2013 METŲ VEIKSMŲ ATASKAITOS APIBENDRINIMAS
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Departamentas) 2013 metais savo veiklą vykdė vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), 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 (Žin.,
2006, Nr. 77-3029; 2008, Nr. 16-568), 2012 m. sausio 11 d. Nr. A1-11 ir 2013 m. sausio 31 d.
įsakymais Nr. A1-32 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos“ ir kitais teisės aktais.
Socialinių paslaugų priežiūros departamento (toliau – departamentas) 2013 metų biudžeto
išlaidų asignavimų planas sudaro 2016387,2 tūkst. Lt, iš jų išlaidoms skirta 2016283,2 tūkst. Lt,
sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto, bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti
104,0 tūkst. Lt. Departamentas 2013 m. įgyvendindamas pavestas funkcijas vykdė 10 socialinių
programų, kuriose yra 44 priemonės.
Departamento administravimui iš programos 2.7 „Socialinių paslaugų plėtra globos ir
kitose įstaigose“ ataskaitiniam laikotarpiui skirta 3041,0 tūkst. Lt asignavimų, panaudota 3040,0
tūkst.Lt.
Savivaldybių administracijų negrąžintos valstybės biudžeto lėšos skirtos programų
vykdymui dėl lėšų likusių bankrutavusiuose bankuose 2013 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
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.
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“. 2013
m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą ,,Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijos
ugdymas“, projekto kodas: Nr.VP1-1.1-SADM-13-V.

Per 2013 metus Departamente buvo atlikti 6 vidaus auditai įvairiomis temomis.
Departamentui reikšmingų pastabų nebuvo pateikta, o rekomendacijos įgyvendinamos laiku.
Departamentas nuolat bendradarbiauja su Valstybės kontrole ir teikia informaciją, atliekant
auditus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
Įstaigų priežiūros skyrius per 2013 metus įvertino 71 įstaigos teikiamos socialinės globos
atitiktį Socialinės globos normoms. Vertinimų, naudojant klausimynus, dalis – 35 procentai,
planinių patikrinimų dalis, iš anksto pranešus – 90 procentų. Bendra vertinimų trukmė - 556 d.d.
Išduotos 37 licencijos, 30 įstaigų: 2 institucinei socialinei globai (trumpalaikei) socialinės
rizikos asmenims; 10 institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) senyvo amžiau
asmenims; 19 institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) suaugusiems asmenims su
negalia; 6 institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) likusiems be tėvų globos vaikams,
socialinės rizikos vaikams (3 vaikų globos namams; 3 šeimynoms).
Išmokų valdymo skyrius atliko 29 planinius, iš anksto pranešus, vertinimus, kurių bendra
vertinimo trukmė – 203 d.d., parengė vertinimo ataskaitas 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.
Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyrius atliko 28 projektų planinius
vertinimus, iš jų 27 – projektų įgyvendinimo vietose ir 1 – nuotoliniu būdu, pateikus klausimyną.
Bendra vertinimų trukmė - 191 d.d.
Šeimos ir jaunimo programų skyrius atliko 37 vertinimus ir parengė vertinimų ataskaitas.
Planinių patikrinimų dalis, iš anksto pranešus – 86 procentai. Bendra vertinimų trukmė - 259 d.d.
Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo skyrius atestavo 130 socialinių
darbuotojų, organizavo 62 socialinių darbuotojų programų vertinimą bei vertino 47 socialinių
darbuotojų padėjėjų programas bei atliko 7 socialinio darbo metodinių centrų veiklos vertinimus.
Žmogiškųjų išteklių dalis konsultavimui ir informavimui – 26 procentai.
Departamentas per 2013 metus gavo 7 033 dokumentų, iš jų – 6 729 juridinių asmenų
(įmonių, įstaigų, organizacijų) dokumentų ir 304 piliečių laiškų, išsiuntė 1 577 dokumentų, iš jų –
1 345 juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms) ir 232 piliečiams.
Departamento darbuotojai suteikė 580 konsultacijų (naudingumo procentas – 95).
Departamento direktorius patvirtino 589 įsakymus, iš jų: 113 organizacinės veiklos
klausimais, 222 dėl atostogų skyrimo, 121 komandiruočių, 133 personalo ir kitais klausimais.
Darbuotojų dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, susijusiuose su priežiūros funkcijų
atlikimu, skaičius – 15.

2013 metais departamentas sudarė 921 sutartį įvairiuose lygiuose, iš jų:
•

831 sutartis su savivaldybėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis dėl valstybės lėšų
naudojimo;

•

20 administravimo sutarčių;

•

70 grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto, gyvenamųjų patalpų terminuotos
nuomos sutarčių.
Departamento darbuotojai, vykdydami ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-32

„Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos“ bei departamento ir skyriaus nuostatais nustatytas funkcijas, per 2013 metus atliko
visus reikiamus veiksmus ir numatytą veiksmų planą įvykdė.

