ARTAMENTO
AUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2009
Vykdant

uždavinius, 2009 metais N
-

departamentas prie S
departamentas) siek strateginio tikslo –

.

misija –

gyvenime.
1. Tarp

.
2009 m.

koordinavo 3 tarpinstitucines programas:
-2012
2002, Nr. 57-2335) (toliau –

.
jos

45

priemones.
-

-2782)

(toliau –

57
-

3.
(Žin., 2009, Nr. 70-2844) (toliau –
mokslo ministerija,

. 19 programos priemon
(

o Švietimo ir

administracijose),
;
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos (toliau – SPM) nuostatomis renkama
informacija apie
lanavimo metodikos 7

vykdytojai nurodytais terminais

. Surinkta informacija

darbo ministerijai teikia iki kovo 1 d. (8 SPM priedas) ar kitais SADM nurodytais terminais. Iki
dalyvausian
ir darbo ministerijai iki sausio 28 d. ar kitais SADM nurodytais terminais (4 SPM priedas).
1.1.

-2012 metams

2

1.2. Programos tikslas –

integracijos 2003-2012 metams programos (Žin., 2002, Nr. 57-2335) (toliau - N
gyven

ie

rinkos mokymo tarnyba), Lietuvos
45 priemones.
9 m. buvo panaudota 224230
darbo ministerija – 43096
– 32462,57
– 72954,31

nacionalinis radijas ir televizija).
ministerijos panaudojo 109972,2

plano, patvirt

jos 2003-

(Žin., 2002, Nr. 57-

-

1.2.
programos koordinavimas

mo 2009.
9 m. birželio 3

Nr. 550

-2008 metams
(Žin., 2009, Nr. 70-2844) (
-

ininko administracijose, 1
). Iš viso
-2012
vykdytojai 2009 m. panaudojo: 3026,79
(
658,69
–
2368,10
Programos tikslas –
.
Programos uždaviniai ge
kurtiesiems,
Rezultatai:
;
- parengti i
2 teminiai aiškinamieji
egz.);
neformaliojo
specializuota
;
- organizuota 14
- vykdant priemones 9

, parengtos 7 lietuvi
; parengta ir išleista
s prak

;
2100

3500
- 2009 m. apskrityse buvo suteikta 37925

– 31801);

3

- apskrityse 2009 m. vertimo paslaugos buvo suteiktos 4577 kur
vartotojams.
9 m - 78,5, planuotas
rezultatas pasiektas 7 apskrityse iš 10 (2 pav.).

1 pav. 2005 – 2009

2 pav.

aktuali ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose –

9

4

spec

-

1.3.

.

Programos tikslas –
Programos uždavinys –

sto

srityje;
, vadovaudamasis LRV 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.
07.

638 patvirtinta B
koordinav

Iki 2009 m. balandžio 1 d. 57
prašymai, atitinkantys bazi

685

. 2009
–3710,3

vi

78 proc.), 1044,2

.
Rezultatai:
-p
- plan

–

2 proc.)

5

3 pav. 200

4 pav.

5 pav.

-2009 metais

palyginimas

6

2.
Programos tikslas –
paslaug
9
i buvo skirta 28067

27717,3

8
.
vimo 1993-2009 metais dinamika pavaizduota 5 pav.

5 pav.

finansavimas

ž

ai sportu ir
projektams (6 pav.).

6 pav.

7

Programos uždavinys –
darbingu
–
bes.
21343

skirta

panaudota – 21227
,
:
1)

–
os koordinuojamus 249
– 15826,8

projektus

konkurso tvarka

liuose,
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, dienos sociali
2)
finansavo 21

–
21
. Šiai veiklai 2009 m. buvo panaudota 4613,2

bendruome
-

3)
remtos veiklos, susijusios su

artamentas,

9 m. panaudota 787

.

8

Rezultatai:
-

nuotas rezultatas

Programos uždavinys - M
.
–

. Priemonei

2009 m. panaudota – 713,9
tekstas
suaugusiems asmenims - „Vaikams apie
2009
integracijos sistema –

r kiti suinteresuoti

jos resursais ir teikti visuomenei inform

9
liems

laisvai prieinama ir nemokama, per 2009

naudojosi per 17000
mas
- papildyti ir

žodyno versija, kuria pasinaudos apie 6000 kur
mokin
– parengtos ir išleistos 3 specialiosios

-

– daugiau kaip

9

–
4 psl.) Šiai priemonei patvirtinta 3935
panaudota 3710,3
ti 262
trikimais.
Rezultatai:
- išleist
-

(rezul
;

3 proc.).
;
;

Programos uždavinys – ge
auginantiems vaikus.
–t
aukštosiose mokyklose.
2013

gauta ir panaudota 2007.2

.
studentai), besimokanty

–
.
60

58.9

suma.
vidutiniškai 173 socialiai remtin
forma Rezultatai:
- 726
08 proc.);
- 173

, auginantys vaikus, gavo
108 proc.).

3.
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.
3.1.
tikslingo naudojimo

o
9 m. užtikrino departamen
–

panauda perduoto turto naudojimo efektyvumas bei nauda

10

Surinkta informacija
2000-

,
buvo
transporto paslaugoms teikti. Taip pat per
užimtumui,

asociacijoms
2001 ugdymui didinti.
Rezultatai:
utilizuota);
- transporto paslaugos 2009 m. buvo teikiamos
automobiliu;
2009 m. ši

–
. Vidutiniškai
– 34

– 1038,223
asmenims.
- 2009 metais
3.2.

- UAB „Baldžio šilas“)
„Baldžio šilas“ akcinis kapitalas –
3.3.
vie
4.
9 m. organizavo
integracijos progr
patikrinimus,
ekonomišk
- tikrino
projektus ir priemones
mokyklas)
- tikrino
si
- tikrino

;

Rezultatai:
- 2009 m. (tikrinant 2008 m. vykdytas priemones ir projektus) buvo patikrintos 25
asociacijos, 37
5 aukštosios mokyklos, parengtos 39 ataskaitos su išvadomis ir
rekomendacijomis, kurios pateiktos programos vykdytojams,
kontrolei;

11

- 2009 m. (tikrinant 2009 m. vykdytas priemones ir projektus) buvo patikrintos 9
asociacijos, 15
ir 13 aukš
mokykl parengta 31 ataskaita su išvadomis ir
kontrolei;
- atlikti 6 neplaniniai
-

patikrinimai pagal gautus skundus;

-

mo patikros ataskaita teikiama iki 2010

5
as 2009 metais:
5.1.
-

atvirtinimo“ pakeitimo“

.
integracijos 20035.2. dalyvavo
tobulinti.

;

ymo projektas, kuris
(http://www.lrv.lt/lt/veikla/nacionalinis-susitarimas/), kurio I dalies
s datas.
as, siekdamas

;
5.3.

oje

, pagal
;

5.4. dalyvavo
–

;
parengusios

us, skirtus

kalbos ve
, veikloje;
5.6
-128 patvirtinto
arengti ir patvirtinti
Profe
,p
Paskelbtas
atrankos konkursas;

12

5.7. r

pagal kuriuos siekiama pakeisti
u patvirtintus Bazinius

stro 2007 m.
negalia reikalavimus
vertinimo metodik
5.8. dalyvavo Ku
5.9
5.10
5.11.

naudojimo tvarkos parengimo;
omis, darbo biržomis, aukštosiomis mokyklomis,
;

5.12.
projekto,
,
katalogo pakeitimo projekto,
pakeitimo;
5.13. par

vertimo,
3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

9

5.14. p
kovos su korupcija programos 2009 metams
5.15. dalyvavo standartizavimo komiteto
Lietuvos standartizacijos departamente;
5.16. organizavo 4 seminarus
5.17
5.18. dalyvavo P
be, 2004p

veikloje,
;
–
(šie komitetai 2009 metais

5.19.
reab
– 2009 sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.
pirkimas, metodikos rengiamos, j

Taip pat

pasirengimas
2010 m. bus atlikta
.

MINISTERIJOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA
– Taryba) yra
kolegiali institucija, sudaroma visuomeniniais pagrindais l

titucijos

13

ministerija).
Tarybos uždavinys –
form
2009 m. sausio 29 d.
(Žin., 2005, Nr. 152-5603) 13 punktu, Tarybos pirmininke išrinkta
Tarybos

ministerijos deleguoti va

kas,

vertinimui buvo pateikti 270 projektai.
pateiktoms
programoms vykdyti paskirstymo projekto pritarta.
Labdaros fondo
“Algojima

2009 m. kovo 2 d.,
ministerijos
paskirstymo ir naudoj
2009 m. kovo 3 d., remiantis Tarybos darbo reglamento

Ataskaitoms pritarta.

negali
2009 m. birželio 9 d., remiantis Tarybos darbo reglamento 22 punktu, svarstytas 2009

pritarta.

14

2009 m. birželio 11 d. remiantis Tarybos darbo reglamento
departamento prie SADM direktoriaus 2007

-

se pakeitimo.
2009 m. gruodžio 15 d. remdamasi Tarybos darbo reglamento (Žin., 2005, Nr. 152-5603) 13

–
tarybos nariais -

–
–
–

– Švietimo ir

prie S
– Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens
–
–
–

