su senyvo
amžiaus asmenimis, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose“ (1.1.4.4.) ir kitos (žr. 3
paveikslą).
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3 pav.
Socialinį darbą dirbantieji taip pat turėjo galimybę išreikšti pageidavimus, kokių temų reikėtų,
tačiau jų nebuvo siūlomame sąraše. Analizės metu išaiškėjo šios aktualiausios temos: „Lytiškumo
ugdymas, problemų sprendimo būdai (dirbant su rizikos grupių vaikais, paaugliais bei su
asmenimis, turinčiais proto, psichikos negalią“ (500 asmenų), „Etikos kodekso vaidmuo, dirbant su
psichinę ir protinę negalią turinčiu klientu“ (100 asmenų), „Kaip elgtis su negalią turinčiu asmeniu
nelaimingų įvykių, stresinių situacijų, krizių, netekčių, prievartos atvejais ir po jų“ (50 asmenų),
„Intervizija ( darbas savipagalbos grupėje)“ (40 asmenų). Net 400 socialinių darbuotojų padėjėjų
išreiškė norą išklausyti įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo bei lankomosios priežiūros
specialisto mokymus.
Analizė parodė, kad pasirinktos temos, kurios buvo numatytos Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-303 „Dėl socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 763951) patvirtintoje programoje yra aktualios ir socialinį darbą dirbančiųjų poreikis bus patenkintas
įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, išskyrus
keturias naujai pasirinktas temas. Informaciją apie šių temų poreikį Departamentas paviešins
potencialiems socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjams, siekiant,
kad šios programos atsirastų rinkoje.
2. Parengė socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei veiklos vertinimo koncepcijos
(gairių) projektą.
2.1. Organizavo darbo grupės, siūlymams, dėl socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros
personalo profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo parengti, darbą elektroninėmis
priemonėmis bei suorganizavo vieną pasitarimą.
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2.2. Kartu su darbo grupės nariais analizavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
sistemas kitose Europos Sąjungos valstybėse bei Lietuvos kitų profesijų darbuotojų (slaugytojų,
pedagogų ir t.t.) kvalifikacijos kėlimo sistemas.
2.3. Apibendrino darbo grupės siūlymus bei parengė socialinių darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo bei veiklos vertinimo koncepcijos (gairių) projektą. Projekte siūloma:
sukurti ir įteisinti socialinių darbuotojų registravimo sistemą (registrą) - skirtą
registruoti asmenis, baigusius aukštąjį socialinio darbo ar kitą teisės aktais nustatytą išsilavinimą ir
ketinančius dirbti socialiniu darbuotoju bei dirbančius socialinius darbuotojus;
numatyti socialiniams darbuotojams privalomą kvalifikacijos tobulinimą ne mažiau
kaip 48 val. per tris metus (16 val. per metus), iš jų ne mažiau kaip 60 proc. pagal Socialinės
apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka suderintas programas, 40 proc. savo nuožiūra pagal
kitas programas ar kitas kvalifikacijos kėlimo formas;
įteisinti įvairesnes profesinės kvalifikacijos tobulinimo formas (stažuotes, kolegų
mokymą, mokslines praktines konferencijas, straipsnius specializuotuose renginiuose, publikacijas
mokslo žurnaluose ir leidiniuose, dalyvavimą visuomeninėje ar savanoriškoje veikloje ir kt.).
numatyti, kad socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas galėtų teikti
organizacijos ar įmonės, įgijusios teisę vykdyti kvalifikacijos tobulinimą bei turinčios reikiamą
patirtį, bazę ir kvalifikuotą personalą. Skirtingų kvalifikacijos tobulinimo formų paslaugas teiktų
skirtingos institucijos.
socialinio darbo metodiniai centrai kartu su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis
socialinius darbuotojus, partnerystės pagrindais teiktų kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal
Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka suderintas programas bei vykdytų socialinių
darbuotojų poreikio tyrimus.
numatyti socialiniam darbuotojui kas trejus metus (privalomo duomenų atnaujinimo
apie tobulinimąsi laikotarpiu) pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą bazinę kainą
apmokėti iki 60 proc. specialisto profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi valandų pagal
Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka suderintas programas.
2.4. Pristatė parengtų Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei veiklos vertinimo
koncepcijos (gairių) projektą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Atliko socialinio darbo metodinių centrų 2013 m. veiklos ataskaitų analizę.
Atliko 2013 m. socialinio darbo metodinių centrų veiklos analizę. Metodinio centro statusą
yra įgijusios 33 socialines paslaugas teikiančios įstaigos.
Analizė parodė, kad socialinio darbo metodiniai centrai didžiausią dėmesį skyrė gerosios
patirties sklaidos bei šviečiamojo pobūdžio renginiams. Gerosios patirties sklaidos renginius vykdė
net 28 metodiniai centrai -

suorganizavo 174

renginius, kuriuose dalyvavo 8939 asmenys.
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Šviečiamojo pobūdžio renginius - seminarus ir diskusijas, mokymo ciklus pagal specializuotas
temas, stažuotojų priėmimą ir jų konsultavimą, studentų mokymą – vykdė 26 socialinio darbo
metodiniai centrai.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymus socialinį darbą dirbantiesiems iš 33 patvirtintų vykdė 25
metodiniai centrai (76 proc.). 8 metodiniai centrai (24 proc.) mokymų nevykdė, 4 (12 proc.) 2013
m. gruodžio 31 d. neturėjo nei patvirtintų kvalifikacijos tobulinimo programų socialiniams
darbuotojams, nei suderintų programų socialinių darbuotojų padėjėjams. Lyginant su 2012 m.,
kuriais mokymus vykdė 23 metodiniai centrai (69,7 proc.), 10 metodinių centrų (30,3 proc.)
mokymų nevykdė, kvalifikacijos kėlimo programų socialinį darbą dirbantiesiems neturėjo 7
metodiniai centrai (21,2 proc.), 2013 m. situacija ženkliai pagerėjo.
Trečdalis metodinių centrų rengė metodinius leidinius, metodikas, metodines priemones,
programas. 2012 m. metodinius leidinius, straipsnius moksliniuose žurnaluose, metodikas rengė vos
4 metodiniai centrai (12,1 proc.).
Skelbiant naujus socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursus, siūlome numatyti
aukštesnius reikalavimus socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, siekiant, kad būtų atrinktos
tik motyvuotos bei pajėgios vykdyti metodinio centro funkcijas įstaigos.
4. Parengė ataskaitą apie 2013 m. socialinių darbuotojų atestacijos rezultatus
Socialinių darbuotojų atestacijos teritorinių pakomisių 2013 m. rezultatai pagal
regionus
(Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus duomenys 2013 m. gruodžio 31 d.)

Suteikta kvalifikacinė kategorija
Regionas Socialinio darbuotojo
Vyresniojo socialinio
darbuotojo
2
1
Alytaus
10
23
Kauno
27
Klaipėdos 2
9
Panevėžio 5
7
18
Šiaulių
7
12
Vilniaus
Iš viso
33
90

Viso suteikta
kvalifikacinė
kategorija
3
33
29
14
25
19
123

2014 metų SPPD veiksmų ataskaita
69

Socialinių darbuotojų atestacijos 2013 m. rezultatai pagal teritorinius pakomisius
(Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus duomenys 2013 m. gruodžio 31 d.)

Suteikta kvalifikacinė kategorija
Pakomisis Socialinio darbuotojo
Vyresniojo socialinio
darbuotojo
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Panevėžio
Šiaulių
Vilniaus
Iš viso

10
2
4
8
9
33

21
22
6
22
19
90

Viso
suteikta
kvalifikacinė
kategorija
31
24
10
30
28
123

Iš viso
atestuotų
asmenų
33
24
10
30
29
126

5. Vykdė patvirtintų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų sisteminimą
pagal atskiras specializacijas.
5.1. Siekiant socialiniams darbuotojams, programų rengėjams ir kitiems suinteresuotiems
asmenims palengvinti patvirtintų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų paiešką,
atliko 118 programų inventorizaciją bei susistemino jas pagal regionus ir atskiras specializacijas.
5.2. Susistemintą programų sąrašą patalpino Departamento internetinėje svetainėje.
6. Koordinavo projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“.
6.1. Dalyvavo pagrindinių bei bandomųjų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų mokymų
Viešųjų pirkimų komisijos darbe:
6.1.1. organizavo viešųjų pirkimų posėdžius, rengė protokolus;
6.1.2. vertino teikėjų pasiūlymus;
6.1.3.organizavo 372 mokymo programų vertinimo ekspertų komisijos darbą bei apibendrino
gautus rezultatus, paskaičiavo balų vidurkius.
6.2. Rengė bandomųjų mokymų 17 atrinktų socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams viešojo
pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir kvalifikacinius reikalavimus
6.3. Suderino Teikėjų sudarytą preliminarų pagrindinių mokymų grafiką, koordinavo
mokymų dalyvių grupių formavimą.
6.4. Teikė pastabas dėl tiekėjų parengtų pagrindinių mokymų dalyvių apklausos formų bei
dalyvių registracijos anketų.
6.5. Parengė ir suderino su ESFA atviro supaprastinto konkurso sąlygas dėl bandomųjų
mokymų organizavimo pirkimo, paskelbė viešąjį pirkimą bei teikė konsultacijas viešojo pirkimo
dalyviams.
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6.6. Organizavo ir dalyvavo darbiniuose susitikimuose su paslaugų teikėju UAB „NRD“ dėl
informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos, atestacijos
duomenims kaupti, Atestacijos bei kvalifikacijos kėlimo programų pateikimo bei vertinimo modulių
sukūrimo.
6.7. Rengė pastabas bei kitą reikalingą informaciją Sistemos reikalavimų specifikacijos
Informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos
duomenims kaupti projektui.
6.8. Teikė pastabas skundų procesų, administravimo modulių, ataskaitų formavimo
aprašymams.
6.9. Vertino pateiktus teikėjų pasiūlymus bandomųjų mokymų pirkimui.
6.10. Organizavo tiekėjų pateiktų bandomųjų mokymų programų turinio aptarimą ir
vertinimą su viešųjų pirkimų ekspertais. Atliko 56 mokymo programų bei 7 supervizijų vertinimo
rezultatų apibendrinimą.
6.11. Koordinavo pagrindinių bei bandomųjų mokymų dalyvių grupių formavimą bei
mokymų vykdymą (apmokyta 1905 asmenų), tikrino ataskaitas apie įvykdytus mokymus.
6.12. Teikė pastabas informacinės sistemos (registracijos žurnalo) administravimo modulių,
ataskaitų formavimo aprašymams.
6.13. Rengė sutartį dėl bandomųjų mokymų paslaugų teikimo bei organizavo sutarties
pasirašymą.
6.14. Suderino preliminarų bandomųjų mokymų grafiką.
6.15. Nuolat derino atnaujintus pagrindinių bei bandomųjų mokymų grafikus.
6.16. Parengė siūlymą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl projekto sutaupytų
lėšų, įvykdžius viešuosius pirkimus, panaudojimo.
6.17. Parengė ir suderino su ESF projekto biudžeto ir paraiškos patikslinimus.
6.18. Atliko bandomųjų mokymų administravimo bei vykdymo patikrą bei pateikė pastabas
paslaugų teikėjui.
6.19.

Testavo

socialinių

darbuotojų

informacinė

sistemos

(registracijos

žurnalo)

funkcionalumą.
6.20. Parengė ir pateikė SADM šešias ataskaitas apie projekte vykdomą veiklą.
7. Koordinavo informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų
kvalifikacijos ir atestacijos duomenims kaupti diegimo procesą bei dalyvavo atskiruose diegimo
etapuose.
7.1. Organizavo ir dalyvavo 3 darbiniuose susitikimuose su paslaugų teikėju UAB „NRD“,
dėl informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos,
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atestacijos duomenims kaupti Atestacijos, kvalifikacijos kėlimo programų pateikimo bei vertinimo,
ataskaitų modulių sukūrimo.
7.2. Rengė pastabas bei kitą reikalingą informaciją Sistemos reikalavimų specifikacijos
Informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos
duomenims kaupti projektui.
7.3. Teikė pastabas skundų procesų, administravimo modulių, ataskaitų formavimo
aprašymams.
7.4.

Testavo

socialinių

darbuotojų

informacinė

sistemos

(registracijos

žurnalo)

funkcionalumą.
8. Organizavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atranką tvirtinimui
bei socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų derinimą.
8.1. Organizavo 50 socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų vertinimą bei
vertino 24 socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas.
8.2. Parengė 19 programų vertinimo posėdžių protokolų bei 18 direktoriaus įsakymų dėl
programų tvirtinimo.
8.3. Patvirtino 45 socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas, 5 įvertintos
neigiamai.
8.4. Suderino 20 socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, 4 įvertintos
neigiamai.
9. Registravo patvirtintas socialinių darbuotojų bei suderintas socialinių darbuotojų
padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas.
9.1. Užregistravo duomenų bazėje 45 patvirtintas socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
programas bei 20 suderintų socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų.
9.2. Patvirtintų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų bei suderintų socialinių
darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų sąrašas nuolat atnaujinamas Departamento
internetinėje svetainėje.
10. Organizavo socialinių darbuotojų atestaciją.
10.1. Patikrino 258 socialinių darbuotojų prašymus dėl atestacijos (kartu su patikslintais
dokumentais);
10.2. Parengė dokumentus Teritorinės socialinių darbuotojų atestacijos komisijos ŠiauliųTelšių (3), Vilniaus-Utenos (3), Klaipėdos-Tauragės (4), Kauno (2), Panevėžio (2), AlytausMarijampolės (1)

pakomisių

ir Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos (2)

posėdžiams: darbotvarkes, dalyvių sąrašus, duomenų suvestines apie atestuojamų socialinių
darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą; pageidaujamai kvalifikacinei kategorijai suteikti,
socialinių darbuotojų atestacijos protokolus, posėdžių protokolus bei suorganizavo posėdžius.
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10.3. Atestavo 206 socialinį darbą dirbantieji, iš jų 196 moterys ( 95,15 %) ir 10 vyrų (4,85
%), t.y. beveik dvigubai daugiau nei 2013 metais (126).
Iš Vilniaus regiono (Vilniaus-Utenos apskričių) atestuoti 34 socialinį darbą dirbantieji (16,5
%), iš Kauno regiono (Kauno apskrities) – 24 socialinį darbą dirbantieji (11,65 %), iš Klaipėdos
regiono (Klaipėdos-Tauragės apskričių) – 65 asmenys (31,55 %), iš Šiaulių regiono (Šiaulių-Telšių
apskričių) – 39 asmenys (18,93 %), iš Panevėžio regiono (Panevėžio apskrities) – 27 asmenys
(13,11 %), iš Alytaus regiono (Alytaus-Marijampolės apskričių) – 17 asmenų (8,25 %) . Didžiausias
aktyvumas stebimas Klaipėdos ir Šiaulių regionuose, mažiausias – Alytaus regione.
Socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija suteikta 47 asmenims (22,82 %), vyresniojo
socialinio darbuotojo – 153 asmenims (74,27 %), socialinio darbuotojo eksperto – 6 asmenims
(2,91 %).
Vilniaus-Utenos teritorinis pakomisis atestavo 41 asmenį (19,9 %), Kauno teritorinis
pakomisis – 25 asmenis (12,14 %), Klaipėdos-Tauragės teritorinis pakomisis – 64 asmenis (31,07
%), Šiaulių-Telšių teritorinis pakomisis – 39 asmenis (18,93 %), Panevėžio teritorinis pakomisis –
21 asmenį (10,19 %), Alytaus-Marijampolės teritorinis pakomisis – 10 (4,85 %) asmenų.
Vyriausioji socialinių darbuotojų atestacijos komisija atestavo 6 asmenis (2,91 %). Daugiausia
asmenų atestavo Klaipėdos-Tauragės teritorinis pakomisis, mažiausia –Alytaus-Marijampolės
teritorinis pakomisis ir Vyriausioji socialinių darbuotojų atestacijos komisija.
10.4. Išrašė 171 kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą.
11. Vykdė socialinio darbo metodinių centrų veiklos vertinimus.
11.1. Atliko 10 socialinio darbo metodinių centrų vertinimus.
11.2. Surašė 10 Socialinio darbo metodinio centro (įstaigos, organizacijos, siekiančios tapti
socialinio darbo metodiniu centru) veiklos vertinimo aktus:
11.2.1. Vaikų laikinosios globos namams „Atsigręžk į vaikus“ ir Utenos socialinės globos
namams rekomenduota aktyviau organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymus socialiniams
darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams;
11.2.2. Švenčionių socialinių paslaugų centrui rekomenduota parengti ir teikti tvirtinti
kvalifikacijos tobulinimo programą/-as socialiniams darbuotojams ir/arba socialinių darbuotojų
padėjėjams bei organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymus socialiniams darbuotojams ir
socialinių darbuotojų padėjėjams
11.2.3. Kituose vertintuose Socialinio darbo metodiniuose centruose (Klaipėdos miesto
socialinės paramos centre, Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose, Jonavos rajono socialinių
paslaugų centre, Dienos centre „Šviesa“, Utenos vaikų globos namuose, VšĮ „Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras”, Kauno Panemunės senelių namuose) vykdant metodinio centro funkcijas
neatitikimų nenustatyta.
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12. Suorganizavo susitikimą su tiksliniais vartotojais ir suinteresuotomis šalimis dėl
socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos tobulinimo.
Parengtos socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei veiklos vertinimo koncepcijos
(gairių) projektas pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupės, dėl socialinių
darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir profesinės veiklos vertinimo koncepcijos
parengimo, nariams. Šios darbo grupės sudėtį sudarė Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos,
Lietuvos aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius darbuotojus, socialinių paslaugų įstaigų,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Departamento atstovai.
13. Organizavo Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos
pripažinimą
13.1. Parengė socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos darbo
reglamentą bei patvirtino direktoriaus įsakymu.
13.2. Suorganizavo vieną socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo
komisijos posėdį.
13.3. Parengė 6 atsakymus į asmenų ar institucijų paklausimus dėl socialinio darbuotojo
profesinio pripažinimo bei pateikė 4 atsakymus į asmenų užklausimus per vidaus rinkos
informacinę sistemą.
13.4. Teikė informaciją suinteresuotiems asmenims skyriaus kompetencijai priskirtais
socialinių darbuotojų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.
13.5. Dalyvavo dviejuose LR ūkio ministerijos sudarytos darbo grupės posėdžiuose
profesinės kvalifikacijos pripažinimo klausimais.

III. KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI
14. Konsultavo Socialinį darbą dirbančiuosius kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo,
atestacijos klausimais (suteikta apie 420 konsultacijų).
15. Kaupė ir skleidė informaciją socialinį darbą dirbantiesiems:
15.1. parengė informaciją Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos tinklapiui www.sppd.lt, skirtą socialinį darbą dirbantiesiems.
15.2. skelbė informaciją apie atliktas socialinio darbo metodinių centrų veiklos bei socialinį
darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizes, planuojamus vykdyti kvalifikacijos
kėlimo mokymus socialinį darbą dirbantiesiems, naujai patvirtintas socialinių darbuotojų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas. Skiltyje „Naujienos“ skelbtos
Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyriaus veiklos aktualijos.
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15.3. parengė informaciją ir nuolat atnaujino Socialinių paslaugų priežiūros departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapiui www.sppd.lt, skirtą socialinį darbą
darbuotojams apie numatomus vykdyti mokymus pagal projektą „Socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojų kompetencijų ugdymas“.
15.4. parengė informaciją Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos tinklapiui www.sppd.lt apie socialinio darbuotojo profesinės
kvalifikacijos pripažinimą.
16. Dalyvavo 8 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose pasitarimuose.
17. Sukaupė ir susistemino informaciją apie 244 socialinius darbuotojus, pateikusius
prašymus dėl atestacijos, apie 190 socialinių paslaugų įstaigų socialinį darbą dirbančiųjų
kvalifikacijos kėlimo poreikį.
18. Parengė 375 raštus socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms įstaigoms ar
organizacijoms.

IV. APIBENDRINIMAS

Vykdydamas pagrindines funkcijas skyrius:
Atliko socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimo poreikio analizę ir vertinimą;
Parengė socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei veiklos vertinimo
koncepciją (gaires);
Parengė socialinio darbo metodinių centrų 2013 m. veiklos ataskaitų analizę;
Koordinavo projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“;
Koordinavo informacinės sistemos (registracijos žurnalo) socialinį darbą dirbančiųjų
kvalifikacijos ir atestacijos duomenims kaupti diegimo procesą bei dalyvavo atskiruose diegimo
etapuose.
Parengė ataskaitą apie 2013 m. socialinių darbuotojų atestacijos rezultatus;
Atestavo 206 socialinių darbuotojų;
Patvirtino 45 socialinių darbuotojų programas bei suderino 20 socialinių darbuotojų
padėjėjų programas;
Įvertino 10 socialinio darbo metodinių centrų veiklą;
Atliko kitus darbus, susijusius su dalyvavimu renginiuose, darbo grupėse.
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ŠEIMOS IR JAUNIMO PROGRAMŲ SKYRIUS
I.

ĮŽANGA

Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A1-123 „Dėl
pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos“ (toliau – Įsakymas) pavedė įgyvendinti ir atitinkamais Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kanclerio potvarkiais arba Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus raštais 2014 m. perdavė Socialinių paslaugų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) šias Šeimos ir jaunimo programų
skyriaus (toliau – Skyrius) administruojamas priemones:
Nr.

Įsakymo
punktas

Potvarkio
data

Priemonės pavadinimas (programa)

Įgyvendinimas 2014
m.

1.

1.1.5.4

2013-11-11

Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse,
teikiant nestacionarias dienos socialinės
priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms,
įgyvendinant Vaiko gerovės 2013–2018 m.
programos priemones (3.1)

2.

1.1.5.1

2013-12-23

Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar
netiesioginio šeimyninio smurto aukoms
(liudininkams) ir jų šeimos nariams (3.1)

3.

1.1.6.1

2013-12-18

4.

1.1.6.2.
3

2014-01-30
2014-02-14

Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą
krizinėse situacijose esantiems tėvams,
auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir
pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant
prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai
(3.1)
Įgyvendinti programas, skirtas finansuoti jaunų
žmonių narystę jaunimo organizacijose bei
organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo
organizacijas (3.2)

Sutarčių
data:
1
2013-12-10 (171)
2014-04-01(49)
2014-12-102 (166)
2014 m. veikloms
pervesta
8105,1
tūkst. Lt
Sutarčių
data:
2013-12-30
2014-12-223
2014 m. veikloms
pervesta
300,0
tūkst. Lt
Sutarčių
data:
2013-12-30 (34)
2014-12-22 (32)4
2014 m. veikloms
pervesta
237,7
tūkst. Lt
Sutarčių
data:
2014-02-20 (1)
2014-03-12 (17)
2014-04-30 (14)
2014-12-16 (13)5
2014 m. veikloms
pervesta
639,7
tūkst. Lt

1

Susitarimais buvo pratęstos sutartys 2014 m.
Susitarimais buvo pratęstos sutartys 2015 m.
3
Susitarimais buvo pratęstos sutartys 2015 m.
4
Susitarimais buvo pratęstos sutartys 2015 m.
5
Susitarimais buvo pratęstos sutartys 2015 m.
2
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5.

1.1.6.2.
1

2014-04-07
2014-04-24

6.

1.1.6.1

2014-04-08

7.

1.1.5.5

2013-03-266

8.

1.1.5.2

2014-07-16

9.

1.1.5.5

2014-06-26

10. 1.1.6.2.
2

2014-07-30

11. 1.1.6.3

2014-06-30

Priemonės „Konkurso būdu remti atvirų
jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus,
kurie skatintų jaunus žmones tobulėti
socialinėje, edukacinėje ir asmeninėse srityse“
(3.2)

Sutarčių data:
2014-05-08
(20+13)
2014 m. veikloms
pervesta:
239,5 tūkst. Lt
Priemonės „Suderinus su socialinės apsaugos ir Sutarčių
data:
darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką 2014-04-30
tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei
organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti 2014 m. veikloms
271,9
tarptautinius protokolus, projektus ir renginius pervesta
jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir tūkst. Lt
įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą,
programas ir priemones“ (3.1)
Pervesti lėšas už bendravimo su vaiku kursus Sutarčių
data:
nepasiturintiems
tėvams
(globėjams, 2013-05-14
rūpintojams) (3.1)
2013-05-15
2013-05-22
2013-05-27
2013-06-18
2014-06-16
2014 m. apmokėta
25
paraiškos
(pervesta
12,1
tūkst. Lt)
Priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės Sutarčių
data:
2013-2018 m. programos priemones“ priemonė 2014-08-01
„Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, 2014 m. veikloms
kurios
vienija
kitas
nevyriausybines pervesta 80,0 tūkst.
organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, Lt
atrenkant projektus konkurso būdu“
Įgyvendinti
nacionalinės
demografinės Sutarčių
data:
(gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės 2014-07-25
srityje įgyvendinimo veiksmų planą“ priemonę
„Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, 2014 m. veikloms
dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos pervesta
395,0
projektus“
tūkst. Lt
„Remti projektus, skirtus atsakingumui ir Sutarčių
data:
tėvystės įgūdžiams formuoti ir pozityvių 2014-08-12
auklėjimo metodų sklaidai šeimoje, skatinant 2014 m. veikloms
jaunimo socialinę atsakomybę“
pervesta
100,0
tūkst. Lt
„Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo Sutarčių
data:
organizacijų
veiklą,
skirtą
lietuvybei, 2014-07-04
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje 2014 m. veikloms
gyvenančių
lietuvių
bendradarbiavimui pervesta
100,0
puoselėti socialinės apsaugos ir darbo srityje“
tūkst. Lt

6

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-126 patvirtintas bendravimo su vaikais
tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas.
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II. 3.1 PROGRAMOS „ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMAS“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
2.1. Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros
paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant Vaiko gerovės 2013 – 2018 m. programos priemones
Skyrius, vykdydamas Įsakymo 1.1.5.4 punktą 2013-12-10 ir 2014-04-01 sudarė valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutartis su 220 projektų vykdytojų, 2014 m. pervedė 8 105 074 Lt.
Asignavimai panaudoti 99,9 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 220 Priemonės projektų – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Derino parengiamuosius dokumentus sutarčiai sudaryti ir sudarė valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutarčių pratęsimus 2015 m. su 166 projektų vykdytojais.
3. Suderino, parengė ir patvirtino Komisijoje 4 naujos redakcijos 2014 m. išlaidų sąmatas.
4. Atliko 12 Priemonės projektų įgyvendinimo vertinimus.
5. Nutraukė 2 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.
6. Pateikė Departamento finansų skyriui 4 prognozę ir 16 paraiškų.
7. Analizavo surinktus duomenis iš 220 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas
SADM.
2.2. Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar
netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimos nariams
Skyrius, vykdydamas Įsakymo 1.1.5.1 punktą 2013-12-30 sudarė susitarimus dėl valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pratęsimo su 7 projektų vykdytojais. Pagal patvirtintas išlaidų
sąmatas į projektų vykdytojų sąskaitas 2014 m. pervedė 300 000 Lt, panaudota 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 7 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Derino parengiamuosius dokumentus sutarčiai sudaryti ir sudarė valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutarčių pratęsimus 2015 m. su 7 projektų vykdytojais.
3. Pateikė Departamento finansų skyriui 4 prognozes ir 4 paraiškas.
4. Atliko 2 Priemonės projekto įgyvendinimo vertinimus.
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5. Analizavo surinktus duomenis iš 7 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas
SADM.
2.3. Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams,
auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą
ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.5.3 punktą, 2013-12-30 sudarė valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su 34 projektų vykdytojais. 2014 m. projektų vykdytojams pervesta 237 696
Lt. Panaudota 100 proc. skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 34 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Derino parengiamuosius dokumentus sutarčiai sudaryti ir sudarė valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutarčių pratęsimus 2015 m. su 32 projektų vykdytojais.
3. Atliko 6 Priemonės projektų vertinimus.
4. Pateikė Departamento finansų skyriui 4 prognozes ir 4 paraiškas.
5. Analizavo surinktus duomenis iš 34 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas
SADM.
2.4. Pervesti lėšas už bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams (globėjams,
rūpintojams)
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.5.3 punktą, 2013-05-14, 2013-05-15, 2013-05-22,
2013-05-27, 2014-06-02, 2014-06-16 dienomis sudarė 60 valstybės biudžeto lėšų naudojimo
sutarčių su savivaldybėmis. Priemonės įgyvendinimui 2014 m. skirta suma – 70 tūkst. Lt. 2014 m.
gauta 25 savivaldybių paraiškų gauti lėšų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti bendrai
12 090 Lt sumai.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo priemonės vykdymą: konsultavo savivaldybes, teikė dokumentų formas.
2. Pagal 25 savivaldybių paraiškas suformavo 10 paraiškų Departamento Finansų skyriui
bendrai 12 090 Lt sumai.
3. Atliko 3 Priemonės įgyvendinimo vertinimus.
4. Analizavo surinktus duomenis iš 60 savivaldybių, pateikė priemonės metinę įgyvendinimo
2013 m. ataskaitą SADM ir 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas SADM.
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2.5. Priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos priemones“ priemonė
„Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, kurios vienija kitas nevyriausybines
organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.5.2 punktą, 2014-08-01 sudarė valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su 3 projektų vykdytojais. 2014 m. projektų vykdytojams pervesta 80 000
Lt, panaudota 67 555 Lt gautų asignavimų (84,44 proc.).
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 3 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Pateikė Departamento finansų skyriui 2 prognozes ir 2 paraiškas.
3. Analizavo surinktus duomenis iš 3 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir 2 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas
SADM.
2.6. Įgyvendinti nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje
įgyvendinimo veiksmų planą“ priemonę „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių
šeimos gerovės srityje, veiklos projektus“
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.5.5 punktą, 2014-07-25 sudarė valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su 47 projektų vykdytojais. 2014 m. projektų vykdytojams pervesta 395 000
Lt, panaudota 392 570 Lt arba 99,38 proc. gautų asignavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 47 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Pateikė Departamento finansų skyriui 2 prognozes ir 2 paraiškas.
3. Atliko 3 Priemonės projektų vertinimus.
4. Analizavo surinktus duomenis iš 47 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir 2 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m. ataskaitas
SADM.
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III. 3.2 PROGRAMOS „JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“ PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS
3.1. Įgyvendinti programas, skirtas finansuoti jaunų žmonių narystę jaunimo organizacijose bei
organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.6.2.3 punktą, 2014 m. vasario 20 d. sudarė 1
Susitarimą dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos
valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pratęsimo, 2014 m. kovo 12 d. sudarė 17 Susitarimų dėl
valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pratęsimo su Jaunimo organizacijų stiprinimo programų
vykdytojais, 2014 m. balandžio 30 sudarė 14 Sutarčių su Regioninių jaunimo organizacijų tarybų
stiprinimo programų vykdytojais.
2014 m. į programų vykdytojų sąskaitas pervesta 639 700 Lt, panaudota 631 390 Lt (98,7
proc.).
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 34 Priemonės programas – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Derino parengiamuosius dokumentus sutarčiai sudaryti ir sudarė valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutarčių pratęsimus 2015 m. su 13 projektų vykdytojų.
3. Atliko 5 Priemonės projektų vertinimus.
4. Pateikė Departamento finansų skyriui 3 prognozes ir 4 paraiškas.
5. Analizavo surinktus duomenis iš 34 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir JRD bei 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitas SADM ir JRD.
3.2. Konkurso būdu remti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų
jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėse srityse
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.6.2.1 punktą, 2014 m. gegužės 8 d. sudarė 20 sutarčių
su Atvirų jaunimo erdvių ir 13 sutarčių Atvirų jaunimo centrų programų vykdytojais.
2014 m. į programų vykdytojų sąskaitas pervesta 239 500 Lt, panaudota – 238 701 Lt.
pervestų lėšų (99,6 proc.).
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 33 Priemonės programas – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Pateikė Departamento finansų skyriui 3 prognozes ir 3 paraiškas.
3. Atliko 2 Priemonės projektų vertinimus.
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4. Analizavo surinktus duomenis iš 33 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir JRD bei 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitas SADM ir JRD.
3.3. Suderinus su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką
tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius
protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę
ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.6.3 punktą, 2014 m. balandžio 30 d. sudarė 17
sutarčių su Lietuvos–Lenkijos jaunimo mainų fondo programų vykdytojais.
2014 m. į projektų vykdytojų sąskaitas pervesta 271 856,06 Lt, panaudota 270 337,38 Lt
arba 99,4 proc. skirtų asignavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 17 Priemonės projektų – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Atliko 5 Priemonės projektų vertinimus.
3. Pateikė Departamento finansų skyriui 3 prognozes ir 3 paraiškas.
4. Analizavo surinktus duomenis iš 17 programų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir JRD bei 3 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitas SADM ir JRD.
3.4. Remti projektus, skirtus atsakingumui ir tėvystės įgūdžiams formuoti ir pozityvių auklėjimo
metodų sklaidai šeimoje, skatinant jaunimo socialinę atsakomybę
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.6.2.2 punktą, 2014-08-12 sudarė valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su 8 programų vykdytojais. 2014 m. projektų vykdytojams pervesta 100 000
Lt, panaudota 100 proc. gautų asignavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 8 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Atliko 1 Priemonės projekto vertinimą.
3. Pateikė Departamento finansų skyriui 2 prognozes ir 3 paraiškas.
4. Analizavo surinktus duomenis iš 8 programų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir JRD bei 2 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitas SADM ir JRD.
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3.5. Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti
socialinės apsaugos ir darbo srityje
Skyrius, įgyvendindamas Įsakymo 1.1.6.3 punktą, 2014-07-10 sudarė valstybės biudžeto
lėšų naudojimo sutartis su 2 projektų vykdytojais. 2014 m. projektų vykdytojams pervesta 100 000
Lt, panaudota 99 948 Lt arba 99,95 proc. gautų asignavimų.
Per ataskaitinį laikotarpį Skyrius:
1. Administravo 2 Priemonės projektus – užtikrino finansavimą, konsultavo projektų
vykdytojus, nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
2. Atliko 1 Priemonės projekto vertinimą.
3. Pateikė Departamento finansų skyriui 2 prognozes ir 2 paraiškas.
4. Analizavo surinktus duomenis iš 2 projektų vykdytojų, pateikė priemonės metinę
įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą SADM ir JRD bei 2 ketvirtines priemonės įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitas SADM ir JRD.

IV. KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI
4.1. Dalyvavo Komisijos socialinių programų priemonėms vykdyti veikloje.
4.2. Teikė pasiūlymus SADM ir JRD dėl planuojamo tęstinių priemonių vykdytojų sutarčių
pratęsimo, SADM dėl priemonių konkursų nuostatų.
4.3. Dalyvavo darbo grupės dėl naujos priemonių (projektų) vertinimo tvarkos rengimo
veikloje.
4.4. Teikė susistemintą informaciją Valstybės kontrolės auditui, papildomą informaciją
SADM dėl 2013 m. jaunimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklių bei dėl 2013 m.
dienos centrų įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklių.
4.5. Atliko kompleksines paslaugas gavusių suaugusiųjų asmenų pasitenkinimo gaunamomis
paslaugomis vertinimą apklausos būdu (viso apklausti 445 respondentai)
4.6. Derino pakoreguotus laukiamus rezultatų rodiklius (lyginant su SADM teiktose
paraiškose planuotais rezultatais) su 49 VDC projektų vykdytojais.
4.7. Dalyvavo 2 susitikimuose su jaunimo organizacijų atstovais (nacionalinių bei regioninių
jaunimo organizacijų), 2 susitikimuose su vaikų dienos centrų projektų atrankos ir vertinimo
komisija, susitikime su SADM atstovais dėl kokybinių vertinimo kriterijų taikymo.
4.8. Rinko ir sistemino duomenis SADM dėl 3 priemonių, 212 projektų vykdytojų
įsipareigojimų įvykdymo 2014 m. I-III ketv. (dėl sutarčių pratęsimo 2015 m.).
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4.9. Dalyvavo projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“
viešojo pirkimo komisijos veikloje.
4.10. Teikė informaciją Departamento advokatei dėl netinkamai panaudotų valstybės
biudžeto lėšų priteisimo.
4.11. Rengė informaciją Departamento interneto tinklalapiui.

V. APIBENDRINIMAS
Iš viso 2014 m. Skyrius įgyvendino 2 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavestas
socialines programas, 11 priemonių.
Vykdydamas priemonių įgyvendinimą Skyrius 2014 m.:
5.1. Sudarė susitarimus dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pratęsimo 2015 m. su
214 projektų vykdytojais, kiekvienai pratęstai sutarčiai parengta 2015 m. išlaidų sąmata;
5.2. Derino parengiamuosius dokumentus sutarčiai sudaryti su 214 Projektų vykdytojų;
5.3. Administravo 465 projektus: užtikrino finansavimą, konsultavo projektų vykdytojus,
nagrinėjo prašymus, tikslino išlaidų sąmatas, atliko stebėseną.
5.4. Analizavo surinktus duomenis iš 465 projektų vykdytojų, pateikė 11 atsiskaitomojo
laikotarpio priemonių įgyvendinimo ataskaitų SADM.
5.5. Organizavo 37 Komisijos posėdžius, kuriuose svarstyti projektų vykdytojų prašymai;
5.6. Suderino, parengė ir patvirtino Komisijoje 48 naujos redakcijos 2014 m. išlaidų sąmatų.
5.7 Parengė 39 vertinimo ataskaitas pagal atliktus vertinimus;
5.8. Priemonių vykdytojams pervestų 10 480 916,06 Lt ir panaudotų 10 448 659,38 Lt lėšų
santykis: 99,7 proc.;
5.9. Dalyvavo Komisijos socialinių programų priemonėms vykdyti veikloje.
5.10. Teikė informaciją Departamento advokatei dėl netinkamai panaudotų valstybės
biudžeto lėšų priteisimo.
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TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUS
I.

ĮŽANGA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Departamentas) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – skyrius) valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), vykdydami
Departamento bei Teisės ir administravimo skyriaus nuostatuose įtvirtintus uždavinius ir funkcijas,
2014 metais atliko šiuos darbus:
12. Administravo Departamento dokumentų srautus.
13. Kontroliavo rengiamus ar nagrinėjamus teisės aktų projektus, tvarkomuosius ir kitus
dokumentus.
14. Vizavo Departamento skyrių rengiamas sutartis ir raštus bei skyriaus darbuotojų
rengiamus teisės aktus.
15. Rengė įsakymų projektus, raštus ir prašymus.
16. Konsultavo valstybės tarnautojus ir darbuotojus skyriaus kompetencijai priskirtais
klausimais.
17. Vykdė Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos informacinės
sistemos administravimą.
18. Atstovavo Departamentui Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybės institucijose.
19. Rengė dokumentus personalo klausimais.
20. Vykdė viešuosius pirkimus, rengė dokumentus viešųjų pirkimų procedūroms.
21. Vykdė Departamento reprezentavimą ir viešinimą.
22. Koordinavo Departamento ir Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto (toliauGTLAP) ūkinę veiklą.
23. Vykdė darbus susijusius su naujų patalpų, esančių Švitrigailos g. 7, perėmimu valdyti ir
disponuoti patikėjimo teise bei patalpų, esančių A. Vivulskio g. 5, perdavimo Jaunimo reikalų
departamentui prie SADM darbus.
24. Administravo GTLAP veiklą, ruošė įvairius dokumentus šių patalpų grąžinimui Vilniaus
m. savivaldybei, rengė materialaus turto pasaugos sutartis ir kt..
25. Atliko Departamento korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir pateikė apie tai išvadą
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
26. Vykdė registrų tvarkymą.
27. Atliko materialaus turto inventorizaciją Departamente ir GTLAP patalpose.
28. Organizavo dokumentų valdymo sistemos Kontora atnaujinimą ir jos priežiūrą.
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29. Atliko kitus šios ataskaitos II skyriuje išdėstytus darbus.

II.

SKYRIAUS VEIKSMAI ĮGYVENDINANT PAGRINDINES FUNKCIJAS
Administravo dokumentų srautus:
– gauta 7 270 dokumentų, iš jų – 6 891 juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų)

dokumentų ir 380 piliečių laiškų;
– išsiųsti 1640 dokumentai, iš jų –1373 juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms) ir 267 piliečiams.
Kontroliavo Departamento rengiamus ir nagrinėjamus teisės aktų projektus,
tvarkomuosius ir kitus dokumentus, susijusius su teisės normų taikymu.
Skyriaus veiklos klausimais rengė atsakymus į valstybinių institucijų ir gyventojų
paklausimus (raštus, prašymus ir kt.). Per ataskaitinį laikotarpį skyriaus darbuotojai parengė 176
siunčiamus raštus įvairioms įstaigoms, organizacijoms ir piliečiams.
Pagal kompetenciją vizavo Departamento vadovybės pasirašomų socialinių programų ir
priemonių finansavimo sutarčių projektus bei Departamento direktoriaus įsakymus (personalo,
komandiruočių, administracinės paskirties klausimais, kitų skyrių rengiamų dokumentų įvairioms
institucijoms projektus).
Nuolat konsultavo Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartis, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
Rengė procesinius dokumentus teisėsaugos institucijoms, gynė Departamento interesus
teismuose, atstovavo Departamentui įvairiose valstybinėse institucijose, tame tarpe ir dėl
savavališkai užimtų patalpų GTLAP-e.
Vadovaujantis SADM prašymu, kartu su Socialinės aprėpties ir bendruomenių
programų skyriumi dalyvavo vertinant Kauno miesto savivaldybės administracijos Valstybės
biudžeto lėšų, skirtų vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms, įgyvendinant
Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą, panaudojimą ir parengė atsakymą
SADM.
Dalyvavo SADM pasitarime, kuriame buvo aptariamas Savivaldybių funkcijoms atlikti
skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo (patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1381 „Dėl duomenų apie savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą teikimo Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvarkos aprašo patvirtinimo“) pakeitimo
projektas.
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Kartu su Išmokų valdymo skyriaus darbuotojais rengė susitarimo su savivaldybėmis ir
informacinio rašto savivaldybėms projektą dėl sutarčių dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo
nutraukimo ir duomenų apie savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą teikimo
Departamentui tvarkos.
Ataskaitinių metų eigoje tikrino, ar skyriuose rengiami dokumentai atitinka dokumentų
ir teisės aktų rengimo rekomendacijas. Nustatyta, kad kai kuriuose skyriuose rengiami dokumentai
neatitinka teisės aktų rengimo rekomendacijų. Darbuotojai ne kartą informuoti el. paštu ir telefonu,
nurodytos dažniausiai pasitaikančios klaidos rengiamuose teisės aktų projektuose, supažindinti su
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės
aktų projektų rengimo rekomendacijų“.
Paruošė ir pateikė Departamento direktoriui patvirtinti 674 įsakymus, iš jų: 63
organizacinės veiklos klausimais, 217 dėl atostogų skyrimo, 127 komandiruočių, 267 personalo ir
kitais klausimais.
Vedė valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių
įsakymų, komandiruočių ataskaitų, direktoriaus

įsakymų Tvarkomosios organizacinės veiklos

klusimais, sutarčių ir kt. registrus.
Parengė 12 įgaliojimų Departamento tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais.
Parengė 2014 metų Antikorupcinės programos priemonių planą, o 2014 m. balandžio
mėn. parengė ir pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2013 metų Departamento
Antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą.
Atliko Departamente tyrimą ir pateikė išvadą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpyje nuo 2013 m. III ketvirčio iki 2014
m. III ketvirčio“. Tyrimas atliktas vienuoliktą kartą. Nustatyta, kad Departamente nėra užfiksuota
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
Organizavo darbuotojų mokymą tema „Korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
prevencija“.
Vykdė Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
registro tvarkymą, kokybinę ir kiekybinę Departamento personalo sudėties analizę.
Paruošė Departamento darbuotojų 2014 metų kasmetinių atostogų grafiką.
Parengė naujų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą dokumentus.
Sudarė 8 neterminuotas darbo sutartis, nutraukė 7 neterminuotas sutartis,

tvarkė

tarnautojų darbo pažymėjimus, kontroliavo, kad dirbantieji laiku pateiktų privačių interesų
deklaracijas.
Organizavo kasmetinį ir neeilinį Valstybės tarnautojų vertinimą.
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Parengė ir papildė valstybės tarnautojų 2014 metų mokymų planą ir mokymų ataskaitą
už 2013 metus.
Formavo ir kaupė valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
asmens bylas, tvarkė registrą, personalo sistemą „Paskata“, parengė ir pateikė Departamento
direktoriui tvirtinti naujus pareigybių sąrašus ir aprašymus.
Organizavo valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mokymus UAB ,,Mokesčių srautas“, UAB „Ekonomikos mokymo centras“, UAB „Juridicum“, VšĮ
„Ekodiena“, UAB „Ekspozona“, Finansų ministerijos mokymo centre, UAB „ID Consulting“.
Pildė Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius, vykdė jų kontrolę „Oracle“
sistemoje, kontroliavo Departamento reprezentacinių prekių užsakymą, lėšų panaudojimą, prekių
nurašymą, ruošė su tuo susijusių dokumentų įforminimą.
Nuolat vykdė Departamento materialinių vertybių (ilgalaikio ir trumpalaikio turto)
apskaitą.
Parengė ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderino 2015 metų
Departamento dokumentacijos planą ir 2014 metų Departamento dokumentacijos plano papildymų
sąrašą.
2014 metais

parengta 2012 metų Departamento istorijos ir dokumentų sutvarkymo

pažyma.
Ilgai saugomos bylos įrašytos į Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašo Nr. 2 ir
Atleistų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų asmens
bylų apyrašo Nr. 3 tęsinius.
Atliko Departamento skyriuose trumpai saugomų bylų būklės patikrinimą, kurio metu
nustatyta, kad skyriuose dokumentai tvarkomi vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos suderintu ir Departamento direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.
Rūpinosi Departamento materialaus turto poreikio užsakymu, jų pateikimu nurašymui,
skyrių darbuotojų aprūpinimu kanceliarinėmis prekėmis.
Organizavo Departamento reprezentacinius renginius, vykdė ir kontroliavo su
reprezentacija susijusių dokumentų rengimą ir savalaikį jų pateikimą Finansų skyriui.
Vykdė Departamento skatinimo ženklų „Garbės ženklas“ ir „Atminimo ženkliukas“
registro apskaitą ir kontrolę.
Per ataskaitinį laikotarpį įteikti 6 Departamento Atminimo ženkliukai naujiems
(pasibaigus bandomajam laikotarpiui) darbuotojams.
Koordinavo Departamento ūkinę veiklą, instruktavo darbuotojus priešgaisrinės saugos ir
darbuotojų saugos bei sveikatos darbo vietoje klausimais. Departamento patalpose, esančiose
A. Vivulskio g. Nr.5 A, atliko trumpalaikio turto inventorizaciją ir turto žymėjimą. Vykdė darbus
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susijusius su naujų patalpų, esančių Švitrigailos g. 7, perėmimu valdyti ir disponuoti patikėjimo
teise, atliko patalpų apžiūrą. Vedė pokalbius dėl darbų su statybų rangovais. Parengė patalpų,
esančių A. Vivulskio g. 5 (III aukštas) perdavimo-priėmimo aktą, sutartį ir kitus dokumentus
susijusius su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir galutinai jiems perdavė šias patalpas.
Vykdė kompiuterinės technikos įdiegimus ir kompiuterinio tinklo programavimą,
šalino kompiuterinius ir techninės įrangos gedimus, ruošė naujojo serverio (A. Vivulskio g.16
patalpose) įvedimo į ekspluataciją darbus, vykdė jų priežiūrą. Įsigijo naują materialinių vertybių
išteklių valdymo sistemos (MIVS) versiją, kurią įdiegė į naująjį serverį.
Organizavo dokumentų valdymo sistemos Kontora atnaujinimą ir jos priežiūrą.
Rengė Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus (raštus,
apklausos pažymas, protokolus, sutartis, ataskaitas). Sudarė 78 prekių ir paslaugų pirkimo sutartis,
(tame tarpe ir žodines), analizavo ir kontroliavo jų vykdymą.
Rengė žiniasklaidos puslapių apžvalgą Departamento vadovybei ir skyrių vedėjams, o
kiekvieną pirmadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybei rengė ir teikė statistinę
informaciją apie Licencijavimą ir Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių, gavusių
persikėlimo išlaidų kompensaciją ir lėšas socialinei integracijai.
Administravo Departamento internetinę svetainę, vykdė jos pertvarkymą, o metų gale
sukūrė ir paruošė viešam naudojimui naują Departamento svetainės versiją (www.sppd.lt) ir
Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos tinklalapį
(www.tremtiniai.lt).
Organizavo Departamento viešinimo priemones, įvairius renginius, Valstybinių švenčių
minėjimus. Pastoviai buvo atnaujinamas informacinis stendas.
Departamento vardu rengė padėkos raštus, Departamento patalpose organizavo
darbuotojų nuotraukų parodas, konkursus ir kt. Užtikrino, kad Departamento posėdžių salė laiku ir
tinkamai būtų parengta organizuojamiems posėdžiams ir pasitarimams.
Įgyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą
veiklos 2013-2015 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. - 491 administravo Grįžtančių tremtinių laikino
apgyvendinimo punkto (toliau – GTLAP) veiklą.
Pagal kompetenciją konsultavo GTLAP gyventojus įvairių dokumentų tvarkymo,
įsidarbinimo, lietuvių kalbos mokymosi ir kt. klausimais.
Parengė Pasaugos sutarties su GTLAP, esančio Linksmoji g. Nr. 129, gyventojais
projektą dėl jų butuose esančio materialaus turto pasaugos, vykdė šių sutarčių pasirašymą.
Ruošė įvairius dokumentus dėl GTLAP patalpų grąžinimo Vilniaus m. savivaldybei.
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Paruošė 2014 m. ketvirčių ir metinę skyriaus ir Departamento veiksmų ataskaitas bei
2014 m. ketvirčių ir metinį skyriaus ir Departamento veiksmų planus.
Nuolat kontroliavo, kad skyriui nukreipti Valstybės institucijų ir Departamento
direktoriaus pavedimai būtų vykdomi laiku.

III.

KITI (PAPILDOMI) SKYRIAUS DARBAI

• Organizavo Departamento kultūrinius renginius: Departamento 17 metų gimtadienio
paminėjimą, Kalėdinių švenčių, Mindaugo karūnavimo, Vasario 16-osios, Socialinių
darbuotojų dienos paminėjimus ir kt. renginius.
• Organizavo Departamento darbuotojų 2014 metų gražiausios nuotraukos konkursą bei
vaikų, lankančių vaikų dienos centrus Lietuvoje, piešinių konkursą.
• Sukūrė ir paruošė viešam naudojimui naują Departamento svetainės versiją (www.sppd.lt)
ir Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos tinklalapį
(www.tremtiniai.lt).
• Koordinavo vidaus patalpų atliekamus dizaino darbus.
• Sutvarkė archyvo patalpas, archyvavo dokumentus.
• Įteikė darbuotojams 4 diplomus, 7 padėkos raštus ir 5 nominacijas.
• Įteikė darbuotojams 6 atminimo ženkliukus, pasibaigus bandomajam laikotarpiui.
• Parengė straipsnį „Pakeliui į Lietuvą vis daugiau tremtinių šeimų“, kuris buvo išplatintas
tokiuose naujienų portaluose, kaip lrt.lt, 15min.lt, lzinios.lt, klaipeda.diena.lt, diena.lt.

IV.

APIBENDRINIMAS

2014 metais Teisės ir administravimo skyrius:
• Užregistravo 7270 gautų dokumentų;
• Užregistravo 1640 siunčiamų dokumentų (per pašto paslaugas išsiuntė viso: registruotų
599 dokumentus, neregistruotų 2845 dokumentus);
• Parengė 493 teisės aktus;
• Sudarė 8 darbo sutartis, nutraukė 7 darbo sutartis ir 72 prekių ir paslaugų pirkimo sutartis
(tame tarpe ir žodinės);
• Parengė 176 siunčiamus raštus įvairioms institucijoms ir piliečiams;
• Parengė 63 direktoriaus įsakymus tvarkomosios veiklos klausimais ir 12 įgaliojimų;
• Organizavo 126 direktoriaus vizitus (darbo susitikimus su kitų įstaigų ir įmonių vadovais);
• Organizavo 52 reprezentacinius renginius;
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• Paruošė 2014 m. ketvirčių ir metinę Departamento ir skyriaus veiksmų ataskaitas;
• Parengė 2014 m. ketvirčių ir metinį Departamento ir skyriaus veiksmų planus;
• Parengė ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderino 2015 metų Departamento
dokumentacijos planą ir 2014 metų Departamento dokumentacijos plano papildymų sąrašą;
• Atliko Departamente tyrimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo;
• Parengė ir pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Antikorupcinės programos
priemonių plano ataskaitą;
• Analizavo ir sistemino viešųjų pirkimų dokumentus, parengė jų registrus;
• Sudarė 78 prekių ir paslaugų pirkimo sutartis;
• Pagal kompetenciją atstovavo Departamentui ir skyriui pasitarimuose, susitikimuose ir
kituose renginiuose;
• Sukūrė naują Departamento svetainės versiją;
• Ruošė įvairius dokumentus dėl GTLAP patalpų grąžinimo Vilniaus m. savivaldybei.
• Konsultavo darbuotojus teisiniai klausimais.

Direktorius

Aivydas Keršulis

2014 metų SPPD veiksmų ataskaita
91

