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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO VALDYMO SRITYJE
VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
2021 m.

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo,
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 207 punktu:
1. T v i r t i n u socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų 2021
metų veiklos planus (pridedama):
1.1. Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų veiklos planą;
1.2. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų
veiklos planą;
1.3. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų
veiklos planą;
1.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2021 metų veiklos planą;
1.5. Pabėgėlių priėmimo centro 2021 metų veiklos planą;
1.6. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2021 metų veiklos planą;
1.7. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021
metų veiklos planą;
1.8. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų veiklos planą;
1.9. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 metų
veiklos planą;
1.10. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2021 metų veiklos planą;
1.11. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2021 metų veiklos planą;
1.12. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 2021 metų veiklos planą.
2. P a v e d u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) vadovui patvirtinti Fondo valdybai pavaldžių valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2021 metų veiklos planus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Monika Navickienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
03003040105 1. Sudaryti sąlygas 1. Nagrinėti skundus (prašymus)
Gautų skundų (prašymų)
Komisijos
Ne vėliau kaip
Ginčų komisijos,
skaičius – 250
pirmininkas,
per 30 dienų
veiklai
Komisijos nariai,
nuo skundo
Išnagrinėtų
skundų Komisijos narių
(prašymo)
(prašymų) skaičius – 220
padėjėjai
gavimo dienos
2.
Pasitelkti
nepriklausomų 10 proc. nuo išnagrinėtų
2021 m.
ekspertų,
turinčių
atitinkamą skundų (prašymų)
kvalifikaciją ir galinčių pateikti
išvadas ginčijamu klausimu
3. Teikti pasiūlymus Lietuvos Pateiktų
Lietuvos
Komisijos
2021 m.
Respublikos socialinės apsaugos ir Respublikos
socialinės
pirmininkas,
III–IV ketv.
darbo ministerijai dėl teisės aktų, apsaugos
ir
darbo Komisijos nariai,
susijusių su neįgalumo lygio ir ministerijai
pasiūlymų Komisijos narių
darbingumo lygio nustatymu, skaičius – 2
padėjėjai ir
tobulinimo
darbuotojai
4. Teikti konsultacijas skundų Konsultuotų
skundų
2021 m.
(prašymų) teikėjams Komisijos (prašymų) teikėjų skaičius
kompetencijai
priskirtais – 400

Asignavimai (tūkst.
eurų)
235,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

klausimais
5. Tobulinti Komisijos narių ir Dalyvavusių mokymuose
darbuotojų
kvalifikacinių (administravimo,
gebėjimus
raštvedybos,
viešųjų
pirkimų,
teisės,
buhalterinės
apskaitos)
darbuotojų dalis iš bendro
darbuotojų skaičiaus – 50
proc.
6.
Palaikyti
tarpinstitucinį Suorganizuoti susitikimai
bendradarbiavimą
su
Neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo
tarnybos darbuotojais dėl
teisės
aktų
projektų
suderinimo – 5;
organizuoti susitikimai su
kitomis
įstaigomis
aktualiais
negalios
nustatymo klausimais – 1
7. Užtikrinti ginčų dėl neįgalumo Pasirengta gauti duomenis
lygio,
darbingumo
lygio, apie
asmens
sveikatą,
specialiųjų poreikių ir specialiųjų reikalingus ginčams dėl
poreikių
lygio
nustatymo neįgalumo
lygio,
nagrinėjimą pagal ESPBI IS darbingumo
lygio,
esančius duomenis apie asmens specialiųjų poreikių ir
sveikatą
specialiųjų poreikių lygio
nustatymo, iš ESPBI IS

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2021 m.

2021 m.

2021 m.
I–III ketv.

Asignavimai (tūkst.
eurų)
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

0300302020
1

Finansuoti emocinės
(psichologinės)
pagalbos
tarnybas,
teikiančias emocinės
(psichologinės)
pagalbos
telefonu
paslaugas (priemonė
nurodyta
Smurto
artimoje
aplinkoje
prevencijos
ir
pagalbos
nukentėjusiems
asmenims
veiksmų
plano
2.1.3.
papunktyje)

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
Konkurso būdu atrinkti Paskelbtas ir suorganizuotas
Vyriausioji
ir finansuoti emocinės emocinės
(psichologinės) patarėja emocinės
(psichologinės)
pagalbos tarnybų, teikiančių (psichologinės)
pagalbos
tarnybas, emocinės
(psichologinės) pagalbos telefonu
teikiančias emocinės pagalbos
telefonu
ir
teikimo ir
(psichologinės)
susirašinėjant internetu (angl.
personalo
pagalbos
telefonu chat) paslaugas, finansavimo
klausimais
paslaugas
konkursas – 1 vnt.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Planuojamas atsiliepiamumo
rodiklis – 60 proc.
Rezultatas:
užtikrintas
emocinės
(psichologinės)
pagalbos tarnybų projektų
finansavimas, kuriais teikiama
emocinė
(psichologinė)
pagalba įvairioms tikslinėms
grupėms (vaikai, jaunimas,
vyresnio amžiaus žmonės,
žmonės, esantys krizinėse
situacijose).

Įvykdym
o
terminas
2021 m.
III ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
Organizuoti
viešųjų Suorganizuoti ir įvykdyti
Vyriausioji
pirkimų
konkursą viešųjų pirkimų konkursai patarėja emocinės
emocinės
ryšio paslaugoms teikti – 2 (psichologinės)
(psichologinės)
vnt.
pagalbos telefonu
pagalbos telefonu ryšio
teikimo ir
paslaugoms
teikti; Rezultatas:
Užtikrinta
personalo
organizuoti gyventojų, galimybė
gyventojams
klausimais
skambinančių
į nemokamai gauti emocinę
emocinės
(psichologinę)
pagalbą
(psichologinės)
telefonu.
pagalbos
tarnybas,
prisijungusias
prie
Jaunimo
reikalų
departamento
patikėjimo
teise
valdomo
skambučių
centro,
skambučių
apmokėjimą;
Užtikrinti
sklandžią Suorganizuoti ir įvykdyti
Vyriausioji
emocinės
paramos viešųjų pirkimų emocinės patarėja emocinės
tarnybų darbo vietų paramos
tarnybų
tinklo (psichologinės)
tinklo veiklą;
nenutrūkstamai
veiklai pagalbos telefonu
užtikrinti – 2 vnt.
teikimo ir
personalo
Rezultatas:
užtikrinta
klausimais.
nenutrūkstama
emocinės
(psichologinės)
pagalbos
tarnybų veikla, skambučių ir
atsiliepimų valdymas.
Užtikrinti
emocinės Surengti
susitikimai
su
Vyriausioji
(psichologinės)
tarnybomis,
teikiančiomis patarėja emocinės
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdym
o
terminas
2021 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų
40,0

2021 m.

45,0

2021 m.

–
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Priemonės
kodas

0300303010
1

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

pagalbos
tarnybų,
teikiančių
emocinės
(psichologinės)
pagalbos
telefonu
paslaugas, jų kokybę,
kontroliuoti
veiklų,
kurioms
įgyvendinti
skiriamos
lėšos,
vykdymą ir valstybės
biudžeto lėšų tikslinį
naudojimą.
Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones:
Lietuvos ir Lenkijos Organizuoti Lietuvos ir
jaunimo mainų fondas. Lenkijos
jaunimo
mainų fondo lėšomis
finansuojamų projektų
konkursą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
emocinės
(psichologinės)
pagalbos
telefonu
ir
susirašinėjant internetu (angl.
chat)
paslaugas,
siekiant
užtikrinti priemonių vykdymo
kokybę – 4.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

(psichologinės)
pagalbos telefonu
teikimo ir
personalo
klausimais.

Rezultatas:
užtikrintas
emocinės
(psichologinės)
pagalbos prieinamumas ir
kokybė.
Paskelbtas ir suorganizuotas
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų
fondo
lėšomis
finansuojamų
projektų
konkursas – 1.

Jaunesnysis
koordinavimo
specialistas

2021 m.
II ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Jaunesnysis
koordinavimo
specialistas

2021 m.

10,0

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų
fondo
lėšomis
finansuoti projektai – ne
mažiau nei 14.
Rezultatas:
užtikinamas
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
tarpkultūrinių mainų projektų
finansavimas
Administruoti Lietuvos Suorganizuotų Lietuvos ir
ir Lenkijos jaunimo Lenkijos jaunimo mainų fondo
mainų fondo veiklą finansavimą
gavusių
Lietuvoje
organizacijų mokymų, siekiant
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Tarptautinių
protokolų,
projektų
įgyvendinimui
ir
tarptautinių renginių
organizavimui.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įgyvendinti
tarptautinius
protokolus, projektus ir
organizuoti
tarptautinius renginius,
dalyvauti tarptautinėse
darbo grupėse bei
susitikimuose.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
užtikrinti veiklos kokybę,
skaičius – 2.
Suorganizuotų Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo
Komiteto posėdžių skaičius –
2.

Atsakingi
vykdytojai

Rezultatas:
užtikrinama
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų fondo veikla. Ugdomos
jaunų žmonių tarpkultūrinės
kompetencijos.
Suorganizuoti
tarptautiniai
Vyriausiasis
renginiai, seminarai patirties
patarėjas
perdavimui su Vokietijos tarpsektorinio ir
Federacinės
Respublikos
tarpžinybinio
Brandenburgo žeme – 2.
bendradarbiavimo
Atnaujintas ir pasirašytas
organizavimui;
dvišalis
susitarimas
su
Jaunesnysis
Vokietijos
Federacinės
koordinavimo
Respublikos
Brandenburgo
specialistas
žeme – 1.
Suorganizuoti
tarptautiniai
renginiai, seminarai patirties
perdavimui
su
Belgijos
karalystės Flamandų žeme – 1.
Suorganizuoti
tarptautiniai
renginiai, seminarai patirties
perdavimui
su
Belgijos
karalystės Flamandų žeme,
bendradarbiaujant su Estija ir

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

7,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Latvija – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–

Sudalyvauta
2
Europos
Tarybos
koordinacinio
komiteto jaunimo klausimais
(CDEJ) posėdžiuose, pagal
poreikį išsakyta pozicija.

Užtikrinti ir plėtoti
tarpžinybinį
bendradarbiavimą
nacionaliniu ir vietos
lygmeniu su valstybės
ir
savivaldybių
institucijomis,
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis.

Rezultatas:
užtikrinamas
tarptautinių
protokolų,
dvišalių susitarimų jaunimo
srityje tęstinumas, siekiant
įvertinti ir pritaikyti geriausias
praktikas,
ugdant
jaunų
žmonių kompetencijas bei
teikiant
jiems
pagalbą,
atsižvelgiant į jų individualius
poreikius
Suorganizuoti susitikimai su
Direktorius;
Vidaus reikalų ministerija bei
Vyriausiasis
Jungtinių Amerikos valstijų
patarėjas
ambasada
dėl tarpsektorinio ir
bendradarbiavimo
tarpžinybinio
įgyvendinant jaunimo politiką. bendradarbiavimo
Pagal poreikį dalyvaujama
organizavimui;
Žemės ūkio ministerijos IV
Vyresnysis
Projektų atrankos komiteto,
patarėjas
Užsienio reikalų ministerijos
tarptautiniams
Rytų
Partnerystės
ir
ryšiams,
Vystomojo bendradarbiavimo
Vyriausiasis
darbo grupėse, pagal poreikį
patarėjas.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Pasiūlymų rengimas ir
teikimas galiojantiems
teisės
aktams
ir
rengiamų teisės aktų
bei
planavimo
dokumentų
projektams.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
įsitraukta į kitų darbo grupių
veiklas.
Suorganizuoti
darbo
su
jaunimu tarybos susitikimai –
4.

Atsakingi
vykdytojai

Rezultatas:
užtikrinamas
jaunimo
politikos
tarpžinybiškumas
ir
tarpsektoriškumas,
jos
stebėsena kitose jaunimo
politikos srityse.
Pateikti pasiūlymai Socialinės
Vyriausiasis
apsaugos ir darbo ministerijos,
patarėjas
kitų ministerijų rengiamiems tarpsektorinio ir
plėtros programų projektams
tarpžinybinio
arba
kitiems
planavimo bendradarbiavimo
dokumentams,
pateikti
organizavimui.
pasiūlymai siekiant tobulinti
profesinio
orientavimo
sistemą, jos
kokybę bei
prieinamumą
jauniems
žmonėms, palankių jaunimui
sveikatos paslaugų stiprinimą,
vaikų neformaliojo švietimo
kokybę, skiriant ypatingą
dėmesį
jaunų
žmonių
įtraukimui į neformaliojo
vaikų švietimo veiklas.
Rezultatas:
pasiūlymai,

pateikti
siekiant

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
kokybiško jaunų žmonių
kompetencijų
ugdymo
proceso, pagalbos teikimo bei
palankių jaunimui sąlygų ir
paslaugų kūrimo.
Užtikrinti
Jaunimo Per 2021 metus surengti ne
Vyriausiasis
reikalų tarybos (toliau mažiau kaip 6 JRT posėdžiai,
patarėjas
– JRT) veiklą.
užtikrintas
posėdžio tarpsektorinio ir
medžiagos
parengimas,
tarpžinybinio
posėdžių
protokolavimas, bendradarbiavimo
balsavimų,
JRT
narių
organizavimui.
apklausų
organizavimas,
posėdžiuose priimtų nutarimų
įgyvendinimas, rekomendacijų
išsiuntimas institucijoms ir
įstaigoms pagal kompetenciją;
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–

Rezultatas:
užtikrinamas
jaunimo
politikos
tarpžinybiškumas
ir
tarpsektoriškumas,
jos
stebėsena kitose politikos
srityse (švietimas, kultūra,
socialinė apsauga, sveikatos
paslaugos ir kt.).
Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės siekiami rodikliai:
 Sumažėjusių NEET jaunuolių skaičius – 1,5 proc. (skaičiuojant nuo visų NEET jaunuolių skaičiaus 2021 m.)
 Sumažėjusių mažiau galimybių turinčių jaunuolių skaičius (skaičiuojant nuo visų dalyvausiančių darbo su jaunimo veiklose
jaunuolių skaičiaus 2021 m.) – 5 proc.
 Savivaldybių, kuriose jaunimo politikos priemonėse dalyvauja daugiau kaip 10 proc. jaunų žmonių, skaičiaus didėjimas– 2
savivaldybės (mažinamas jaunimo politikos teikiamų paslaugų netolygumas tarp Lietuvos savivaldybių);

8

Priemonės
kodas

Proceso ir / ar indėlio
Įvykdym
Atsakingi
Asignavimai,
vertinimo kriterijai, mato
o
vykdytojai
tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
terminas
 Savivaldybių, kuriose įgyvendinamos 3 ir daugiau darbo su jaunimu formos, skaičiaus didėjimas – 2 savivaldybės (didinama
paslaugų įvairovė (atsižvelgiant į jaunuolių poreikius) Lietuvos savivaldybėse.
 Į jaunimo politikai skirtų priemonių veiklas įtrauktų jaunų žmonių skaičius (jaunų žmonių, įtrauktų į jaunimo politikos
priemones skaičius, daro įtaką jaunimo pilietinės galios indekso didėjimui) – 33 000.
Užtikrinti
sklandų Įgyvendinti Europos Vykdyti NEET jaunuolių Projekto „Judam“ 2021 m.
880,0 (ES
jaunų žmonių, kurie Sąjungos struktūrinių paiešką
ir
teikti
jiems
vadovas.
lėšos)
nedirba, nesimoko ir fondų
lėšomis reikalingas
individualias
nedalyvauja aktyvios finansuojamą projektą paslaugas, užtikrinant 22
darbo rinkos politikos „JUDAM“.
projekto
„JUDAM”
priemonėse, perėjimą į
darbuotojų
veiklą
visoje
darbo rinką, švietimo
Lietuvoje.
ir profesinio mokymo
sistemą po nedarbo,
Užtikrinant praktinių įgūdžių
neveiklumo
ugdymą sudaryti jaunimo
laikotarpio ar studijų,
praktinių įgūdžių ugdymo
skatinant atvirąjį darbą
individualius veiklos planus
su
jaunimu
per
projekto „JUDAM“ dalyviams
atviruosius
jaunimo
– 22.
centrus
ir
erdves
(priemonė
nurodyta
Neaktyvių jaunų žmonių,
Nacionalinės jaunimo
dalyvavusių
projekto
politikos 2021 metų
„JUDAM” veiklose skaičius –
veiksmų
plano,
900.
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos socialinės
Rezultatas:
Lietuvoje
apsaugos ir darbo
teikiamos
individualizuotos
ministro 2020 m.
kompetencijų
tobulinimo
lapkričio
30
d.
paslaugos
bei
pagalba
įsakymu Nr. A1-1178
(socialinė, psichologinė ir kt.)
„Dėl
Nacionalinės
neaktyviems
jauniems
jaunimo
politikos
žmonėms,
siekiant
jų
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
2021 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, 1
priedas
(toliau
–
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų planas) 1.1.1.
papunktyje).
Įgyvendinti
Nacionalinę jaunimo
savanoriškos veiklos
programą,
patvirtintą Lietuvos
Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo
ministro 2013 m.
vasario 25 d. įsakymu
Nr.
A1-73
„Dėl
Nacionalinės jaunimo
savanoriškos veiklos
programos
patvirtinimo“ (toliau −
Nacionalinė jaunimo
savanoriškos veiklos
programa) (priemonė
nurodyta Nacionalinės
jaunimo
politikos
2021 metų veiksmų
plano
1.1.2.
papunktyje).
Įgyvendinti
darbo
vasarą užimtumo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti Nacionalinės
jaunimo savanoriškos
veiklos
programos,
integruotos
į
JGI
veiklas, įgyvendinimą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą.

Atsakingi
vykdytojai

Jaunų žmonių, dalyvavusių Projekto „Judam“
veiklose, skaičius – 72.
vadovas.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

130,0 (ES
lėšos)

2021 m.
II ketv.

150,0

Rezultatas: Neaktyvūs jauni
žmonės projekte “JUDAM”
įtraukiami
į
savanorišką
veiklą, kurios pagalba jiems
suteikiamos
bendrųjų
kompetencijų
tobulinimo
paslaugos
siekiant
jų
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą.

Organizuoti
darbo Organizuotas darbo vasarą
vasarą
užimtumo užimtumo jauniems žmonėms

Vyriausiasis
specialistas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

programas
jauniems
žmonėms
savivaldybėse
programų finansavimo
(priemonė
nurodyta konkursą
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 1.1.3.
papunktyje).

Konkurso
būdu
atrinkti ir finansuoti
projektus, skatinančius
inovacijas jaunimo
politikos
įgyvendinimo srityje,
siekiant kurti naujas
jaunimo įtraukimo į
pilietinį gyvenimą
formas (priemonė
nurodyta Nacionalinės
jaunimo politikos
2021 metų veiksmų
plano 2.1.1.
papunktyje).
Skatinti jaunų žmonių
pilietiškumą
ir

Skelbti
programų
finansavimo konkurso
nuostatus, organizuoti
konkursus ir vykdyti
finansuotų
projektų
stebėseną.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
programų konkursas – 1.
Finansavimą
gavusių
savivaldybių skaičius – 20.
Programoje,
dalyvavusių
jaunų žmonių skaičius – 150.
Rezultatas:
įgyvendinant
užimtumo programas jaunimui
savivaldybėse bus užtikrintas
jaunų
žmonių
bendrųjų
kompetencijų
kėlimas
(ypatingai karjeros planavimo
srityje) bei palankių sąlygų
įdarbinimo srityje vasarą
kūrimas.
Paskelbtas ir suorganizuotas
finansavimo
konkursas
inovacijoms jaunimo politikos
srityje skatinti – 1.
Finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 6.
Per finansuotus projektus į
veiklas įtrauktų jaunų žmonių
skaičius – 100.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m.
III ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Vyresnysis
patarėjas darbui

2021 m.
III ketv.

–

Asignavimai,
tūkst. eurų

Rezultatas:
Finansuoti
6
jaunimo inovacijas skatinantys
projektai.
Informuoti
iniciatyvų

jaunimo Bendradarbiaujant
su
atstovus Klaipėdos rajono savivaldybe,
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
jaunimo,
nepriklausančio
jaunimo
organizacijoms,
iniciatyvas (priemonė
nurodyta Nacionalinės
jaunimo
politikos
2021 metų veiksmų
plano
2.1.2.
papunktyje).

Organizuoti metodinės
ir
informacinės
pagalbos
teikimą
atviriesiems jaunimo
centrams ir erdvėms
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 3.1.1.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
apie įvairias galimybes organizuotas
renginys
jaunimo veiklai ir jaunimui „Vasaros akademija“
projektams.
– 1.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

12,0

su jaunimu ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui.

Vasaros akademijos metu bus
ugdomos
jaunimo
kompetencijos
atstovavimo
bei aktyvaus dalyvavimo
srityse.

Teikti
metodinę
pagalbą veikiantiems ir
naujai
besisteigiantiems
Atviriesiems jaunimo
centrams (toliau –
AJC) ir Atvirosioms
jaunimo
erdvėms
(toliau – AJE).

Rezultatas: Išugdytos jaunų
žmonių
kompetencijos,
leidžiančios jiems aktyviai
įsitraukti
į
savivaldybės
sprendimų priėmimo procesus.
Organizuotų
mokymų,
susijusių su atviro darbo su
jaunimu kokybės gerinimu,
atvirųjų jaunimo centrų ir
erdvių steigimu, COVID-19
pandemijos
pasekmių
mažinimu,
skaitmeninio
raštingumo ugdymu, skaičius
– 2.
Organizuotų
individualių
konsultacijų, susijusių su
atviro darbo su jaunimu
kokybe,
AJC ir AJE
darbuotojams, skaičius – 10.

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu,
Vyriausiasis
patarėjas.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Organizuotų AJC ir AJE
tinklo susitikimų tiesioginį
darbą su jaunimu dirbantiems
asmenims
aktualiomis
temomis – 2.
Užtikrintos atvirojo darbo
paslaugos jauniems žmonėms
Ignalinos, Alytaus r., Kazlų
Rūdos, rajonų savivaldybėse
(perkamos paslaugos).
Vadovaujantis Nacionaliniu
savižudybių
prevencijos
veiksmų 2020–2024 metų
planu
užtikrinamas
visuomenės sveikatų biurų
bendradarbiavimas
su
atviraisiais jaunimo centrais,
40 –tyje atvirųjų jaunimo
centrų teikiant psichologo
paslaugas jų lankytojams.
Rezultatas: 70 su jaunimu
dirbančių
įstaigų
atstovų
kokybiškai teikia darbo su
jaunimu paslaugas jauniems
žmonėms, užtikrina darbo su
jaunimu metodų įvairovę,
nuosekliai
kelia
kompetencijas,
reikalingas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Konkurso
būdu
atrinkti ir finansuoti
atvirųjų
jaunimo
centrų
ir
erdvių
veiklos
projektus,
kurie skatintų jaunus
žmones
tobulėti
socialinėje,
edukacinėje
ir
asmeninėje
srityse
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 3.1.2.
papunktyje).

Organizuoti
atvirųjų
jaunimo
centrų
ir
erdvių
veiklos
programų finansavimo
konkursus

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
dirbti su jaunimu, sistemiškai
ir nuosekliai planuoja AJC
arba AJE veiklas. AJC
skatinami plėsti teikiamų
paslaugų,
padėsiančių
socialinę atskirtį patiriantiems
jauniems žmonėms ugdyti
savo bendrąsias ir dalykines
kompetencijas
ir
gauti
individualizuotą pagalbą.
Suorganizuotas ir paskelbtas
atvirųjų
jaunimo
centrų
veiklos projektų finansavimo
2022 metais konkursas – 1.
Suorganizuotas ir paskelbtas
atvirųjų
jaunimo
erdvių
veiklos projektų finansavimo
2022 metais konkursas – 1.
Suorganizuotas ir paskelbtas
Atvirųjų
jaunimo
centrų
veiklos programų finansavimo
2022
–
2023
metais
konkursas, pratęsimas – 1.
Finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 45.
Finansuotų programų skaičius
– ne mažiau nei 15.

Atsakingi
vykdytojai

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu,
Vyriausiasis
patarėjas.

Įvykdym
o
terminas

2021 m.
II-III
ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu,
Vyriausiasis
patarėjas.

2021 m.

–

Vyriausiasis
specialistas

2021 m.
II ketv.

Lėšos
numatytos

Atsakingi
vykdytojai

Jaunų žmonių, gavusių darbo
su jaunimu paslaugas savo
gyvenamojoje vietoje arba
netoli jos, skaičius – ne
mažiau 10000.
Rezultatas:
įgyvendinamų
programų metu sudarytos
sąlygos, kad jaunas žmogus
būtų motyvuojamas dalyvauti
jam patinkančioje veikloje,
ugdyti savo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, gauti
individualizuotą
pagalbą.
Paslaugos iš dalies teikiamos
„vieno langelio principu“,
atliepiant įvairaus amžiaus
jaunuolių poreikius, ypatingą
dėmesį skiriant 20-29 m.
jaunimui.
Vykdyti
finansuotų Departamento
projektų
/
projektų
stebėseną programų
atliktų
patikrų
užtikrinant jų kokybę
skaičius – ne mažiau nei 8.
Rezultatas:
užtikrinta
finansuotų projektų priežiūra
ir kontrolė, jaunimui teikiamų
atviro darbo paslaugų kokybė.
Konkurso
būdu Skelbti
programų Paskelbtų ir suorganizuotų
atrinkti ir finansuoti finansavimo konkursų projektų atrankos finansavimo
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
mobiliojo darbo su
jaunimu ir (ar) darbo
su jaunimu gatvėje
programas,
siekiant
užtikrinti
jaunimo,
gyvenančio miestuose,
arba
jaunimo,
gyvenančio
kaimo
vietovėse,
atokiose
gyvenvietėse,
laisvalaikio užimtumą
ir socialinę aprėptį
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 3.2.1.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
nuostatus, organizuoti konkursų skaičius – 2.
konkursus
Finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 18.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

darbui su
jaunimu,
Vyriausiasis
patarėjas.

Asignavimai,
tūkst. eurų
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Savivaldybių skaičius, kuriose
teikiamos darbo su jaunimu
gatvėje ir mobiliojo darbo su
jaunimu paslaugos – 27.
Jaunų žmonių, gavusių darbo
su jaunimu gatvėje arba
mobiliojo darbo su jaunimu
paslaugas savo gyvenamojoje
vietoje arba netoli jos, skaičius
– ne mažiau 4600.
Rezultatas:
įgyvendinamų
programų metu sudarytos
sąlygos, kad jaunas žmogus
būtų motyvuojamas dalyvauti
jam patinkančioje veikloje,
ugdyti savo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, gauti
individualizuotą pagalbą.
Vykdyti
finansuotų Departamento atliktų projektų
projektų
stebėseną patikrų skaičius – ne mažiau
užtikrinant jų kokybę
nei 6.
Užtikrinta finansuotų projektų
priežiūra ir kontrolė, jaunimui
teikiamų
atviro
darbo

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu,
Vyriausiasis
patarėjas.

2021 m.

–
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Priemonės
kodas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
paslaugų kokybė.
Organizuoti
Metodiškai palaikyti Organizuotų
mokymų
Vyriausiasis
informacinės
ir kokybišką su jaunimu organizacijoms, vykdančioms
patarėjas;
metodinės
pagalbos dirbančių specialistų mobilųjį darbą su jaunimu ir
Vyriausiasis
teikimą
asmenims, darbą.
(ar) darbą su jaunimu gatvėje,
specialistas
įstaigoms
ir
siekiant mažinti COVID-19 darbui su jaunimu
organizacijoms,
pandemijos
pasekmes,
vykdantiems mobilųjį
skaičius – 2.
darbą su jaunimu ir
(ar) darbą su jaunimu
Organizuotų
individualių
gatvėje
(priemonė
konsultacijų, susijusių su
nurodyta Nacionalinės
veiklos kokybe, mobilųjį
jaunimo
politikos
darbą su jaunimu ar darbą su
2021 metų veiksmų
jaunimu gatvėje dirbantiems
plano
3.2.2.
darbuotojams, skaičius – 10.
papunktyje).
Organizuotų mobiliojo darbo
su jaunimu komandų tinklo
susitikimai – 1.
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Rezultatas:
Lietuvoje
veikiančios 25 darbo su
jaunimu gatvėje bei mobiliojo
darbo su jaunimu komandos
užtikrina metodų įvairovę,
nuosekliai
kelia
kompetencijas,
reikalingas
darbui su jaunimu, sistemiškai
ir
nuosekliai
planuoja
teikiamų
paslaugų,
padėsiančių socialinę atskirtį

Įvykdym
o
terminas
2021 m.
II–IV
ketv.

Asignavimai,
tūkst. eurų
10,0
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Priemonės
kodas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
patiriantiems
jauniems
žmonėms
ugdyti
savo
bendrąsias
ir
dalykines
kompetencijas,
gauti
individualizuotą
pagalbą,
aktyviau
įsitraukti
į
visuomeninį
gyvenimą.
Užtikrinama metodinė pagalba
Lietuvos
savivaldybėms,
kuriant naujas mobiliojo darbo
ir darbo su jaunimu gatvėje
komandas.
Konkurso
būdu Įgyvendinti stipendijų Skirtos stipendijos jaunimo
atrinkti
ir
skirti jaunimo darbuotojams darbuotojams už kokybišką
stipendijas su jaunimu programą.
darbą su jaunimu regionuose –
dirbantiems
3
specialistams,
skatinant darbo su
Rezultatas:
jaunimo
jaunimu
plėtrą
darbuotojai skatinami dirbti su
regionuose (priemonė
jaunimu ir pasilikti Lietuvos
nurodyta Nacionalinės
regionuose.
jaunimo
politikos
2021 metų veiksmų
plano
3.2.3.
papunktyje).
Konkurso
būdu Skelbti jaunimo ir su Užtikrintos
projektų
atrinkti ir finansuoti jaunimu
dirbančių finansavimo
pratęsimo
projektus,
skirtus organizacijų programų procedūros
(jaunimo
jaunų žmonių narystei finansavimo konkursų organizacijų
stiprinimo
jaunimo
nuostatus, organizuoti finansavimo
konkursas,
organizacijose
bei konkursus ir vykdyti jaunimo koordinacinės veiklos
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Vyriausiasis
patarėjas

2021 m.
III ketv.

3,0

Vyresnysis
patarėjas darbui
su jaunimu ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui

2021 m.
IV ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

organizacijose,
programų stebėseną.
vienijančiose
kitas
jaunimo organizacijas,
jaunimo
iniciatyvas
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.1.1.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir jaunimo politikos plėtojimo
tikslinės
programos
konkursas) – 2.
Organizuojamas
jaunimo
įgalinimo
ir
atstovavimo
stiprinimo
regionuose
konkursas – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
biudžete

Jaunų žmonių, dalyvavusių
finansuotų
jaunimo
organizacijų
programų
veiklose, skaičius – 26 000.

Rezultatas: padidintas jaunimo
organizacijų padalinių ir narių
juose skaičius, didinamas
jaunų žmonių susidomėjimas
visuomenine ir savanoriška
veikla bei aktyvesnis jų
dalyvavimas šiose veiklose,
jaunimo
organizacijų
padaliniuose
stiprina
jų
veiklos kokybę. Sudaromos
galimybės
ugdyti
savo
dalykines
ir
bendrąsias
(ypatingai
pilietinės,
atstovavimo kompetencijos)
kompetencijas.
Parengti teisės aktų Parengti teisinę bazę, Pagal poreikį parengti ir
projektus,
užtikrinančią jaunimo pateikti
pasiūlymai
dėl
užtikrinančius
dalyvavimą
Jaunimo
savanoriškos

JST programos
koordinatorė,
projektų ir

2021 m.

–
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Nacionalinės jaunimo savanoriškoje veikloje.
savanoriškos veiklos
modelio diegimą ir
įgyvendinimą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.1.2.
papunktyje).

Diegti
Nacionalinės
jaunimo savanoriškos
veiklos
modelį
Lietuvos
savivaldybėse
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.1.3.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
tarnybos (toliau – JST) aprašo
atnaujinimo.
Atnaujintas ir patvirtintas
Jaunimo
savanoriškos
tarnybos
įgyvendinimo
kokybės ir priežiūros tvarkos
aprašas – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–

programų vadovė

Rezultatas: Sukurta priežiūros
sistema leidžianti įvertinti JST
įgyvendinimo
kokybę
savivaldybėse, apskrityse bei
teikti
organizacijoms
rekomendacijas dėl tolimesnio
programos
vykdymo
ir
kokybės užtikrinimo.
Aiškiai aprašytas sklandaus
JST programos įgyvendinimo,
organizavimo bei plėtros
procesas savivaldybėse bei
nacionaliniu lygmeniu.
Metodiškai palaikyti Parengtas
Jaunimo
Projektų ir
kokybišką
jaunų savanoriškos
tarnybos programų vadovė,
žmonių savanoriškos procedūrų vadovas, skirtas
JST programos
veiklos plėtrą.
užtrikrinti JST programos
koordinatorė
tęstinumą keičiantis SVO
organizacijų mentoriams, PO
kuratoriams bei užtikrinti, jog
programoje
veikiančios
organizacijos turėtų gaires,
kuriomis vadovaujantis galėtų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Atrinkti ir finansuoti
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas,
teikti
joms
metodinę
pagalbą, organizuoti
jaunimo savanoriškos
tarnybos
modelio
įgyvendinimą, siekiant
įtraukti jaunimą į
savanorišką
veiklą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.1.4.
papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
kokybiškai atlikti procedūras,
veiksmus susijusius su JST
programos įgyvendinimu– 1.
Rezultatas: kokybiškai ir
sklandžiai įgyvendinama JST
programa
Lietuvos
savivaldybėse, savanoriškos
veiklos metu ugdomos jaunų
žmonių
bendrosios
kompetencijos.
Paskelbtas ir suorganizuotas
Jaunimo
savanoriškos
tarnybos
programų
finansavimo
2021–2022
metais konkursas – 1.

Organizuoti Jaunimo
savanoriškos tarnybos
programų finansavimo
2021–2022
metais
konkursą
siekiant
siekiant
įtraukti
jaunimą į savanorišką Finansuotų
apskričių
veiklą
programų skaičius – ne
mažiau nei 10.

Organizuoti jaunimo
savanoriškos tarnybos
modelio įgyvendinimą,
teikti
savanorišką

Rezultatas:
Užtikrinta
ilgalaikė jaunimo savanorystė
nacionaliniu mastu, užtikrinta
mažiau galimybių turinčio
jaunimo
įtraukimas
į
visuomenės gyvenimą.
Savivaldybių, kuriose veikia
ilgalaikės
savanoriškos
veiklos (JST) modelis pagal
savivaldybėje
patvirtintus

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Vyresnysis
patarėjas

2021 m. I
ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Vyresnysis
patarėjas

2021 m.

–

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
veiklą
organizuojančioms
organizacijoms
metodinę
pagalbą,
užtikrinti
finansuotų
programų priežiūrą ir
kokybę

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
savanoriškos veiklos aprašus,
skaičius – 10.
(Re)akredituotų
priimančių
organizacijų skaičius – 60.
Akredituotų
SVO
organizacijų, skaičius – 2.
Patvirtinti JST mentoriai pagal
savivaldybes,
savivaldybių
skaičius – 8.
Ilgalaikėje
savanoriškoje
veikloje pagal JST modelį
dalyvavusių jaunų asmenų
skaičius – 470.
Atnaujinama
informacija
Priimančių
ir
SVO
organizacijų duomenų bazėje
– 1.
Įgyvendinta SVO organizacijų
ir PO patikrų skaičius – 30.
Viešųjų
pirkimų
būdu
finansuotos
SVO
organizacijos, skaičius – 2.
Suorganizuotų
susitikimų
organizacijų

renginių,
priimančių
kuratoriams,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
atstovams, skaičius – 15.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

1,0

Suorganizuotas
JST
programos tyrimas, skaičius –
1.
Suorganizuoti
savipagalbos
grupių
užsiėmimai
mentoriams – 3.
Suorganizuotų
mokymų
mentoriams skaičius – 2;
Skaitmeninių ženkliukų ir JST
registracijos
įrankių
palaikymas ir atnaujinimas – 2
įrankiai;
Apskričių programų patikrų
skaičius – ne mažiau nei 5.
Rezultatas: užtikrinamas JST
modelio įgyvendinimas
Konkurso būdu skirti Konkurso būdu skelbti Paskelbtas
1
stipendijų
stipendijas užsienyje stipendijų konkursus ir konkursas.
gyvenantiems
skirti
stipendijas Skirtų stipendijų skaičius – 1.
jauniems
jauniems žmonėms.
profesionalams,
siekiant skatinti juos
Rezultatas:
skatinamas
grįžti į Lietuvą, ir
Lietuvoje gyvenančių jaunų
Lietuvoje
žmonių atstovavimas Lietuvai
gyvenančiam
įvairiuose lygmenyse. Skirtų

Vyresnysis
patarėjas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
jaunimui,
siekiant
užtikrinti
Lietuvos
jaunimo atstovavimą
tarptautiniuose
renginiuose (priemonė
nurodyta Nacionalinės
jaunimo
politikos
2021 metų veiksmų
plano
4.2.1.
papunktyje).
Išanalizuoti jaunimo ir
su jaunimu
dirbančių organizacijų
veiklą
reglamentuojančius
teisės aktus ir, esant
poreikiui, parengti jų
pakeitimo projektus
(priemonė nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.3.1.
papunktyje).
Diegiant
bendrą
jaunimo informavimo
ir
konsultavimo
sistemą,
užtikrinti
jaunimo informavimo
ir konsultavimo tinklo
plėtrą bei palaikymą
(priemonė
nurodyta

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti
stebėseną

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
stipendijų skaičius – 1.

situacijos Vykdyti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių
organizacijų
stebėseną bei esant poreikiui
teikti atitinkamus veiklos
reglamentavimo
siūlymus
atsakingoms insitucijoms

Skatinti
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo
taškų
(toliau − JIK) plėtrą ir
kokybišką
darbą,
skelbiant finansavimo
konkursą
ir
finansuojant jaunimo

Užtikrintos
jaunimo
informavimo ir konsultavimo
veiklą vykdančių organizacijų
projektų
finansavimo
pratęsimas – 1.
Finansuotų
jaunimo
informavimo ir konsultavimo

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Vyresnysis
patarėjas

2021 m.

–

Vyresnysis
patarėjas.

2021 m.
IV ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Atsakingi
vykdytojai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Nacionalinės jaunimo informavimo
politikos 2021 metų konsultavimo
veiksmų plano 5.1.1. ir taškus.
papunktyje).

Parengti ir skleisti
informaciją,
skatinančią
geresnį
visuomenės supratimą
apie
jaunimą
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.1.2.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir centrų, taškų skaičius – 23.
centrus Suteiktų nuotolinių jaunimo
informavimo ir konsultavimo
konsultacijų skaičius –1500.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti informacijos
jaunimui
ir
apie
jaunimą rengimą ir
sklaidą, kurios tikslas
skatinti
visuomenės
supratimą
apie
jaunimą.

Rezultatas: veikianti jaunimo
informavimo ir konsultavimo
sistema
Lietuvoje,
kuri
užtikrina
jauno
žmogaus
informacinius
poreikius
kiekvienoje
Lietuvos
apskrityje.
Atliktas jaunimo įgalinimo ir
dalyvavimo tyrimas – 1.
Atlikta
suteikiamų
kompetencijų
Lietuvoje
analizė – 1
Atlikta jaunimo situacijos
analizė už 2010-2020 m. - 1
Laiko juostos „Trispalvės
Lietuvos
jaunimas“
atnaujinimas – 1.
Rezultatas: prisidedama prie
žiniomis ir faktais grįstos
jaunimo
politikos
įgyvendinimo,
skatinamas
jaunimo domėjimasis istorija,
plėtojamas pozityvus jaunimo
įvaizdis, teikiami duomenys

Atsakingi
vykdytojai

Vyresnysis
patarėjas

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

10,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
Remiantis
Ilgalaike
jaunimo
problematikos tyrimų
koncepcija, patvirtinta
Jaunimo
reikalų
departamento
direktoriaus 2015 m.
balandžio
27
d.
įsakymu Nr. 2V-78(1.4) „Dėl Jaunimo
problematikos tyrimų
metodikos
patvirtinimo“, vykdyti
jaunimo
padėties
stebėseną
Lietuvoje
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.2.1.
papunktyje).
Koordinuoti
visose
savivaldybėse
vykdomą
jaunimo
politikos
kokybės
vertinimą ir stebėseną
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.2.2.
papunktyje).

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
apie jaunimo būklę.
Konsultuoti
Savivaldybių jaunimo reikalų
Direktorius;
savivaldybes rengiantis koordinatoriams pagal poreikį
Vyriausiasis
atlikti
jaunimo suteiktos konsultacijos ir
patarėjas
problematikos tyrimą.
metodinė
pagalba
dėl tarpsektorinio ir
pasirengimo atlikti jaunimo
tarpžinybinio
problematikos tyrimą.
bendradarbiavimo
organizavimui.
Rezultatas: pagal poreikį
atlikti jaunimo problematikos
tyrimai.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–

Vykdyti konsultacijas
jaunimo
politikos
kokybės
vertinimo
metodikos
praktinio
taikymo klausimais.

2021 m.

–

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Pagal poreikį savivaldybėms
Vyriausiasis
suteiktos konsultacijos dėl
patarėjas
jaunimo politikos kokybės tarpsektorinio ir
vertinimo
ir
deleguoti
tarpžinybinio
Departamento atstovai į visas bendradarbiavimo
savivaldybėse
sudaromas
organizavimui;
vertintojų grupes.
Vyresnysis
patarėjas darbui
Rezultatas: pagal poreikį
su jaunimu ir
koordinuojami savivaldybėse
jaunimo
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
vykdomi jaunimo kokybės
vertinimai.

Atsakingi
vykdytojai

įgalinimui bei
dalyvavimui;
Vyriausiasis
specialistas
darbui su jaunimo
reikalų
koordinatoriais.
Plėsti Jaunimo reikalų Bendradarbiavimas su Suorganizuoti Jaunimo tyrėjų
Vyresnysis
tyrėjų tinklą (priemonė universitetais.
tinklo atstovų susitikimai – 4.
patarėjas
nurodyta Nacionalinės
jaunimo
politikos
Rezultatas: Jaunimo reikalų
2021 metų veiksmų
tyrėjų tinklas teikia moksliškai
plano
5.2.3.
pagrįstus
pasiūlymus
dėl
papunktyje).
jaunimo politikos krypčių bei
jų formavimo/įgyvendinimo.
Vykdyti savivaldybių Vykdyti
jaunimo Savivaldybių jaunimo reikalų
Vyriausiasis
jaunimo
problemų problemų sprendimo koordinatoriams pagal poreikį
patarėjas
sprendimo
planų planų (toliau – JPSP), suteiktos konsultacijos dėl tarpsektorinio ir
įgyvendinimo
kurie
patvirtinti jaunimo problemų sprendimo
tarpžinybinio
stebėseną ir užtikrinti savivaldybėse,
planų vertinimo ir naujų bendradarbiavimo
jų
įgyvendinimo įgyvendinimo
jaunimo problemų sprendimo
organizavimui;
tęstinumą (priemonė stebėseną.
planų projektų rengimo.
Vyriausiasis
nurodyta Nacionalinės
specialistas
jaunimo
politikos
Rezultatas:
Užtikrinas darbui su jaunimo
2021 metų veiksmų
savivaldybių
jaunimo
reikalų
plano
5.2.4.
sprendimo
planų koordinatoriais.
papunktyje).
įgyvendinimas, stebėsena ir
tęstinumas.
Plėtoti dvišalį ir (ar) Užtikrinti pasirašytų Parengtas
ir
patvirtintas
Jaunesnysis
daugiašalį
dvišalių
protokolų Lietuvos
ir
Gruzijos
koordinavimo
bendradarbiavimą su įgyvendinimą.
(Sakartvelo)
specialistas

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

2,0

2021 m.

–

2021 m.

3,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
užsienio valstybėmis
jaunimo
politikos
srityje, keistis gerąja
praktika,
analizuoti
užsienio
valstybių
patirtį,
skleisti
teigiamą
Lietuvos
jaunimo
politikos
formavimo
ir
įgyvendinimo patirtį
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.3.1.
papunktyje).
Prisidėti
prie
Nacionalinės pažangos
programos ir su ja
susijusių
plėtros
programų
rengimo
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.3.2.
papunktyje).
Įgyvendinti
priemones,
stiprinančias
jaunimo politiką
regioniniu lygmeniu
(renginiai

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
bendradarbiavimo susitarimas
ir veiklų planas – 1.
Suorganizuoti
tarptautiniai
renginiai, seminarai patirties
perdavimui
su
Gruzija
(Sakartvelu) – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

–

2021 m.

50,0

Rezultatas: užtikrintas dvišalis
bendradarbiavimas su Gruzija,
siekiant
dalintis
gerąja
patirtimi.

Užtikrinti
jaunimo
politikai
aktualių
uždavinių ir priemonių
įtraukimą
į
Nacionalinės pažangos
programą (toliau –
NPP)
ir
kitus
planavimo
dokumentus,
skirtus
jos įgyvendinimui.
Veiklų,
skirtų
regioninės
jaunimo
politikos
plėtrai,
įgyvendinimas.

Pagal poreikį ir kompetenciją
Vyriausiasis
pateikti pasiūlymai Socialinės
patarėjas
apsaugos ir darbo ministerijai, tarpsektorinio ir
kitoms valstybės institucijoms
tarpžinybinio
ir įstaigoms, dėl jaunimo bendradarbiavimo
politikai aktualių uždavinių,
organizavimui.
priemonių, rodiklių įtraukimo
į planavimo dokumentus,
atsižvelgiant į paruoštus NPP
pasiūlymus.
Individualiai
derinant
su
Vyriausiasis
savivaldybių jaunimo reikalų
patarėjas
koordinatoriais,
60-čiai tarpsektorinio ir
savivaldybių suformuluotos ir
tarpžinybinio
pateiktos rekomenduojamos bendradarbiavimo
jaunimo
politikos
organizavimui;
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
savivaldybių jaunimo
reikalų
koordinatoriams,
jaunimo darbuotojų
palaikymas, vizitai į
savivaldybes ir pan.)
(priemonė nurodyta
Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.4.1.
papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
įgyvendinimo savivaldybėje
Vyriausiasis
prioritetinės ir kitos veiklos
patarėjas
sritys, užduotys ir rezultatų
Vyriausiasis
vertinimo kriterijai.
specialistas
Išanalizavus
savivaldybių darbui su jaunimo
pasiektus rezultatus, pateiktos
reikalų
rekomendacijos
koordinatoriais.
savivaldybėms dėl tolesnio
jaunimo politikos prioritetinių
ir
kitų
veiklos
sričių
savivaldybėse įgyvendinimo.
Užtikrintas
savivaldybių
jaunimo reikalų koordinatorių
metodinis palaikymas.
Suorganizuota
savivaldybių
jaunimo reikalų koordinatorių
metinė konferencija – 1.
Suorganizuoti seminarai ir
jaunimo reikalų koordinatorių
tinklo susitikimai jaunimo
reikalų
koordinatorių
kompetencijų kėlimui − 2.
Suorganizuoti
įvadiniai
mokymai naujiems jaunimo
reikalų koordinatoriams − ne
mažiau 1.
Savivaldybių
JRT,
kurių
atstovai gavo mokymų ar

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
konsultacijų pagal poreikį
paslaugas, skaičius – 10.
Savivaldybių JRT įgyja ir
stiprina
kompetencijas,
reikalingas
efektyviam
savivaldybės
JRT
darbui
vykdyti.
Užtikrintas savivaldybių JRT
narių metodinis palaikymas.
Parengtos
ir naudojamos
rekomendacijos
dėl
savivaldybių JRT veiklos
organizavimo ir vertinimo –
pagal rekomendacijas atliktų
savivaldybių JRT veiklos
vertinimų – ne mažiau 10.
Pagal parengtą sertifikavimo
sistemą,
sertifikuota
20
jaunimo darbuotojų.
Parengti ir išplatinti algoritmai
dėl darbo su jaunuoliais,
esančiais krizinėse situacijose
- 10.
Parengti ir išplatinti kriterijai,
kuriais remiantis AJC/AJE
gali matuoti savo vykdomo
darbo poveikį savivaldybėje –

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

30

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1.

Suburta darbo grupė dėl
jaunimo
darbuotojų
specialybės
pripažinimo.
Suorganizuotų
susitikimų
skaičius – 5. Parengti ne
mažiau kaip 3 pareigybių
aprašai.
Suorganizuoti
darbuotojų,
dirbančių su jaunimu, 5
modulių mokymai – 5
mokymai, 18 dalyvių.
Kartu su Užimtumo tarnyba
bei
Alytaus
miesto
savivaldybe
įgyvendinamas
projektas “Alytaus profesinio
orientavimo centras” – 1.
Praktinių įgūdžių ugdymo
programos
įgyvendinimas
konkurso būdu – 1
Įgyvendinta mažiau galimybių
turinčio jaunimo regionuose
palydėjimo ir mentorystės
sistema – 1 sistema.
Advokacijos

mokymai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

31

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
stiprinant
skėtines
lyčių
lygybės ir smurto srities
nevyriausybines organizacijas
1 programa.
Darbas su Klaipėdos m.
savivaldybe, kuriant Lietuvos
jaunimo sostinės koncepciją
bei įgyvendinant Europos
jaunimo sostinės renginius.
Suorganizuotas
konkursas
kartu su Socialinių paslaugų
priežiūros
departamentu
“Lietuvos jaunimo sostinė
2023” – 1 (2023 m. skiriama
suma – 30000 eur.)
Suorganizuota
ir
įgyvendinama
tautinių
mažumų įtraukimo į pilietinę
veiklą regionuose programa
kartu su Kultūros ministerija –
1 programa
Darbo su jaunimu paslaugų
pirkimas savivaldybėse – 3
savivaldybės.
Jaunimo
tarnybos
palaikymas
lygmenyje.

savanoriškos
metodinis
regioniniame

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

0300303010
3

Priemonės
pavadinimas

Užtikrinti
jaunimo
politikos
priemonių
įgyvendinimą,
sudarant
sąlygas
Jaunimo
reikalų
departamento veiklai.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Rezultatas:
užtikrinamas
regioninės jaunimo politikos
planavimas, įgyvendinimas ir
stebėsena.
Jaunimo
darbuotojai
sistemiškai
rengiami dirbti su jaunimu bei
užtikrinamas jų palydėjimas.
Užtikrinamas nuoseklus jaunų
žmonių
kompetencijų
ugdymas ir individualizuotos
pagalbos teikimas.
Įgyvendinti
JRD Paskelbtų ir suorganizuotų
Direktorius;
pavestas programas ir finansavimo
konkursų
Vyriausiasis
priemones ir teikti skaičius – ne mažiau 12.
patarėjas
ataskaitas SADM;
tarpsektorinio ir
teikti
pasiūlymus Įgyvendintų
tarpinstitucinių
tarpžinybinio
SADM rengiamiems programų ir tarpinstitucinių bendradarbiavimo
teisės
aktų
ir planų,
kurių
priemones
organizavimui;
planavimo dokumentų įgyvendina JRD, skaičius – 3.
Vyresnysis
projektams,
teikti
patarėjas darbui
pasiūlymus dėl JRD Pateiktų
pasiūlymų
su jaunimu ir
struktūros pakeitimo;
galiojantiems teisės aktams ir
jaunimo
rengti
finansavimo rengiamiems teisės aktų bei
įgalinimui bei
konkursų
nuostatus, planavimo
dokumentų
dalyvavimui.
organizuoti konkursus, projektams skaičius – 5.
vertinti paraiškas;
nagrinėti raštus ir Išnagrinėtų ir atsakytų raštų
pasiūlymus
pagal skaičius – pagal poreikį.
kompetenciją;
teikti
prašomą Įgyvendintų viešųjų pirkimų

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

536,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir skaičius – pagal poreikį.

informaciją
konsultacijas
institucijoms,
Įdiegta kokybės vadybos
įstaigoms,
sistema ISO 9001.
organizacijoms
ir
fiziniams asmenims;
Sklandžiai įvykdytas Jaunimo
administruoti
tarptautinio bendradarbiavimo
viešuosius pirkimus.
agentūros prijungimas prie
Jaunimo reikalų departamento
(procesų
apjungimas,
struktūros
formavimas,
vykdomų
finkcijų
užtikrinimas).
Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimo organizavimas: viešųjų
pirkimų, viešų ir privačių
interesų derinimo ir korupcijos
prevencijos, gaisrinės saugos,
strateginio
planavimo
mokymai, supervizijos.
Nuolat
atnaujintas
Departamento tinklapis ir
profilis Facebook socialiniame
tinkle.
Rezultatas: JRD kompetencijai
priskirtų funkcijų ir jam
pavestų priemonių bei veiklų
kokybiškas
įgyvendinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

34

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

0300303010
4

Perduoti
Lietuvos
patirtį
ES
Rytų
partnerystės ir kitoms
besivystančioms
valstybėms jaunimo
reikalų srityje (10
darnaus
vystymosi
tikslas) (Lietuvos ir
Ukrainos
jaunimo
mainų fondo veikla)
(Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP
1.1.3.-14
priemonė).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
laiku.
Organizuoti Lietuvos ir Organizuotas Lietuvos ir
Ukrainos jaunimo
Ukrainos jaunimo mainų
mainų tarybos lėšomis tarybos lėšomis finansuojamų
finansuojamų projektų projektų konkursas – 1.
konkursą
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo
mainų
tarybos
lėšomis
finansuotų projektų skaičius –
ne mažiau nei 8.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Rezultatas:
užtikinamas
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo
tarpkultūrinių mainų projektų
finansavimas
Administruoti Lietuvos Suorganizuotų Lietuvos ir
ir Ukrainos jaunimo
Ukrainos jaunimo mainų
mainų tarybos veiklą
tarybos finansavimą gavusių
Lietuvoje.
organizacijų mokymų, siekiant
užtikrinti veiklos kokybę ir
tarybos matomumą, skaičius –
2.
Suorganizuotų Lietuvos ir
Ukrainos jaunimo mainų
tarybos Komiteto posėdžių
skaičius – 2.
Rezultatas:
Užtikrinamas
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo
mainų
tarybos
veiklos
tęstinumas. Ugdomos jaunų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Jaunesnysis
koordinavimo
specialistas

2021 m.
III ketv.

Lėšos
numatytos
Socialinų
paslaugų ir
priežiūros
departamento
biudžete

Jaunesnysis
koordinavimo
specialistas

2021 m.

7,0
(Finansavimas
gali būti
perkeltas į
projektų
finansavimą
(SPPD)
atsižvelagiant į
admnistracinių
išlaidų
panaudojamum
ą ir finansavimo
lėšų projektams
poreikį)
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Priemonės
kodas

0300303010
5

Proceso ir / ar indėlio
Įvykdym
Atsakingi
Asignavimai,
vertinimo kriterijai, mato
o
vykdytojai
tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
terminas
žmonių
tarpkultūrinės
kompetencijos.
Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo, organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, ,,Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje (1.1.1.
Globalios Lietuvos užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programos įgyvendinimo TVP priemonė):
Užsienio
lietuvių Organizuoti užsienio Paskelbtų ir suorganizuotų
Jaunesnysis
2021 m.
Lėšos
jaunimo organizacijų lietuvių
jaunimo finansavimo konkursų, skirtų
koordinavimo
III ketv.
numatytos
veiklos
projektams organizacijų
veiklos užsienio lietuvių jaunimo
specialistas
Socialinų
konkurso
būdu finansavimo
2022 organizacijų
stiprinimui,
paslaugų ir
finansuoti
metais
projektų skaičius – 1.
priežiūros
atrankos konkursą
departamento
Jaunų žmonių, dalyvavusių
biudžete
organizuojamuose
ir
remiamuose projektuose ir
iniciatyvose,
skirtuose
užsienyje gyvenančių lietuvių
jaunimo
tarpusavio
bendradarbiavimui,
bendros
veiklos su Lietuvos jaunimu
organizavimui skatinti, jų
tautiniam tapatumui išsaugoti,
skaičius – 900 (bendras
dalyvių skaičius).
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Finansuotų užsienio lietuvių
jaunimo organizacijų skaičius
–3.
Rezultatas: sudarytos sąlygos
užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų
įgyvendinamų

36

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Mokomoji ir
informacinė veikla
užsienio lietuvių
jaunimo
organizacijoms.

0300305011
4

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti mokymus
ir konsultacijas
užsienio lietuvių
jaunimo
organizacijoms

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
programų
metu
užsienio
lietuvių jaunimui įsitraukti į
lietuvybės skatinimo veiklas
savo šalyje.
Organizuotų
mokymų
ir Jaunesnysis
konsultacijų, veikiančioms ir koordinavimo
besikuriančioms
užsienio specialistas
lietuvių
jaunimo
organizacijoms
ir
bendruomenėms, skaičius – 7.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

1,0

Rezultatas: užtikrinama
užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veikla bei jos
narių kompetencijų
tobulinimas, užtikrinamas
jaunų žmonių ryšys su Lietuva.
Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2021-2023 metų veiksmų plano 2 uždavinio – organizuoti tikslinių grupių mokymus ir
renginius nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių temomis priemones:
Rengti jaunimui ir su Organizuoti mokymus Mokymų lytiškumo ugdymo
Vyriausiasis
2021 m.
4,0
jaunimu dirbantiems jaunimo darbuotojams tema jaunimo darbuotojams
specialistas
II–IV
asmenims mokymus lytiškumo ugdymo
skaičius – 2.
darbui su
ketv.
lytiškumo
ugdymo tema
jaunimu
klausimais (priemonė
Individualių konsultacijų
nurodyta
jaunimo darbuotojams apie
Nediskriminavimo
lytiškumo ugdymą skaičius – 1
skatinimo 2021–2023
metų veiksmų plano 2.
Rezultatas:
mokymuose,
papunktyje)
konsultacijose
dalyvavusių
asmenų, kurie įgytas žinias
pritaikys
organizuodami

37

Priemonės
kodas

0400501011
3

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Rengti jaunimui ir su
jaunimu dirbantiems
asmenims mokymus
nediskriminavimo
skatinimo ir pagarbos
žmogui
ugdymo
klausimais (priemonė
nurodyta
Nediskriminavimo
skatinimo 2021–2023
metų veiksmų plano
2.3. papunktyje)

Organizuoti mokymus
jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
lyderiams ir
savanoriams, siekiant
informuoti juos apie
diskriminacijos rūšis,
formas,
diskriminavimo
prevenciją ir pagarbos
ugdymą darbe su
jaunais žmonėmis

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
mokymus
ir
veiklas
bendraamžiams
savo
bendruomenėse, skaičius – 50.
Mokymai jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų
lyderiams
ir
savanoriams
skaičius – 2.

Atsakingi
vykdytojai

Vyriausiasis
specialistas
darbui su
jaunimu

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.
II–IV
ketv.

15,0

2021 m.

6,0

Individualių konsultacijų apie
antidiskriminaciją, toleranciją
ir pagarbą kitam jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų
lyderiams ir savanoriams
skaičius – 6.

Rezultatas:
mokymuose,
konsultacijose
dalyvavusių
asmenų, kurie įgytas žinias
pritaikys
organizuodami
mokymus
ir
veiklas
bendraamžiams
savo
bendruomenėse, skaičius –
150.
04.05. Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Perduoti
Lietuvos Užtikrinti pasirašytų
Parengtas
ir
patvirtintas
Jaunesnysis
patirtį
ES
Rytų dvišalių protokolų
Lietuvos
ir
Gruzijos
koordinavimo
partnerystės ir kitoms įgyvendinimą
(Sakartvelo)
specialistas
besivystančioms
bendradarbiavimo susitarimas
valstybėms socialinės
ir veiklų planas – 1.
apsaugos srityje (10
Suorganizuotų
tarptautinių
darnaus
vystymosi
renginių, seminarų patirties

38

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
tikslas)
(1.1.3.-2
Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP priemonė).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
perdavimui
su
Gruzija
(Sakartvelu), skaičius – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Parengtas
ir
patvirtintas
Lietuvos
ir
Ukrainos
bendradarbiavimo susitarimas
ir veiklų planas – 1.
Suorganizuotų
tarptautinių
renginių, seminarų patirties
perdavimui
su
Ukraina,
skaičius – 1.
Rezultatas: užtikrintas dvišalis
bendradarbiavimas su Gruzija
ir Ukraina, siekiant dalintis
gerąja patirtimi.
________________________________________________________

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
0300304010 1.Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d.
1
įsakymu Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, patvirtintas Neįgaliųjų
socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planas (toliau - Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų planas))
1.1.
Projektų
Socialinės reabilitacijos Neįgaliųjų reikalų departamento prie 2021 m.
5.125,5
Organizuoti
finansavimas per paslaugų neįgaliesiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
socialinės
savivaldybes
ir projektuose
naudą (toliau – Departamentas) direktorius,
reabilitacijos
projektų
gavusių
asmenų Programų koordinavimo ir įgyvendinimo
paslaugų
įgyvendinimo
(neįgaliųjų ir neįgaliųjų skyrius (koordinavimas),
neįgaliesiems
stebėsena
ir šeimos narių) skaičius Administravimo ir išteklių valdymo
bendruomenėje
kontrolė
(asmenys) – 24000;
skyrius
(išankstinė
kontrolė
ir
teikimą (numatyta
Finansuotų
ir finansavimo koordinavimas),
Neįgaliųjų
įgyvendintų socialinės Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
socialinės
reabilitacijos paslaugų (įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
integracijos 2021–
neįgaliesiems
kontrolė)
2023
metų
bendruomenėje projektų
veiksmų
plano
skaičius – 360

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

(toliau – Planas)
1.1.1. papunktyje)
1.2.
Teikti
kompleksines
socialinės
reabilitacijos
paslaugas
akliesiems
(numatyta
Plano
1.1.3. papunktyje)

Paslaugos viešojo
pirkimo
organizavimas ir
sutarties
įgyvendinimo
stebėsena

1.3.
Organizuoti
psichologo
paslaugų teikimą
klausos
negalią
turintiems
asmenims
(numatyta
Plano
1.1.7. papunktyje)
1.4.
Organizuoti
atvejo
vadybos
paslaugų teikimą
klausos
negalią
turintiems
asmenims

Paslaugos viešojo
pirkimo
organizavimas ir
sutarties
įgyvendinimo
stebėsena

Paslaugos viešojo
pirkimo
organizavimas ir
sutarties
įgyvendinimo
stebėsena

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Kompleksines socialinės
reabilitacijos paslaugas
gavusių aklųjų skaičius 25

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo skyrius (koordinavimas),
Administravimo ir išteklių valdymo
skyrius
(išankstinė
kontrolė
ir
finansavimo koordinavimas, pirkimų
organizavimas),
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)
Asmenų su klausos
Departamento direktorius, Programų
2021 m.
negalia, gavusių
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
psichologo paslaugas,
(koordinavimas), Administravimo ir
skaičius – 100
išteklių valdymo skyrius (išankstinė
kontrolė ir finansavimo koordinavimas),
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)
Asmenų su klausos Departamento direktorius, Programų 2021 m.
negalia, gavusių atvejo koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
vadybos
paslaugas, (koordinavimas), Administravimo ir
skaičius – 100
išteklių valdymo skyrius (išankstinė
kontrolė ir finansavimo koordinavimas),
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius

40,0

50,0

46,0

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
((numatyta Plano
1.1.8. papunktyje)
1.5.
Teikti
finansinę pagalbą
neįgaliesiems,
besimokantiems
aukštosiose
mokyklose
(numatyta
Plano
1.3.3. papunktyje)
1.6.
Organizuoti
būsto ir jo aplinkos
pritaikymą
neįgaliesiems
(numatyta
Plano
2.1.2. papunktyje)

1.7.
Organizuoti
šeimų, auginančių
vaikus su sunkia
negalia,
gyvenamosios
aplinkos
pritaikymą
(numatyta
Plano

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)
Finansinės
Finansinę
pagalbą Departamento
direktorius, 2021 m.
pagalbos teikimo gavusių
neįgaliųjų, Administravimo ir išteklių valdymo
per
aukštąsias besimokančių
skyrius
(išankstinė
kontrolė
ir
mokyklas
aukštosiose mokyklose, finansavimo koordinavimas),
organizavimas,
skaičius – 550
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
stebėsena
ir
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrole
kontrolė)
Būsto
ir
jo
aplinkos
pritaikymo
neįgaliesiems per
savivaldybes
organizavimas,
stebėsena
ir
kontrolė
Šeimų, auginančių
vaikus su sunkia
negalia
gyvenamosios
aplinkos
pritaikymo
per
savivaldybes
organizavimas,

Neįgaliesiems pritaikytų Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
būstų ir jų aplinkos pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
skaičius – 600
valdymo skyrius (išankstinė kontrolė ir
finansavimo koordinavimas), Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)
Šeimų,
auginančių
neįgalius vaikus, būsto
pritaikymo
poreikio
patenkinimas, proc. – 60

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo skyrius (išankstinė kontrolė ir
finansavimo koordinavimas), Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)

461,6

3.170,0

400,0

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

2.1.3. papunktyje)

stebėsena
ir
kontrolė
1.8.
Organizuoti Paslaugos viešojo Neįgaliųjų, dalyvavusių Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
neįgaliųjų
pirkimo
mobilumo mokymuose, pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
mobilumo
organizavimas ir skaičius – 30
įgyvendinimo skyrius (koordinavimas),
mokymus
sutarties
Administravimo ir išteklių valdymo
(numatyta
Plano įgyvendinimo
skyrius (išankstinė kontrolė, viešųjų
2.1.4. papunktyje) stebėsena
pirkimų organizavimas ir finansavimo
koordinavimas), Programų stebėsenos ir
kontrolės skyrius (įgyvendinimo ir lėšų
panaudojimo kontrolė)
1.9.
Išleisti Pavedimas
Išleistų
mokymo Lietuvių gestų kalbos vertimo centro 2021 m.
mokymo medžiagą Lietuvių
gestų medžiagų gestų kalbos ir direktorius, Departamento direktorius,
lietuvių
gestų kalbos
vertimo darbo su klausos negalią direktoriaus pavaduotojas, Programų
kalbos vertėjams ir centrui
ir turinčiais
asmenimis koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
tikslinėms
pavedimo
specifikos mokymams (koordinavimas), Administravimo ir
vartotojų grupėms įgyvendinimo
įvairių
vartotojų išteklių valdymo skyrius (finansavimo
(numatyta
Plano stebėsena
grupėms skaičius – 2.
koordinavimas), Programų stebėsenos ir
2.1.16. papunktyje)
Išleistų
mokymo kontrolės skyrius (įgyvendinimo ir lėšų
medžiagų gestų kalbos panaudojimo kontrolė)
vertėjų
kvalifikacijai
kelti skaičius – 1
1.10.
Vykdyti Atestacijos
Atliktų lietuvių gestų Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
lietuvių
gestų organizavimas ir kalbos vertėjų atestacijų pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
kalbos
vertėjų įvykdymas
skaičius – 1
įgyvendinimo skyrius (organizavimas,
atestaciją
koordinavimas),
Administravimo
ir

34,6

12,0

1,0

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

(numatyta
Plano
2.1.17. papunktyje)
1.11.
Tirti
ir
norminti
gestų
kalbą
(numatyta
Plano
2.1.18.
papunktyje)

Pavedimas
Lietuvių
gestų
kalbos
vertimo
centrui
ir
pavedimo
įgyvendinimo
stebėsena

Atliktų lietuvių gestų
kalbos
norminimo
analizių skaičius – 1.
Parengtų rekomendacijų
skaičius – 1

1.10.
Tikrinti
Lietuvos
Respublikos
statybos leidimų ir
statybos
valstybinės
priežiūros
informacinėje
sistemoje
„Infostatyba“
paskelbtus ir kitus
statybos projektus,
dalyvauti
neįgaliesiems
svarbių
statinių

Projekto
Patikrintų
Lietuvos
finansavimas per Respublikos
statybos
Departamentą, jo leidimų
ir
statybos
įgyvendinimo
valstybinės
priežiūros
stebėsena
ir informacinėje sistemoje
kontrolė
„Infostatyba“ paskelbtų
ir kitų statybos projektų
skaičius – 2 500

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

išteklių valdymo skyrius (išankstinė
kontrolė, viešųjų pirkimų organizavimas
ir finansavimo koordinavimas)
Lietuvių gestų kalbos vertimo centro 2021 m.
direktorius, Departamento direktorius,
direktoriaus pavaduotojas, Programų
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
(koordinavimas), Administravimo ir
išteklių valdymo skyrius (finansavimo
koordinavimas), Programų stebėsenos ir
kontrolės skyrius (įgyvendinimo ir lėšų
panaudojimo kontrolė)
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius
(atranka,
koordinavimas),
Administravimo
ir
išteklių valdymo skyrius (išankstinė
kontrolė, finansavimo koordinavimas),
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)

22,0

169,4
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
statybos užbaigimo
komisijų
darbe
(numatyta
Plano
2.1.20. papunktyje)
1.11.
Skatinti
neįgaliųjų
teises
ginančių neįgaliųjų
asociacijų veiklą,
didinti jų narių ir
visuomenės
informuotumą
negalios
klausimais
(numatyta
Plano
4.2.1. papunktyje)

1.12. Organizuoti
neįgaliųjų
socialinės
integracijos veiklos
rezultatų stebėseną,
dalyvauti rengiant
Jungtinių
Tautų
neįgaliųjų
teisių
konvencijos ir jos
Fakultatyvaus

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Projektų
Naudą,
įgyvendinant
finansavimas per neįgaliųjų
asociacijų
Departamentą, jų veiklos
rėmimo
įgyvendinimo
projektus,
gavusių
stebėsena
ir neįgaliųjų skaičius –
kontrolė
4000,
Finansuotų periodinių
leidinių
neįgaliesiems
skaičius – 8
Finansuotų
neįgaliųjų
asociacijų
veiklos
rėmimo
projektų
skaičius (vienetai) – 25
Paslaugų viešojo Atliktų
socialinių
pirkimo
tyrimų, susijusių su
organizavimas ir Jungtinių
Tautų
sutarties
neįgaliųjų
teisių
įgyvendinimo
konvencijos
ir
jos
stebėsena
Fakultatyvaus protokolo
įgyvendinimu, skaičius –
4

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Direktorius, Programų koordinavimo ir 2021 m.
įgyvendinimo skyrius (projektų atranka ir
koordinavimas),
Administravimo
ir
išteklių valdymo skyrius (išankstinė
kontrolė ir finansavimo koordinavimas),
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)

1.582,6

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo skyrius (viešieji pirkimai,
išankstinė kontrolė ir finansavimo
koordinavimas), Programų stebėsenos ir
kontrolės
skyrius
(įgyvendinimo
koordinavimas)

48,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
protokolo
įgyvendinimo
stebėsenos
ataskaitas
(numatyta
Plano
4.2.3. papunktyje)
1.13.
Vykdyti
visuomenės
švietimą
ir
informavimą apie
neįgaliųjų
socialinės
integracijos
procesą (numatyta
Plano
4.2.4.
papunktyje)
1.14. Mokėti 20
proc. BSI išmoką
neįgaliesiems,
auginantiems
vaikus,
komunalinėms
paslaugoms,
elektros energijos
ar
telefono
išlaidoms apmokėti
ar kurui įsigyti

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Paslaugų viešojo
pirkimo
organizavimas ir
sutarties
įgyvendinimo
stebėsena

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Įgyvendintų visuomenės
švietimo ir informavimo
apie neįgaliųjų socialinę
integraciją
priemonių
skaičius – 6

Išmokos skyrimo Neįgaliųjų, kurie gauna
per savivaldybes finansinę
paramą,
organizavimas,
skaičius (vienetai) – 20
stebėsena
ir
kontrolė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo skyrius, Administravimo ir
išteklių valdymo skyrius (viešieji
pirkimai,
išankstinė
kontrolė
ir
finansavimo koordinavimas), Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius
(įgyvendinimo koordinavimas)

Departamento direktorius,
Administravimo ir išteklių valdymo
skyrius (išankstinė kontrolė ir
finansavimo koordinavimas), Programų
stebėsenos ir kontrolės skyrius
(įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo
kontrolė)

2021 m.

162,3

4,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
1.15. Organizuoti
asmeninio
asistento paslaugos
teikimą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Asmeninio
Asmenų,
gavusių Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
asistento paslaugos individualią
pagalbą pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
teikimo
per skaičius - 600
įgyvendinimo skyrius, Administravimo ir
savivaldybes
išteklių valdymo skyrius (išankstinė
organizavimas,
kontrolė ir finansavimo koordinavimas),
stebėsena
ir
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
kontrolė.
(įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė)
0300304010 2. Sudaryti sąlygas Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai (įskaitant Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą)
5
2.1.
Užtikrinti Projektų konkursų Neįgaliųjų,
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
priemonių
ir
paraiškų pasinaudojusių
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimą,
vertinimo
Neįgaliųjų
reikalų įgyvendinimo skyrius, Administravimo
kontrolę, ir lėšų, organizavimas
departamento
ir išteklių valdymo skyrius,
skirtų priemonėms Programų
lėų įgyvendinamomis
ir Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
įgyvendinti
paskirstymas.
koordinuojamomis
administravimą
Programų
programomis
ir
įgyvendinimo
priemonėmis, skirtomis
koordinavimas.
jų socialinei atskirčiai
Projektų
mažinti, dalis iš visų
vykdytojų,
neįgaliųjų, proc. – 10,
savivaldybių
Atliktų
Neįgaliųjų
administracijų,
reikalų
departamento
kitų
priemones finansuojamų priemonių
vykdančių
ir projektų patikrinimų
institucijų
skaičius (vienetai) – 50
konsultavimas.
Lėšų panaudojimo

2.000,0

2.879,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

2.2. Koordinuoti
Plano
įgyvendinimą
ir
vykdyti
jo
stebėseną

2.3.
Sudaryti
sąlygas
Lietuvių
gestų
kalbos
vertimo
centro
veiklai
2.4. Koordinuoti
Lietuvių
gestų
kalbos
vertimo
centro veiklą
2.5. Valdyti ir

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
ir
rezultatų
pasiekimo
monitoringas bei
stebėsena.
Komunikavimas su
atsakingaisiais
vykdytojais
dėl
Plano
įgyvendinimo
planavimo, eigos.
Plano
įgyvendinimo
ataskaitos
duomenų
surinkimas
ir
parengimas.
Nuolatinės
komunikacijos ir
veiklos stebėsenos
vykdymas
Lietuvių
gestų
kalbos
vertimo
centro
veiklos
koordinavimas
Valstybės
turto

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Parengtų veiksmų plano Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
įgyvendinimo ataskaitų pavaduotojas, Programų stebėsenos ir
.
skaičius (vienetai) – 1 kontrolės skyrius

Sudarytos
sąlygos Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
Lietuvių gestų kalbos pavaduotojas, Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro veiklai
centro direktorius, Programų stebėsenos
ir kontrolės skyrius
Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro, kurio
veikla
koordinuota,
skaičius (vienetai) – 1
Administruotas

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
naudoti
Departamento
reguliavimo sričiai
priskirtą valstybės
turtą
2.6.
Atstovauti
Valstybės turtines
ir neturtines teises

2.7.
Dalyvauti
rengiant
teisės
aktus
ir
teikti
siūlymus dėl kitų
tesiės aktų projektų

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
naudojimo
administravimas

Atstovavimas
valstybei,
įgyvendinant
valstybės,
kaip
viešosios įstaigos
dalininkės
ar
steigėjos turtines
ir neturtines teises

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
panaudos
pagrindais
perduotas
valstybės
turtas
panauda
perduotų
automobilių
skaičius – 77
Atstovauta
valstybei,
įgyvendinant valstybės,
kaip viešosios įstaigos
dalininkės ar steigėjos
turtines ir neturtines
teises viešojoje įstaigoje
Valakupių reabilitacijos
centre ir biudžetinėje
įstaigoje Lietuvių gestų
kalbos vertimo centre
Parengtų teisės aktų
skaičius – pagal poreikį;
Pateiktų siūlymų dėl
teisės aktų projektų
skaičius – pagal poreikį

Dalyvavimas
rengiant
teisės
aktus. Pasiūlymų
teisės
aktams
rengimas
ir
teikimas
2.8.
Teikti Siūlymų
Pateiktų siūlymų dėl
siūlymus dėl teisės parengimas
ir teisės aktų projektų
aktų projektų šių pateikimas
skaičius – 4
Plano priemonių
įgyvendinimui:

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo skyrius, Administravimo
ir išteklių valdymo skyrius, Programų
stebėsenos ir kontrolės skyrius
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo skyrius, Administravimo
ir išteklių valdymo skyrius, Programų
stebėsenos ir kontrolės skyrius
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
1.1.2.
Tobulinti
socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
modelį;
3.1.2. Priemonė –
parengti
teisės
aktus,
reglamentuojančius
bendruomeninių
paslaugų
neįgaliesiems
bendruomenėje
teikimą.
2.9.
Dalyvauti
įgyvendinant Plano
2.1.19. priemonę –
parengti
gestų
kalbos
vertimo
paslaugų teikimo
tvarkos aprašą.
2.10.
Dalyvauti
komisijų ir darbo
grupių veiklose

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Dalyvavimas
priemonės
įgyvendinime
priemonių
įgyvendinimo
organizavimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Parengtų teisės
skaičius – 1
ir

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

aktų Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo
skyrius,
Programų
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius,
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius

Dalyvavimas
Dalyvauta komisijų ir Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
komisijų ir darbo darbo grupių veiklose – pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
grupių veiklose
pagal poreikį
valdymo
skyrius,
Programų
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius,
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

2.11.
Dalyvauti
tarpinstituciniuose
pasitarimuose
ir
susitikimuose

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Dalyvavimas
tarpinstituciniuose
pasitarimuose
ir
susitikimuose

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Dalyvauta
tarpinstituciniuose
pasitarimuose
ir
susitikimuose – pagal
poreikį
2.12.
Parengti Plėtros programos Parengtas ir pateiktas
plėtros programos projekto rengimas tvirtinimui
plėtros
projektą
programos
projektas
„Neįgaliesiems
„Neįgaliesiems tinkamos
tinkamos aplinkos
aplinkos
visose
visose gyvenimo
gyvenimo srityse plėtra“
srityse plėtra“ ir jį
pateikti tvirtinimui
2.13.
Vykdyti Siuntimų
Išrašytų
siuntimų
į
suaugusiųjų
išrašymas
socialinės globos namus
asmenų siuntimą į
skaičius (vienetai)
–
socialinės globos
350
įstaigas,
kurių
savininko teises ir
pareigas
įgyvendina
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
2.14.
Dalyvauti Informacijos
Sprendimų

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo
skyrius,
Programų
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius,
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų stebėsenos ir I–III ketv.
kontrolės skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų stebėsenos ir I–II ketv.
kontrolės skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

skaitmenizuojant perdavimas
suaugusių asmenų
siuntimo į globos
įstaigas procesą
2.15.
Dalyvauti
kitose
veiklose,
užtikrinančiose
neįgaliųjų teises

2.16.
perėjimą

Prašymų, skundų
nagrinėjimas.
Atstovavimas
valstybėi
bylose
dėl
globos
(rūpybos)
nustatymo
ir
globėjo (rūpintojo)
skyrimo
neveiksniam tam
tikrose srityse ar
ribotai veiksniam
tam tikrose srityse
asmeniui.
Neįgaliųjų reikalų
tarybos techninis
aptarnavimas

Vykdyti Projekto
nuo globos

„Nuo
link

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
registravimas,
eilių
sudarymas ir siuntimų
išrašymas
vykdomas
SPIS priemonių pagalba
– pagal poreikį
Išnagrinėtų fizinių ir
juridinių
asmenų
prašymų,
skundų,
pasiūlymų
skaičius
(vienetai)
–
pagal
poreikį.
Atstovauta
valstybei
(Lietuvos Respublikos
Vyriausybei) bylose dėl
globos
(rūpybos)
nustatymo ir globėjo
(rūpintojo)
skyrimo
neveiksniam tam tikrose
srityse
ar
ribotai
veiksniam tam tikrose
srityse asmeniui (kartai)
– pagal poreikį.
Techniškai
aptarnauta
Neįgaliųjų reikalų taryba
– pagal poreikį.
Paslaugų
gavėjų,
gavusių bendruomenines

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

pavaduotojas, Programų stebėsenos ir I–II ketv.
kontrolės skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Administravimo ir išteklių
valdymo
skyrius,
Programų
koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius,
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų stebėsenos ir
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Priemonės
kodas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

institucinės globos
prie šeimoje ir
bendruomenėje
teikiamų paslaugų
2.17.
Bendradarbiauti su
neįgaliųjų
nevyriausybinėmis
organizacijomis ir
savivaldybių
administracijomis
neįgaliųjų
socialinės
integracijos
klausimais
2.18. Supažindinti
neįgaliųjų
visuomenę
su
Jungtinių
Tautų
neįgaliųjų
teisių
konvencijos
įgyvendinimo
Lietuvoje 2020 m.
stebėsenos
rezultatais
2.19.

galimybių:
bendruomeninių
paslaugų plėtra“
įgyvendinimas
Susitikimų,
diskusijų,
viešų
konsultacijų
organizavimas

paslaugas
skaičius, kontrolės skyrius, Administravimo ir
asmenys - 1000
išteklių valdymo skyrius

Suorganizuotų
susitikimų skaičius pagal poreikį;
bendrai derintų teisės
aktų skaičius - pagal
poreikį

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
įgyvendinimo
skyrius,
Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius,
Administravimo ir išteklių valdymo
skyrius

Pristatymų
organizavimas

Suorganizuotų
pristatymų skaičius - 5

Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
pavaduotojas, Programų stebėsenos ir
kontrolės skyrius, Administravimo ir
išteklių valdymo skyrius

LEAN

Atsakingi vykdytojai

kokybės Įdiegtų veiklos kokybės Departamento

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

direktorius, direktoriaus 2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Departamente
valdymo sistemos valdymo
įdiegti
veiklos diegimas
sistemos
kokybės valdymo
skaičius – 3
(LEAN) sistemą
2.20.
Tobulinti
Departamento
specialistų
kvalifikacinius
gebėjimus

Mokymų
kvalifikacijos
kėlimui
organizavimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas tūkst. eurų

(LEAN) pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
modulių įgyvendinimo
skyrius,
Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius,
Administravimo ir išteklių valdymo
skyrius
Darbuotojų, pakėlusių Departamento direktorius, direktoriaus 2021 m.
kvalifikaciją
skaičius, pavaduotojas, Programų koordinavimo ir
asmenys – 14
įgyvendinimo
skyrius,
Programų
stebėsenos
ir
kontrolės
skyrius,
Administravimo ir išteklių valdymo
skyrius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

0300304010 1.
Sudaryti
5
sąlygas
Neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo
tarnybos (toliau
–
NDNT)
veiklai.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1. Užtikrinti NDNT ir jos Priimtų sprendimų skaičius dėl: NDNT direktorius, 2021 m.
teritorinių skyrių veiklą bei ją darbingumo lygio – 60 000,
direktoriaus
koordinuoti.
neįgalumo lygio – 6 000,
pavaduotojas
specialiųjų poreikių – 85 000,
pagal
2. Priimti sprendimus dėl:
specialiųjų
poreikių
lygio
administravimo
1) neįgalumo lygio atsiradimo
asmenims,
sukakusiems sritį, teritorinių
laiko, termino;
senatvės
pensijos
amžių – skyrių vedėjai.
2) darbingumo lygio, jo
20
000.
priežasties, atsiradimo laiko,
termino;
3) neįgaliųjų darbo pobūdžio Pirminių vertinimų NDNT dalis
nuo bendro priimtų sprendimų
ir sąlygų;
4)
specialiųjų
poreikių skaičiaus – 30 proc.
nustatymo;
5) specialiųjų poreikių lygio Užimtumo tarnybos siuntimu
profesinės
reabilitacijos
nustatymo;
nustatytas
poreikis
– ne mažiau
6)
netekto
darbingumo
kaip
90
proc.
procentų;

Asignav
imai,
tūkst.
eurų
5.476,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

7) profesinės reabilitacijos
poreikio.
3. Stebėti ir kontroliuoti Gautų skundų skaičius sudarys
NDNT
teritorinių
skyrių ne daugiau kaip 4 proc. visų
priimtus sprendimus.
besikreipiančiųjų
į
NDNT
teritorinius skyrius asmenų
skaičiaus.
Patikrintų NDNT teritorinių
skyrių bylų pagal periodinės
kontrolės procedūrą skaičius
sudarys ne mažiau kaip 1,5
proc. nuo visų aptarnautų
asmenų, kurie kreipėsi dėl
negalios nustatymo į NDNT
teritorinius skyrius.
4. Organizuoti medicininių 1) Organizuotas medicininių
negalios vertinimo kriterijų negalios vertinimo kriterijų
tobulinimą, atsižvelgiant į „E. tobulinimas, pateikti SADM
sveikatos“ portale esančių siūlymai (teisės aktų projektai)
duomenų pobūdį, parengti dėl negalios nustatymo teisinio
pasiūlymus
Lietuvos medicininės dalies vertinimo
Respublikos
socialinės reglamentavimo tobulinimo – 3
apsaugos ir darbo ministerijai vnt.
(toliau – SADM) dėl teisės 2) Parengti ir pateikti SADM
aktų tobulinimo.
teisės aktų pakeitimo projektai
dėl:
- Darbingumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo tobulinimo;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

NDNT direktorius,
direktoriaus pagal
administravimo
sritį, Sprendimų
kontrolės skyriaus
vedėjas.

NDNT direktorius, 2021 m.
direktoriaus
I–II ketv.
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį, Teisės ir
personalo skyriaus
vedėjas, Veiklos
kokybės skyriaus 2021 m.
vedėjas.

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

- Neįgalumo lygio nustatymo
tvarkos aprašo tobulinimo;
- dėl Specialiojo nuolatinės
slaugos, specialiojo nuolatinės
priežiūros
(pagalbos),
specialiojo
lengvojo
automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos
poreikių
nustatymo
tvarkos
aprašo
tobulinimo.
5. Atlikti 2017–2020 m. Atlikta
2017–2020
m.
darbingumo
lygio
ir darbingumo lygio, neįgalumo
specialiųjų poreikių nustatymo lygio ir specialiųjų poreikių
analizę.
nustatymo, analizė ir paskelbta
NDNT
internetiniame
puslapyje– 1 vnt.

6. Parengti (arba pakeisti)
NDNT teisės aktai, susiję su
vidaus administravimu ir
teikiamomis
administracinėmis
paslaugomis,
užtikrinant
darnų
NDNT
vidaus

Parengti (arba pakeisti) NDNT
teisės aktai, susiję su vidaus
administravimu – 20 vnt.
Parengti (arba pakeisti) NDNT
teisės aktai, reglamentuojantys
administracinių
paslaugų
teikimą – 3 vnt.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

NDNT
2021 m.
direktoriaus
I–II ketv.
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį, Veiklos
kokybės skyriaus
vedėjas,
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas.
NDNT direktorius, 2021 m.
direktoriaus
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį, skyrių
vedėjai pagal

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
administravimą.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

kompetenciją.

7. Vykdyti NDNT klientų Atliktas klienų aptarnavimo NDNT direktorius, 2021 m.
aptarnavimo
kokybės kokybės NDNT tyrimas (1
direktoriaus
monitoringą.
kartas per ketvirtį) ir pateikti
pavaduotojas
siūlymai NDNT direktoriui
pagal
klientų aptarnavimo kokybei administravimo
gerinti. Tyrimas paskelbtas
sritį, Asmenų
NDNT
internetiniame aptarnavimo ir
puslapyje.
dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas.
8. Sukurti ir įdiegti negalios Identifikuoti negalios vertinimo NDNT direktorius, 2021 m.
vertinimo
kokybės kokybės kriterijai, parengtas ir
direktoriaus
monitoravimo sistemą.
NDNT direktoriui pateiktas
pavaduotojas
tvirtinti negalios vertinimų
pagal
kokybės monitoravimo tvarkos administravimo
aprašas. Pateikta ne mažiau
sritį, Veiklos
kaip 1 ataskaita apie atliktą kokybės skyriaus
kokybės monitoringą.
vedėjas,
Teisės ir personalo
skyriaus vedėjas.
9.
Atlikti
NDNT 1) Atliktas NDNT mikroklimato NDNT direktorius, 2021 m.
mikroklimato,
žmogiškųjų tyrimas
ir
pateikti
direktoriaus
išteklių planavimo ir karjeros rekomendacijas jo gerinimui – 1
pavaduotojas
valdymo monitoringą.
vnt.
pagal
2) Atliktas žmogiškųjų išteklių administravimo
planavimo ir karjeros valdymo
sritį, Veiklos

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
tyrimas – 1 vnt.

10. Teikti asmens sveikatos
priežiūros įstaigų gydytojams
ir savivaldybių darbuotojams
konsultacijas ir metodinę
pagalbą
dėl
kokybiško
dokumentų, siunčiamų NDNT,
pildymo klausimais.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

kokybės, Teisės ir
personalo skyriaus
vedėjas.
NDNT direktorius, 2021 m.
direktoriaus
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį, skyrių
vedėjai pagal
kompetenciją,
teritorinių skyrių
vedėjai

1) Teiktos asmens sveikatos
priežiūros įstaigų gydytojams
konsultacijos
ir
metodinė
pagalba siuntimų į NDNT
pildymo klausimais – 50 vnt.
2) Teikta metodinė pagalba
savivaldybės
darbuotojams Asmens veiklos ir
gebėjimo dalyvauti įvertinimo
klausimyno pildymo klausimais
– 21 vnt.
3)
Parengtos
metodinės
2021-m.
rekomendacijos dėl asmens
III ketv.
veiklos ir gebėjimo dalyvauti
klausimynų pildymo.
11. Vykdyti monitoringą apie Vykdytas ESPBI IS esančių NDNT direktorius, 2021 m.
duomenų, reikalingų negalios duomenų, reikalingų negaliai
direktoriaus
vertinimui,
ESPBI
IS nustatyti,
monitoringas,
pavaduotojas
pateikimą.
Sveikatos apsaugos ministerijai
pagal
ir Socialinės apsaugos ir darbo administravimo
ministerijai teikiamos rezultatų
sritį, Veiklos
ataskaitos – 4 vnt.
kokybės skyriaus
Organizuoti
susitikimai
su
vedėjas,
Sveikatos apsaugos ministerija
Informacinių
ir VĮ Registrų centru, siekiant
technologijų
būtinus asmens duomenis gauti skyriaus vedėjas.

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

6

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

per ESPBI IS – 2 vnt.
12. Vykdyti NDNT veiklos Įgyvendintas
komunikacinių NDNT direktorius, 2021 m.
sklaidą.
veiksmų planas – 95 proc.
direktoriaus
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį,
komunikacinių
veiksmų plane
nurodyti atsakingi
vykdytojai.
13.
Tobulinti
NDNT Pagal
patvirtintus
NDNT NDNT direktorius, 2021 m.
specialistų
kvalifikacinius mokymo planus iki einamųjų
direktoriaus
gebėjimus.
metų
pabaigos
užtikrintas
pavaduotojas
valstybės
tarnautojų
ir
pagal
darbuotojų, dirbančių pagal administravimo
darbo sutartis, kvalifikacijos
sritį, Teisės ir
kėlimas
personalo skyriaus
(lyderystės,
vadovavimo, vedėjas, Veiklos
konfliktų
valdymo, kokybės skyriaus
organizacinės
kultūros,
vedėjas,
bendravimo
su
klientais,
Sprendimų
korupcijos
prevencijos
ir kontrolės skyriaus
specialiųjų profesinių mokymų) vedėjas, kiti skyrių
– 95 proc.
vedėjai pagal
1) Parengta naujai priimtų į kompetenciją.
NDNT darbuotojų apmokymo
programa 2021 m. – 1 vnt.;
2) Organizuoti NDNT vidiniai

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

7

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

mokymai – 12 vnt.
3) Asmens veiklos ir gebėjimų
dalyvauti klausimyno pildymo
mokymai kartu su savivaldybių
atstovais – 2 vnt.
14. Palaikyti tarpinstitucinį 1. Organizuoti tarpinstituciniai NDNT direktorius, 2021 m.
bendradarbiavimą.
NDNT susitikimai negalios
direktoriaus
nustatymo
klausimais
su
pavaduotojas
Valstybinio socialinio draudimo
pagal
fondo valdyba prie Socialinės administravimo
apsaugos ir darbo ministerijos
sritį, Veiklos
(toliau – VSDFV), Užimtumo kokybės skyrius.
tarnyba prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba), Neįgaliųjų
reikalų
departamentu
prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
Techninės
pagalbos centru prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos,
neįgaliųjų
nevyriausybinėmis
organizacijomis, savivaldybių
administracijomis – 6 vnt.
2. Organizuoti susitikimai su NDNT direktorius,
Ginčų komisija prie Socialinės
direktoriaus
apsaugos ir darbo ministerijos
pavaduotojas
negalios vertinimo praktikos
pagal
vienodinimo ir veiklos rezultatų administravimo
aptarimo klausimais – 4 vnt.
sritį, Sprendimų

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

8

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
kontrolės skyrius.
NDNT direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
pagal
administravimo
sritį, teritorinių
skyrių vedėjai.

15. Pateikti siūlymus dėl
atvejo
vadybos
modelio
įdiegimo NDNT, kad negalią
turintys asmenys gautų visą
būtiną
pagalbą
,,vieno
langelio“ principu.

16. Modernizuoti neįgaliojo
pažymėjimo išdavimą.

17.
Siekiant
mažinti
korupcijos
pasireiškimo

Įvykdym
o
terminas

3. Organizuoti susitikimai su
Užimtumo tarnybos skyriais,
VSDF teritoriniais skyriais ir
savivaldybių skyriais profesinės
reabilitacijos, neįgalumo lygio,
darbingumo lygio ir specialiųjų
poreikių nustatymo klausimais –
21 vnt.
Išanalizuoti ir suformuoti atvejo NDNT direktorius, 2021 m.
vadybininko
modulius,
direktoriaus
atsižvelgiant
į
teisines, pavaduotojai pagal
technines,
finansines
bei administravimo
žmogiškųjų išteklių galimybes,
sritį, Veiklos
parengti išvadas, siūlymus.
kokybės skyriaus
vedėjas, Teisės ir
personalo skyriaus
vedėjas.
Pateiktas projektas SADM dėl NDNT direktorius, 2021 m.
popierinių
neįgaliojo
direktoriaus
pažymėjimo
keitimo
pavaduotojas
specializuotomis plastikinėmis
pagal
kortelėmis - 1 vnt.
administravimo
sritį, Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas.
Išanalizuoti technines, teisines NDNT direktorius, 2021 m.
galimybes taikyti vertinimų
direktoriaus
II–III

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

9

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
tikimybę ir optimizuoti NDNT
veiklą, užtikrinanti asmens
negalios
vertinimų
paskirstymą,
kad negalia
asmeniui nebūtų vertinama
tame pačiame mieste.

18.
Atlikti
atsparumo
korupcijai NDNT vertinimą už
2020-2021
metus
ir
įgyvendinti būtinas priemones
galimos
korupcijos
pasireiškimui mažinti.
19. Patobulinti ir (ar) papildyti
naujomis funkcijomis NDNT
informacinę sistemą, kad būtų
užtikrintas
teisės
aktų
nustatytų funkcijų vykdymas,
duomenų apsikeitimas realiu
laiku su suinteresuotomis
institucijomis.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

rotaciją tarp skyrių ir parengti pavaduotojai pagal
ketv.
veiksmų
planą
jos administravimo
įgyvendinimui.
sritį, Veiklos
Pasirengta „Gydytojų baseino kokybės skyriaus
įdiegimui“.
vedėjas, Teisės ir
personalo skyriaus
vedėjas,
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas.
Atliktas atsparumo korupcijai NDNT direktorius, 2021 m.
NDNT
vertinimas
ir NDNT patarėjas,
įgyvendintos
dvi
naujos teritorinių skyrių
korupcijos rizikos pasireiškimo
vedėjai.
galimybes
mažinančios
priemonės.
Patobulinta NDNT informacinė NDNT direktorius, 2021 m.
sistema ir (ar) įdiegtos naujos
direktoriaus
funkcijos – 5 vnt.:
pavaduotojas
1) naujos elektroninio parašo
pagal
komponentės
pritaikymas administravimo
dokumentų, formuojamų NDNT sritį, Informacinių
IS, pasirašymui;
technologijų
2) pastovaus duomenų teikimo skyriaus vedėjas.
automatiniu būdu į SPIS
modulio
modifikavimas,
rekomendacijos dėl pagalbos
poreikio
ir/ar
klausimyno
duomenų automatiniu būdu tarp

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

10

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

NDNT IS ir SPIS modulio
sukūrimas;
3) NDNT IS komponentų
veikimo ir NDNT IS duomenų
bazės optimizavimas;
4) NDNT IS registruojamų
asmenų rotavimo komponentės
išplėtimas;
5) kiti būtini NDNT IS
išplėtimo bei vystymo darbai.
04.05 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
0400501011 2. Perduoti
1. Vykdyti bendradarbiavimą Kartu su Rytų partnerystės NDNT direktorius, 2021 m.
3
Lietuvos patirtį su Rytų partnerystės šalimis, šalimi
organizuotos
ir
direktoriaus
III-IV
ES
Rytų įgyvendinant
Vystomojo įgyvendintos bendros veiklos,
pavaduotojas
ketv
partnerystės
bendradarbiavimo
skirtos keistis patirtimi negalios
pagal
šalims ir kitoms tarpinstitucinį veiklos planą.
nustatymo srityje – 1 vnt.
administravimo
besivystančioms 2.
sritį, skyrių
Vykdyti
tarptautinį Organizuoti
susitikimai
su
valstybėms
vedėjai
pagal
bendradarbiavimą su Ukrainos Ukrainos
kompetentingomis
socialinės
kompetenciją.
kompetentingomis
institucijomis, perteikiant patirtį
apsaugos srityje institucijomis
negalios neįgalumo,
darbingumo
ir
nustatymo srityje.
specialiųjų poreikių nustatymo
srityje – 1 vnt.

Asignav
imai,
tūkst.
eurų

6,0

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Proceso ir /ar indėlio
Įvykdym
Atsakingi
Asignavimai
Priemonės kodas
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai, mato
o
vykdytojai
, tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
terminas
03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
03003050103 1. Sudaryti
1. Teikti
1.1. Pervežimo,
Prieglobsčio gavėjų,
Pabėgėlių
2021 m.
791,0
sąlygas Pabėgėlių paslaugas PPC
priėmimo ir
apgyvendintų PPC, skaičius – priėmimo ir
priėmimo centro gyvenantiems
apgyvendinimo
60.
integracijos
(toliau – PPC)
užsieniečiams
paslaugos
skyrius,
Prieglobsčio prašytojų
veiklai.
Priežiūros
ir
apgyvendintų PPC skaičius –
ūkio skyrius
60.
Nelydimų nepilnamečių
apgyvendintų PPC skaičius –
7.
1.2. Sveikatos
Gavusių paslaugas
Pabėgėlių
priežiūros
prieglobsčio gavėjų,
priėmimo ir
paslaugos
prieglobsčio prašytojų ir
integracijos
nelydimų nepilnamečių
skyrius,
skaičius – 200.
Medicinos
punktas
1.3 Aprūpinimo
Gavusių paslaugas
Pabėgėlių
paslaugos:
prieglobsčio gavėjų,
priėmimo ir
1.3.1. Rūbais,
prieglobsčio prašytojų ir
integracijos
avalyne, higienos
nelydimų nepilnamečių
skyrius,
priemonėmis,
skaičius – 200;
Priežiūros ir
Priemonės
pavadinimas

2

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir /ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Gavusių paramą prieglobsčio
gavėjų, prieglobsčio prašytojų
ir nelydimų nepilnamečių
skaičius – 40

Atsakingi
vykdytojai

reikiamu
inventoriumi ir
įranga;
1.3.2.
priemonėmis,
skirtomis
mokslams ir
darbeliams)
vaikams, kurie yra
prieglobsčio
ūkio skyrius
gavėjai,
prieglobsčio
prašytojai ir
nelydimi
nepilnamečiai,
lankantiems
ikimokyklines
įstaigas ir bendrojo
lavinimo mokyklas
1.4. Socialinės
Informavimo, konsultavimo,
Pabėgėlių
paslaugos
tarpininkavimo paslaugas
priėmimo ir
gavusių užsieniečių skaičius – integracijos
200
skyrius
Palydėtų į Užimtumo tarnybą:
prieglobsčio gavėjų skaičius –
20; prieglobsčio prašytojų
skaičius – 15
Parengta prieglobsčio gavėjų

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

3

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir /ar indėlio
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
individualių integracijos
planų – 30
1.5. lietuvių kalbos Gavusių paslaugas
ir lietuvių kultūros prieglobsčio gavėjų ir
pažinimo mokymo nelydimų nepilnamečių
paslaugos
skaičius – 30.
1.6. psichologinės Užsieniečių, gavusių
paslaugos
paslaugas, skaičius – 60.
1.7. vertimo žodžiu Užsieniečių, gavusių
ir (ar) raštu
paslaugas, skaičius – 50.
paslaugos
1.8. Laisvalaikio
Suorganizuoti renginiai su
užimtumo
vietos bendruomene – ne
paslaugos
mažiau kaip 4
Tęstinė veikla, atsižvelgiant į
gyventojų pomėgius (pvz.,
siuvimas, menas, keramika,
dirbtuvės, sportas ir pan.) –
ne mažiau kaip 3
2. Užtikrinti PPC veiklą teikiant
Paramą gavusių prekybos
paramą prekybos žmonėmis aukoms
žmonėmis aukų skaičius –5.
3. Užtikrinti nelydimų nepilnamečių
Nelydimų nepilnamečių,
užsieniečių laikinąją globą (rūpybą)
kuriems užtikrinta globa
(rūpyba), skaičius – 7
4. Stiprinti bendradarbiavimą su
Parengtas,
suderintas
su
kitomis institucijomis ir
Socialinės apsaugos ir darbo
organizacijomis užsieniečių
ministerija (toliau – SADM)

Atsakingi
vykdytojai

Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius

Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius
PPC
direktorius,
direktoriaus

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

4

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
integracijos tema.

Proceso ir /ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir patvirtintas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo stiprinimo
planas – iki 2021 m. I ketv.
pabaigos
Sukurtas
ir
veikiantis
bendradarbiavimo
tinklas
(įtraukiant ne mažiau kaip 7
naujus narius iš Pagalbos
pabėgėlių
integracijai
organizacijų tinklo, Refugee
council
of
Lithuania,
pabėgėlių
integraciją
vykdančių
nevyriausybinių
organizacijų,
Jonavos
savivaldybės
socialinių
paslaugų centro, su vaikais ar
jaunimu
dirbančių
organizacijų,
moterų
organizacijų,
vietos
bendruomenės,
profesinio
rengimo ir/ar suaugausiųjų
švietimo centrų, aukštosios
mokyklos
(priimančios
pabėgėlius)
ir
kitų
organizacijų,
dirbančių
paslaugų pabėgėliams teikimo
srityse, atstovus):
1. parengtas ir pateiktas
derinti SADM jungtinės visų

Atsakingi
vykdytojai
patarėjas
integracijos
klausimais;
Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius,
teisininkas

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

5

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

5. Vykdyti Europos Sąjungos
projektus

6. Periodiškai teikti SADM PPC
veiklos ataskaitas

Proceso ir /ar indėlio
Įvykdym
Atsakingi
Asignavimai
vertinimo kriterijai, mato
o
vykdytojai
, tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
terminas
tinklo narių bendradarbiavimo
sutarties projektas – iki 2021
m. birželio 1 d.
2. pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis –
iki 2021 m. liepos 1 d.
3. suorganizuoti ne mažiau
kaip
3
tinklo
narių
susitikimai, skirti spręsti
probleminius
užsieniečių
integracijos
vykdymo,
paslaugų teikimo tobulinimo
klausimus;
parengti
susitikimų protokolai – iki
2021 m. gruodžio 31 d.
Vykdomų projektų skaičius –
Pabėgėlių
4;
priėmimo ir
integracijos
skyrius,
projektų
vadovas,
direktoriaus
patarėjas
integracijos
klausimais
Pateiktų SADM ketvirtinių
Pabėgėlių
ataskaitų skaičius – 4
priėmimo ir
integracijos
Pateiktų ministerijai metinių

6

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

7. Viešinti PPC veiklą
8. Stiprinti integracijos paslaugų
teikimą ir probleminių atvejų
sprendimą

9. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas,
stiprinti PPC žmogiškuosius išteklius
bei administracinius gebėjimus

Proceso ir /ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ataskaitų skaičius – 1
Parengtos
ir
paviešintos
informacijos skaičius – 8.
Atlika
PPC
dažniausiai
pasitaikančių
krizinių
situacijų analizė:
kokie
ypatumai ir su kokiom
tikslinėm
grupėm
jos
dažniausiai pasitaiko (pvz.:
viengungiai,
specialiuosius
poreikius turinyts vaikai,
neįgalūs asmenys, konkrečių
tautybių atstovai ir pan.)
Parengtas
ir
PPC
reglamentuotas
krizinių
situacijų
valdymo
ir
prevencijos tvarkos aprašas
atskiroms tikslinėms grupėms
(numatyti algoritmai (krizinių
situacijų valdymo būdai),
įtraukiant
ekspertus,
specialistus iš kitų įstaigų ir
organizacijų) – iki 2021 m. II
ketv. pabaigos
Parengtas, suderintas su
SADM ir patvirtintas PPC
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo planas (toliau –

Atsakingi
vykdytojai
skyrius
PPC
direktorius
PPC
direktorius,
direktoriaus
patarėjas
integracijos
klausimais;
Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius,
teisininkas

PPC
direktorius;
Priežiūros ir
ūkio skyrius;

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

7

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

10. Gerinti PPC bendradarbiavimą su
kitų ES šalių narių organizacijomis,
teikiančiomis paslaugas pabėgėliams

Proceso ir /ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Planas) – iki 2021 m. I ketv.
pabaigos
Įgyvendinta ne mažiau kaip
90 proc. plane numatytų
mokymų – iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
Parengta ir įgyvendinta 10
personalizuotų kvalifikacijos
kėlimo planų (kurie atitiktų
pareigybės atliekamų funkcijų
specifiką) – iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
Įrengtos dvi nuotolinių
posėdžių, virtualiu būdu,
naudojantis naujausiomis
technologijomis,
organizavimo vietos
Sudarytos ne mažiau kaip 2
naujos bendradarbiavimo
sutartys (numatant dalijimąsi
gerąją integracijos paslaugų
teikimo praktika, bendrus
renginius) su kitų ES šalių
narių paslaugas pabėgėliams
teikiančiomis organizacijomis
– iki 2021 m. II ketv.
pabaigos
Vykdant bendradarbiavimą,

Atsakingi
vykdytojai
direktoriaus
patarėjas
integracijos
klausimais

PPC
direktorius,
direktoriaus
patarėjas
integracijos
klausimais;
Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

8

Priemonės kodas

03003050102

Priemonės
pavadinimas

2. Teikti
prieglobstį
gavusiems
užsieniečiams
paramą
integracijai.

Proceso ir /ar indėlio
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
suorganizuoti ne mažiau kaip
2 bendri su kitų šalių
organizacijomis renginiai
(skirti dalinti gerąja praktika,
keistis patirtimi), juose
dalyvaujant SADM – iki 2021
m. gruodžio 31 d.
1. Teisės aktais nustatyta tvarka teikti Prieglobsčio gavėjų, gavusių
paramą prieglobsčio gavėjų integracijai paramą integracijai
savivaldybių teritorijoje.
savivaldybių teritorijoje,
skaičius – 230
Įsidarbinusių prieglobstį
gavusių užsieniečių dalis iš
visų prieglobstį gavusių
užsieniečių, kuriems suteikta
parama integracijai
savivaldybėse – 26 proc.
2. Užtikrinti
Sudaryti
Sudaryta komisija (PPC ir
individualių
komisiją (PPC ir partnerių įgyvendinančių
integracijos planų
partnerių
integraciją atstovų)
parengimą ir
įgyvendinančių
individualių integracijos
įgyvendinimą
integraciją
planų rengimo priežiūrai
atstovų)
užtikrinti
individualių
Suorganizuoti ne mažiau kaip
integracijos
4 posėdžiai (parengti
planų rengimo
protokolai teikiami SADM)
priežiūrai
užtikrinti

Atsakingi
vykdytojai

Pabėgėlių
priėmimo ir
integracijos
skyrius, vyr.
finansininka
s

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.

775,0

9

Proceso ir /ar indėlio
Įvykdym
Atsakingi
Asignavimai
Priemonės kodas
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vertinimo kriterijai, mato
o
vykdytojai
, tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
terminas
3. Užtikrinti tinkamą lėšų, skirtų
Integraciją įgyvendinančių
užsieniečių, gavusių prieglobstį
institucijų patikrų skaičius –
integracijai administravimą.
ne mažiau nei 2.
03003050113 3. Įgyvendinti
1. Užtikrinti parengto Lietuvos
Lietuvių kilmės perkeltinų
Pabėgėlių
2021 m.
180,0
parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų
asmenų iš Ukrainos Krymo
priėmimo ir
piliečių, lietuvių šeimos narių, gyvenančių
Autonominės Respublikos,
integracijos
kilmės asmenų ir humanitarinės krizės ištiktose šalyse,
Sevastopolio miesto,
skyrius
jų šeimos narių, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir Donetsko ir Luhansko srityse,
gyvenančių
karinio konflikto apimtose teritorijose, gavusių paramą savivaldybių
humanitarinės
perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų
teritorijoje skaičius – 9
krizės ištiktose
integracijai modelio įgyvendinimą.
Lietuvos piliečių, lietuvių
šalyse, atsidūrusių
kilmės asmenų ir jų šeimos
ekstremaliose
narių, gyvenančių
situacijose ir
humanitarinės krizės ištiktose
karinio konflikto
šalyse, atsidūrusių
apimtose
ekstremaliose situacijose ir
teritorijose,
karinio konflikto apimtose
perkėlimo į
teritorijose, skaičius – 60
Lietuvą ir
paramos jų
integracijai
modelį
____________________________________
Priemonės
pavadinimas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0100201012 1.
Įgyvendinti
savivaldybių
0
patvirtintas užimtumo didinimo
programas.

0200801020 1. Mokėti
5
(priemonė

išmokas

vaikams
nurodyta

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

01.02 Užimtumo didinimas
1. Teikti paraiškas dėl 1. Pateiktų paraiškų dėl
Socialinių
2021 m.
lėšų
pervedimo lėšų pervedimo skaičius –
paslaugų
savivaldybių
3.
priežiūros
administracijoms
2. Ministerijai pateiktų departamento
priemonei įgyvendinti.
ataskaitų
ir
išvadų prie socialinės
2.
Teikti
Lietuvos skaičius – 6.
apsaugos ir
Respublikos
socialinės
darbo
apsaugos
ir
darbo
ministerijos
ministerijai (toliau –
(toliau – SPPD)
ministerija)
priemonės
Savivaldybių
įvykdymo
ataskaitas,
programų
išvadas, pasiūlymus ir
valdymo skyrius
kitą
reikalingą
informaciją.
02.08 Socialinė parama
1. Sudaryti valstybės 1. Sudarytų / vykdomų
SPPD
2021 m.
biudžeto lėšų naudojimo sutarčių skaičius – 60,
Savivaldybių

Asignavimai,
tūkst. eurų

9.700,0

558.789,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Demografijos,
migracijos
ir
integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo
2020–2022 metų tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216
„Dėl Demografijos, migracijos ir
integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo
2020–2022 metų tarpinstitucinio
veiklos
plano
patvirtinimo“,
1priedas) (toliau – Demografijos,
migracijos ir integracijos politikos
2018–2030
metų
strategijos
įgyvendinimo 2020–2022 metų
TVP) 1.4.1 papunktyje).
0200801020 2. Pervesti lėšas išmokoms
6
vaikams administruoti.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti vertinimus.
3.Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

pasirašytų išlaidų sąmatų
programų
skaičius – 120.
valdymo,
2.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 2.
vertinimo ir
3. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,

1. Sudarytų / vykdomų
SPPD
sutarčių skaičius – 60,
Savivaldybių
pasirašytų išlaidų sąmatų
programų
skaičius - 70.
valdymo,
2.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 3.
vertinimo ir
3. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 10.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

3.912,0

3

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0200801020 3. Teikti finansinę paskatą
7
jaunoms šeimoms, įsigyjančioms
pirmąjį būstą (priemonė nurodyta
Demografijos,
migracijos
ir
integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo
2020–2022 metų TVP 1.5.4.
papunktyje).

0200801030 4. Pervesti lėšas išmokoms
2
ginkluoto
pasipriešinimo
dalyviams mokėti.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti sutartis dėl
būsto kredito pirmajam
būstui įsigyti teikimo
(subsidijų finansavimo)
tvarkos su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti
valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės
įgyvendinimo priežiūrą.
2. Atlikti vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1. Sudarytų / vykdomų
sutarčių skaičius – 46.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

2021 m.

10.000,0

1. Sudarytų / vykdomų
sutarčių skaičius – 60.
2. Atliktų vertinimų
skaičius – 10.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo,
Programų
vertinimo ir
analizės
skyriai.

2021 m.

50,0

4

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0200801030 5. Pervesti lėšas tikslinėms
4
kompensacijoms mokėti.

0200801030 6. Pervesti lėšas tikslinėms
5
kompensacijoms
administruoti,
dalyvauti
vertinant
asmens
savarankiškumą
kasdienėje
veikloje.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti vertinimus.
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1. Sudarytų / vykdomų
SPPD
sutarčių skaičius – 60,
Savivaldybių
pasirašytų išlaidų sąmatų
programų
skaičius – 60.
valdymo,
2.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 2.
vertinimo ir
3. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 11.

2021 m.

192.234,0

1. Sudarytų / vykdomų
SPPD
sutarčių skaičius – 60,
Savivaldybių
pasirašytų išlaidų sąmatų
programų
skaičius – 60.
valdymo,
2.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 3.
vertinimo ir
3. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 14.

2021 m.

7.689,0

Atsakingi
vykdytojai

5

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0200801031 7. Pervesti lėšas kompensacijoms
0
sovietinėje armijoje sužalotiems
asmenims bei žuvusių šeimoms
mokėti.

0200801031 8. Pervesti lėšas socialinėms
4
išmokoms ir kompensacijoms
skaičiuoti ir mokėti.

0200801031 9. Teikti socialinę paramą
5
mokiniams (priemonė nurodyta
Demografijos,
migracijos
ir
integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Teikti paraiškas dėl
lėšų
pervedimo
savivaldybių
administracijoms
priemonei įgyvendinti.
2. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Teikti paraiškas dėl
lėšų
pervedimo
savivaldybių
administracijoms
priemonei įgyvendinti.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1. Sudarytų / vykdomų
SPPD
sutarčių skaičius – 60.
Savivaldybių
2.
Atliktų
vertinimų
programų
skaičius – 3.
valdymo,
3. Ministerijai pateiktų
Programų
ataskaitų
ir
išvadų vertinimo ir
skaičius – 6.
analizės skyriai

2021 m.

6,0

1. Pateiktų paraiškų dėl
lėšų pervedimo skaičius –
3.
2. Ministerijai
pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

2021 m.

14.947,0

Pateiktų paraiškų dėl lėšų
pervedimo skaičius – 11.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

2021 m.

38.652,0

Atsakingi
vykdytojai

6

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
2020–2022 metų
papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.2.4 2. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
0200801031 10. Teikti paramą šeimoms ir 1. Teikti paraiškas dėl
7
asmenims būstui išsinuomoti lėšų
pervedimo
(priemonė
nurodyta savivaldybių
Demografijos,
migracijos
ir administracijoms
integracijos politikos 2018–2030 priemonei įgyvendinti.
metų strategijos įgyvendinimo 2. Teikti ministerijai
2020–2022 metų TVP 1.5.2 priemonės
įvykdymo
papunktyje).
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
0200801032 11. Kompensuoti savivaldybėms 1. Sudaryti valstybės
3
rinkoje nuomojamo būsto nuomos biudžeto lėšų naudojimo
mokesčio dalį, aprūpinant asmenis sutartis su vykdytojais dėl
ir šeimas
socialiniu būstu įgyvendinimo,
vykdyti
(priemonė
nurodyta nuolatinę
programos
Demografijos,
migracijos
ir priemonės įgyvendinimo
integracijos politikos 2018–2030 priežiūrą.
metų strategijos įgyvendinimo 2. Teikti ministerijai
2020–2022 metų TVP 1.5.3 priemonės
įvykdymo
papunktyje).
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

TVP

1. Pateiktų paraiškų dėl
lėšų pervedimo skaičius –
3.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

2021 m.

3.100,0

1.
Sudarytų
skaičius – 60.
2. Ministerijai
ataskaitų
ir
skaičius – 5.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

2021 m.

1.000,0

sutarčių
pateiktų
išvadų

7

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

0200801040 12. Pervesti lėšas socialinėms 1. Teikti paraiškas dėl 1. Pateiktų paraiškų dėl
SPPD
1
paslaugoms finansuoti.
lėšų
pervedimo lėšų pervedimo skaičius – Savivaldybių
savivaldybių
11.
programų
administracijoms
2. Ministerijai pateiktų
valdymo,
priemonei įgyvendinti.
ataskaitų
ir
išvadų
Programų
2. Teikti ministerijai skaičius – 6.
vertinimo ir
priemonės
įvykdymo 3. Atlikta vertinimų dėl
analizės skyriai.
ataskaitas,
išvadas, savivaldybių
pasiūlymus
ir
kitą asmenims (šeimoms)
reikalingą informaciją.
socialinių paslaugų,
3. Kontroliuoti asmens
finansuojamų iš
(šeimos)
socialinių valstybės biudžeto
paslaugų,
specialių tikslinių
finansuojamų iš valstybės dotacijų savivaldybių
biudžeto
specialių biudžetams,
tikslinių
skyrimo, teikimo bei
dotacijų savivaldybių
asmens
biudžetams, poreikio
(šeimos) finansinių
nustatymą, jų skyrimą,
galimybių mokėti už
teikimą
bei
asmens šias paslaugas vertinimo:
(šeimos)
- atliktas 2 savivaldybių
finansinių
galimybių vertinimas (analizė).
mokėti
už
šias
paslaugas
vertinimą.
03.03 Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
0300301010 1. Sudaryti sąlygas Socialinių 1. Vertinti, prižiūrėti ir 1. Įstaigų vertinimų ir jų SPPD Įstaigų
2
paslaugų priežiūros departamento kontroliuoti valstybės ir metu suteiktos metodinės
priežiūros,

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

68.845,0

2021 m.

1.974,00

8

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
veiklai.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

vietos
savivaldos
lygmenimis
socialinių
paslaugų kokybę, vykdyti
licencijų socialinei globai
išdavimo procesą, teikti
metodinę pagalbą dėl
socialinės globos normų
taikymo bei socialinės
priežiūros
šeimoms
organizavimo ir bendrųjų
socialinių
paslaugų
socialinės
priežiūros
kokybės kontrolės.
2. Įgyvendinti SPPD
pavestas
valstybės
socialinių
programų
priemones ir projektus,
vertinti
valstybės
investicijų
teikimo
socialinių
paslaugų
įstaigoms poreikį, vykdyti
nuolatinį
pavestų
programų priemonių ir
projektų
(toliau
–
projektai) įgyvendinimo
monitoringą,
siekiant
užtikrinti priemonių ir
projektų
vykdymo

pagalbos skaičius:
- socialinės globos įstaigų
ir globos centrų – 90;
- atitikties licencijavimo
sąlygoms – 80;
-Konsultacijos / mokymai
-7;
Planinių patikrinimų dalis,
iš anksto pranešus:
- socialinės globos įstaigų,
proc. – 40;
- globos centrų proc.– 40;
- licencijavimo sąlygoms,
100 proc.
2. Įgyvendintos SPPD
pavestos
programų
priemonės – 54;
surengtų
mokymų
skaičius - 1;
atliktų
programų
priemonių ir projektų
vertinimų skaičius –72;
planinių patikrinimų dalis,
iš anksto pranešus, proc. –
95;
atlikta projektų atitikimo
formaliesiems kriterijams
ir organizuotas ekspertinis

Atsakingi
vykdytojai
Įstaigų
licencijavimo ir
programų
įgyvendinimo,
Socialinių
programų
administravimo,
Programų
vertinimo ir
analizės,
Savivaldybių
programų
valdymo,
Išteklių
valdymo,
Administravimo
skyriai.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

9

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

kokybę, vertinti projektus
ir
teikti
ministerijai
priemonių įgyvendinimo
ataskaitas su išvadomis ir
pasiūlymais
bei
kitą
reikalingą informaciją.
3.
Koordinuoti
bei
vykdyti
socialinių
darbuotojų
profesinės
kompetencijos tobulinimo
programų atranką bei
įžanginių
individualios
priežiūros
personalo
profesinės kompetencijos
tobulinimo
programų
derinimą, organizuoti bei
vykdyti
socialinių
darbuotojų atestaciją bei
socialinio
darbo
metodinių centrų veiklos
vertinimą, teikti metodinę
pagalbą
įstaigoms,
organizacijoms
dėl
socialinių paslaugų srities
darbuotojų
profesinės
kompetencijos tobulinimo
ir
praktinės
veiklos
vertinimo,
vykdyti

turinio vertinimas – 1674;
dėl projektų finansavimo
pratęsimų –81;
sudarytų
finansavimo
sutarčių bei papildomų
susitarimų skaičius – 966;
pateiktų paraiškų dėl lėšų
pervedimo skaičius - 37
pasirašytų išlaidų sąmatų
skaičius – 368;
ministerijai
pateiktų
ataskaitų su išvadomis ir
pasiūlymais skaičius –
218.
3.
Įvertintų socialinių
darbuotojų
profesinės
kompetencijos tobulinimo
programų skaičius – 25;
suderintų
įžanginės
individualios priežiūros
personalo
profesinės
kompetencijos tobulinimo
programų skaičius – 5;
atestuotų
socialinių
darbuotojų skaičius – 300;
socialinio
darbo
metodinių centrų veiklos
ataskaitų skaičius – 1;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

įstaigų,
organizacijų
poreikių
tobulinti
socialinių paslaugų srities
darbuotojų
profesinę
kompetenciją stebėseną ir
teikti
ministerijai
ataskaitas su išvadomis ir
siūlymais.
Sukurti ir prižiūrėti
šeimos kortelei skirtą
informacinę
sistemą,
teikti
ministerijai
informaciją,
sudaryti
sutartis su viešaisiais ir
privačiaisiais juridiniais
asmenimis dėl lengvatų,
paslaugų ar privilegijų,
taip pat prekėms ar
renginiams
taikomų
nuolaidų,
konsultuoti
viešuosius
ir
privačiuosius juridinius
asmenis dėl galimybių
dalyvauti
įgyvendinant
Šeimos
kortelės
programą.
4. Skelbti informaciją
apie socialinių paslaugų

poreikių
tobulinti
socialinių paslaugų srities
darbuotojų
profesinę
kompetenciją ataskaitų su
išvadomis ir pasiūlymais
skaičius – 1,
sudaryti 50 sutarčių su
viešaisiais ir privačiaisiais
juridiniais
asmenimis,
įgyvendinant
Šeimos
kortelės programą.
4. Surinkti iš savivaldybių
informaciją
apie
per
paskutinius 12 mėnesių
pirktų
ar
finansuotų
socialinių
paslaugų
kainas,
išanalizuoti
duomenis ir paskelbti
informaciją
SPPD
tinklapyje – surinkta ir
apdorota informacija iš 60
savivaldybių,
paskelbti
kainų vidurkiai -1.
5. Atlikta vertinimų ir
išnagrinėta skundų dėl
savivaldybių
asmenims (šeimoms)
socialinių paslaugų,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
vidutines kainas.
5. Kontroliuoti asmens
(šeimos)
socialinių
paslaugų,
finansuojamų iš valstybės
biudžeto
specialių
tikslinių
dotacijų savivaldybių
biudžetams, poreikio
nustatymą, jų skyrimą,
teikimą
bei
asmens
(šeimos)
finansinių
galimybių
mokėti
už
šias
paslaugas
vertinimą.
6.
Konsultuoti
ir
informuoti
ūkio
subjektus,
nagrinėti
asmenų
skundus
ir
pasiūlymus, organizuoti
seminarus (mokymus).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
finansuojamų iš
valstybės biudžeto
specialių tikslinių
dotacijų savivaldybių
biudžetams,
skyrimo, teikimo bei
asmens
(šeimos) finansinių
galimybių mokėti už
šias paslaugas vertinimo:
- atliktas 2 savivaldybių
vertinimas (analizė);
- išnagrinėta 100 proc.
pateiktų skundų.
6. Žmogiškųjų išteklių
dalis konsultavimui ir
informavimui, proc. – 25;
žmogiškųjų išteklių dalis
fiziniams patikrinimams,
proc. – 31;
organizuotų
seminarų
(mokymų) skaičius – 2;
darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
kursuose ir mokymuose,
skaičius – 30;
išnagrinėtų ir atsakytų
raštų skaičius – 1100;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

12

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0300301010 2. Pervesti lėšas perduotoms
3
apskričių įstaigoms išlaikyti.

0300301020 3. Įgyvendinti Socialinių paslaugų
6
šakos
kolektyvinės
sutarties
įsipareigojimus

0300301020 4. Aprūpinti socialinės globos
7
namus
mikroautobusais
su
specialia įranga neįgaliųjų su
judėjimo negalia pervežimui

0300301020 5. Teikti emocinės psichologinės

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

suteiktų
konsultacijų
skaičius
–
1100;
(naudingumo proc. – 99).
1. Teikti paraiškas dėl 1. Pateiktų paraiškų dėl
lėšų
pervedimo lėšų pervedimo skaičius –
savivaldybių
3.
administracijoms
2. Ministerijai pateiktų
priemonei įgyvendinti.
ataskaitų
ir
išvadų
2. Teikti ministerijai skaičius – 6.
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
Sudaryti
valstybės Sudarytų sutarčių skaičius
biudžeto lėšų naudojimo – 28.
sutartis su vykdytojais dėl Ministerijai
pateiktų
lėšų pervedimo.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.
Viešojo
pirkimo Socialinės globos namams
„Mikroautobusų
su pristatyti mikroautobusai
specialia įranga neįgaliųjų su
specialia
įranga
su
judėjimo
negalia neįgaliųjų su judėjimo
pervežimui,
skirtų negalia pervežimui – 9
socialinės
globos vnt.
namams“
sutarties
vykdymas.
1. Sudaryti valstybės 1.
Sudarytų
sutarčių

Atsakingi
vykdytojai

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius.

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

2.125,0

SPPD
2021 m.
Savivaldybių
programų
valdymo skyrius

587,0

SPPD Socialinių 2021 m.
programų
II ketv.
administravimo
skyrius

382,0

SPPD Socialinių 2021 m.

240,0
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Priemonės
kodas
8

Priemonės pavadinimas
pagalbos
telefonu
paslaugas
vyresnio
amžiaus
žmonėms
(priemonė
nurodyta
Demografijos,
migracijos
ir
integracijos politikos 2018-2030
metų strategijos įgyvendinimo
2021-2023 metų TVP 3.1.2
papunktyje)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3.
Atlikti
projektų
vertinimus.
4. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
0300301020 6. Padidinti darbo užmokestį Sudaryti
valstybės
9
socialinių paslaugų įstaigų ir biudžeto lėšų naudojimo
socialinių
paslaugų
srities sutartis su vykdytojais.
darbuotojams
0300302010 7. Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei:
2
7.1.
Skatinti ir plėsti dienos 1. Sudaryti valstybės
socialinę priežiūrą vaikams ir biudžeto lėšų naudojimo
šeimoms teikiančių socialinių sutartis su vykdytojais dėl
paslaugų įstaigų savivaldybėse įgyvendinimo,
vykdyti
veiklą,
skiriant
lėšas nuolatinę
programos
savivaldybėms akredituotai vaikų priemonės įgyvendinimo

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

skaičius – 1.
programų
2. Atliktas 3 projektų administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
turinio vertinimas.
Programų
3.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir
skaičius – 1.
analizės skyriai.
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

Sudarytų sutarčių skaičius
– 60.

1. Sudarytų / vykdomų
sutarčių skaičius – 58,
pasirašytų išlaidų sąmatų
skaičius – 58.
2.
Atliktų
vertinimų
skaičius – 6.

SPPD
2021 m.
Savivaldybių
III-IV
programų
ketv.
valdymo skyrius
SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo,
Programų
vertinimo ir

2021 m.

2.800,0

7.098,0
6.637,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
dienos
socialinei
priežiūrai
organizuoti, teikti ir administruoti
(numatyta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. A1-1210 "Dėl
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo
Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės
2019–2021 metų veiksmų plano
patvirtinimo“,
pakeitimo"
patvirtinto 1 priedo Vaiko gerovės
2019–2021 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių plano
(toliau - Vaiko gerovės 2019–2021
metų veiksmų planas) 1.11
papunktyje);
7.2. Vykdyti vaikų dienos socialinės
priežiūros bei kitų socialinės
priežiūros paslaugų akreditacijos
stebėseną, organizuojant projektų
atrankos
konkursą
(priemonė
nurodyta Vaiko gerovės 2019–2021
metų
veiksmų
plano
1.12
papunktyje);

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

priežiūrą.
3. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
2. Atlikti vertinimus.
ataskaitų
ir
išvadų
3. Teikti
ministerijai skaičius – 3.
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.

1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 1.
programų
2. Atliktas 1 projekto administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis atrankos skyriai
turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

50,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

7.3. Finansuoti nevyriausybinių
organizacijų dirbančių šeimos
gerovės srityje, veiklos projektus
(priemonė nurodyta Vaiko gerovės
2019–2021 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių plane 1.5
papunktyje);

7.4. Finansuoti bendravimo su
vaiku kursus nepasiturintiems vaikų
tėvams (įtėviams), globėjams,

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų vertinimą dėl
finansavimo
pratęsimo
2021 metams.
3. Atlikti
priemonės
projektų
vykdymo
vertinimus.
4. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 62.
programų
2. Atliktas 62 projektų administravimo,
vertinimas dėl projektų
Projektų
finansavimo
pratęsimo
atrankos,
2021 metams.
Programų
3.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir
skaičius – 3.
analizės skyriai
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

1. Sudarytų / vykdomų
sutarčių, skaičius – 60.
2.
Atliktų
vertinimų

SPPD
Savivaldybių
programų

2021 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų

409,0

2,0

16

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
rūpintojams (priemonė nurodyta
Vaiko gerovės 2019–2021 metų
veiksmų
plano
įgyvendinimo
priemonių plane 1.7 papunktyje).

0300302010 8.
Organizuoti
kompleksinių
4
paslaugų
teikimą
vaikams,
nukentėjusiems nuo smurto ar
netiesioginio
smurto
artimoje
aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimų
nariams
(priemonė
nurodyta
Viešojo saugumo plėtros 2015–
2025
metų
programos
įgyvendinimo TVP (Viešojo
saugumo plėtros 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo TVP,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. balandžio
13 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl
Viešojo saugumo plėtros 2015–
2025
metų
programos
įgyvendinimo TVP“, II skyrius)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2.
Atlikti
priemonės
vertinimą.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti
valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Atlikti
priemonės
projektų vertinimus.
4.Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
skaičius – 1.
3. Ministerijai
ataskaitų
ir
skaičius – 6.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

valdymo,
pateiktų
Programų
išvadų vertinimo ir
analizės skyriai.

1.Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 10.
programų
3. Atliktas 20 projektų administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
turinio vertinimas.
Programų
2.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir
skaičius – 1.
analizės skyriai.
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

200,0

17

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

(toliau – Viešojo saugumo plėtros
2015–2025
metų
programos
įgyvendinimo
TVP)
1.3.3
papunktyje).
0300302010 9.
Remti
nevyriausybinių
6
organizacijų projektus, skirtus
tėvystės įgūdžiams ugdyti ir tėvams
konsultuoti, siekiant, kad tėvystės
įgūdžių ugdymas būtų prieinamas
visiems
tėvams
(priemonė
nurodyta
Demografijos,
migracijos ir integracijos politikos
2018–2030
metų
strategijos
įgyvendinimo 2020–2022 metų
TVP 1.6.2 papunktyje).

0300302010 10. Padidinti paramą vyresnio
7
amžiaus žmonėms atstovaujančių
nevyriausybinių
organizacijų
veiklai
(priemonė
nurodyta
Demografijos, migracijos ir
integracijos politikos 2018–2030
metų strategijos įgyvendinimo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projekto vertinimą dėl
finansavimo
pratęsimo
2021 metams.
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 1.
programų
2. Atliktas 1 projekto administravimo,
vertinimas dėl projekto
Projektų
finansavimo
pratęsimo atrankos skyriai.
2021 metams.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

110,0

1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 5.
programų
2. Atliktas 15 projektų administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
turinio vertinimas.
Programų
3.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir

173,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
2020–2022 metų
papunktyje).

TVP

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

3.1.1 priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3.Atlikti
priemonės
projektų vertinimus.
4. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
11.
Remti
nevyriausybines
Atlikti priemonės
organizacijas,
teikiančias
projektų atrankas
paslaugas
globėjams
(rūpintojams),
įtėviams,
budintiems
globotojams,
šeimynų dalyviams, Valstybės
vaiko
teisių
apsaugos
ir
įvaikinimo
tarnybos
prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
atestuotiems
asmenims,
globos
centrų
darbuotojams, bendruomeninių
vaikų globos namų darbuotojams
ir viešinančias vaiko globą
(rūpybą) šeimoje bei įvaikinimą“
(priemonė
nurodyta
Vaiko
gerovės 2019 – 2021 metų
veiksmų plano 1 priedo 2.1

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

skaičius –1.
analizės skyriai.
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius –3.

Atliktas 13 projektų
atitikimo formaliesiems
kriterijams ir ekspertinis
turinio vertinimas.

SPPD Projektų
atrankos skyrius

2021 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų

19

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

papunktyje
0300302010 12. Įgyvendinti šeimos kortelės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį modelį
8
priemones (nurodytas Šeimos kortelės programos įgyvendinimo 2019–2022 metų priemonių plane (Šeimos kortelės
programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A-286 ,,Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau – Šeimos
kortelės įgyvendinimo 2019–2022 metų priemonių planas):
12.1. Organizuoti šeimos kortelių 1. Organizuoti šeimos 1. Pagaminta šeimos
Įstaigų
2021 m.
gamybą ir mobiliosios šeimos kortelių gamybą.
kortelių – 7000.
licencijavimo ir
kortelės programos sukūrimą 2. Organizuoti šeimos 2.
Pristatyta
šeimos
programų
(Šeimos kortelės įgyvendinimo kortelių
pristatymą kortelės
asmenims, įgyvendinimo
2019–2022 metų priemonių plano asmenims,
turintiems turintiems teisę į šeimos
skyrius
1.2 papunktis);
teisę į šeimos kortelę.
kortelę – 7000.
3. Teikti ministerijai 3. Ministerijai pateiktų
įvykdymo ataskaitų skaičius – 3.
12.2. Organizuoti šeimos kortelių priemonės
ataskaitas,
išvadas,
pristatymą asmenims, turintiems
ir
kitą
teisę į šeimos kortelę (Šeimos pasiūlymus
reikalingą
informaciją.
kortelės įgyvendinimo 2019–2022
metų priemonių plano 1.6
papunktis);
12.3. Organizuoti šeimos kortelės 1. Organizuoti šeimos Renginyje
dalyvaus
Įstaigų
viešinimo kampaniją“ (Šeimos kortelės partnerių veiklos šeimos kortelės partneriai licencijavimo ir
kortelės įgyvendinimo 2019–2022 viešinimo renginį.
ir
šeimos
kortelės
programų
metų priemonių plano 1 priedo
turėtojai - iki 300 dalyvių. įgyvendinimo
3.1 papunktis);
skyrius
12.4.Konkurso būdu atrinkti ir 1. Sudaryti valstybės 1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
finansuoti projektą, skirtą šeimos biudžeto lėšų naudojimo skaičius – 1.
programų
kortelės partneriams įtraukti ir sutartis
su
projektų 2. Atliktas 1 projekto administravimo,

Asignavimai,
tūkst. eurų

45,0

8,0

12,0

25,0

20

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
informacijai apie šeimos kortelę
skleisti
(Šeimos
kortelės
įgyvendinimo 2019–2022 metų
priemonių plano 2.3 papunktis).

0300302010 13. Remti bendrus jaunimo ir
9
vyresnio amžiaus žmonių NVO
projektus,
ugdant
vyresnio
amžiaus
žmonių
gebėjimus
informacinių technologijų srityje
(priemonė
nurodyta
Demografijos,
migracijos
ir
integracijos politikos 2018-2030
metų strategijos įgyvendinimo
2021-2023 metų TVP 3.4.1
papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonių
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Atlikti
priemonės
projektų vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonių
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis atrankos skyriai
turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 5.
programų
2. Atliktas 30 projektų administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
turinio vertinimas.
Programų
3.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir
skaičius – 4.
analizės skyriai
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

300,0

21

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0300302020 14.
Finansuoti
emocinės
1
(psichologinės) pagalbos tarnybas,
teikiančias
emocinės
(psichologinės) pagalbos telefonu
paslaugas (priemonė nurodyta
Smurto
artimoje
aplinkoje
prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims 2021
metų veiksmų
plano 2.1.3
papunktyje).

0300302020 15. Konkurso būdu atrinkti ir
2
finansuoti specializuotos pagalbos
centrų
projektus,
skirtus
specializuotos
kompleksinės
pagalbos
teikimui
smurtą
patyrusiems asmenims užtikrinti
(priemonė
nurodyta
Viešojo
saugumo plėtros 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo TVP
1.3.2 papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2.
Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 1.
programų
2. Atliktas 1 projekto administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis atrankos skyriai
turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

602,0

1.Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
skaičius – 1.
programų
2. Atliktas 2 projektų administravimo,
atitikimo formaliesiems
Projektų
kriterijams ir ekspertinis atrankos skyriai.
turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

1.530,0

22

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
0300302020 16. Įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikus) prevencijos ir pagalbos teikimo priemones (priemones,
3
nurodytas Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų
plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr.
A1-869 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų
plano patvirtinimo“ (toliau – Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims
2021 metų veiksmų planas)
16.1.
Skirti
lėšų 1. Sudaryti valstybės 1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
nevyriausybinių organizacijų biudžeto lėšų naudojimo skaičius – 10.
programų
projektams, skirtiems smurto sutartis
su
projektų 2. Atliktas 60 projektų administravimo,
artimoje aplinkoje prevencijai vykdytojais
dėl atitikimo formaliesiems
Projektų
(priemonė nurodyta Smurto įgyvendinimo,
vykdyti kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
artimoje
aplinkoje nuolatinę
programos turinio vertinimas.
Programų
prevencijos
ir
pagalbos priemonės įgyvendinimo 3.
Atliktų
vertinimų
vertinimo ir
teikimo
nukentėjusiems priežiūrą.
skaičius – 4.
analizės skyriai.
asmenims
2021
metų 2. Atlikti
priemonės 4. Ministerijai pateiktų
veiksmų
plano 1.1.1 projektų atrankas.
ataskaitų
ir
išvadų
papunktyje);
3. Atlikti
priemonės skaičius – 3.
16.2. Finansuoti nevyriausybinių projektų vertinimus.
organizacijų,
dirbančių
su 4. Teikti ministerijai
įvykdymo
asmenimis, siekiančiais atsisakyti priemonės
ataskaitas,
išvadas,
smurtinio
elgesio,
projektus
ir
kitą
(priemonė
nurodyta
Smurto pasiūlymus
reikalingą
informaciją.
artimoje aplinkoje prevencijos ir
pagalbos teikimo nukentėjusiems

Asignavimai,
tūkst. eurų

365,0

170,0

195,0

23

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

asmenims 2021 metų veiksmų
plano 1.3.1 papunktyje).
0300303010 17. Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones:
1
17.1. Pervesti lėšas Lietuvos – 1. Sudaryti valstybės
Lenkijos jaunimo mainų fondui biudžeto lėšų naudojimo
(įgyvendinant
Lietuvos sutartis
su
projektų
Respublikos
Vyriausybės
ir vykdytojais
dėl
Lenkijos
Respublikos įgyvendinimo,
vykdyti
Vyriausybės
susitarimą
dėl nuolatinę
programos
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo priemonės įgyvendinimo
mainų fondo, patvirtintą Lietuvos priežiūrą.
Respublikos Vyriausybės 2007 m. 2. Atlikti
priemonės
liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl projektų atrankas.
Lietuvos
Respublikos 3. Teikti
ministerijai
Vyriausybės
ir
Lenkijos priemonės
įvykdymo
Respublikos
Vyriausybės ataskaitas,
išvadas,
susitarimo dėl Lietuvos ir pasiūlymus
ir
kitą
Lenkijos jaunimo mainų fondo reikalingą informaciją.
patvirtinimo“ bei Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo
komiteto 2011 m. lapkričio 29 d.
nutarimą Nr. 15 „Dėl reglamento
keitimo“);
17.2. Konkurso būdu atrinkti ir 1. Sudaryti valstybės
finansuoti projektus, skatinančius biudžeto lėšų naudojimo
inovacijas
jaunimo
politikos sutartis
su
projektų
srityje, siekiant kurti naujas vykdytojais
dėl

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 15.
Socialinių
2. Atliktas 40 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos
3. Ministerijai pateiktų
skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

2021 m.

2.400,0
135,0

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 1.
Socialinių
2. Atliktas 2 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo

2021 m.

107,0

24

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
jaunimo įtraukimo į pilietinį
gyvenimą
formas
(priemonė
nurodyta Nacionalinės jaunimo
politikos 2020 metų veiksmų
plano
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. A1-1178 „Dėl
Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, 1 priedas) (toliau –
Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų planas) 2.1.1.
papunktyje);
17.3. Įgyvendinti darbo vasarą
užimtumo
programas
savivaldybėse (priemonė nurodyta
Nacionalinės jaunimo politikos
2021 metų veiksmų plano 1
priedo 1.1.3 papunktyje);

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją

kriterijams ir ekspertinis
turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 2.

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 5.
Socialinių
2. Atliktas 20 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos
3. Ministerijai pateiktų
Skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 1.

Įvykdym
o
terminas

, Projektų
atrankos
Skyriai.

2021 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

17.4. Konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti atvirųjų jaunimo centrų
ir erdvių veiklos projektus, kurie
skatintų
jaunimą
tobulėti
socialinėje,
edukacinėje
ir
asmeninėje srityse (priemonė
nurodyta Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų veiksmų
plano 3.1.2
papunktyje);

17.5. Konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti mobiliojo darbo su
jaunimu ir (ar)
darbo
su
jaunimu
gatvėje
programas, siekiant užtikrinti
jaunimo, gyvenančio miestuose,

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su projektų ir
programų vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Atlikti
priemonės
projektų ir programų
vertinimus.
4. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1. Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 40.
Socialinių
2 Atliktas 70 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos,
3.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 1.
vertinimo ir
4. Ministerijai pateiktų analizės skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

2021 m.

606,0

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 10.
Socialinių
2. Atliktas 50 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio
vertinimas,
atrankos,

2021 m.

442,0

Atsakingi
vykdytojai

26

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
arba
jaunimo, gyvenančio kaimiškose
vietovėse, atokiose gyvenvietėse,
laisvalaikio užimtumą ir
socialinę
aprėptį
(priemonė
nurodyta Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų veiksmų
plano
3.2.1 papunktyje);

17.6. Konkurso būdu atrinkti ir
finansuoti projektus, skirtus jaunų
žmonių
narystei jaunimo organizacijose
bei organizacijose, vienijančiose
kitas jaunimo organizacijas,
jaunimo iniciatyvas
(priemonė nurodyta Nacionalinės
jaunimo politikos 2021 metų
veiksmų plano
4.1.1 papunktyje);

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Atlikti
priemonės
projektų vertinimus.
4. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su programų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
programų vertinimą dėl
finansavimo
pratęsimo
2022 metams.
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

421,0

patikslinimai.
Programų
3.
Atliktų
vertinimų vertinimo ir
skaičius – 1.
analizės skyriai.
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

1. Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 15.
Socialinių
2. Atliktas 18 programų
programų
vertinimas dėl projekto administravimo
finansavimo
pratęsimo
, Projektų
2022 metams.
atrankos skyriai
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
17.7. Atrinkti ir finansuoti
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas,
teikti
joms
metodinę pagalbą, organizuoti
jaunimo savanoriškos tarnybos
modelio įgyvendinimą, siekiant
įtraukti jaunimą į savanorišką
veiklą“
(priemonė
nurodyta
Nacionalinės
jaunimo politikos 2021 metų
veiksmų plano 4.1.4 papunktyje);

17.8. Diegiant bendrą jaunimo
informavimo ir konsultavimo
sistemą, užtikrinti
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo tinklo plėtrą ir
palaikymą“ (priemonė nurodyta
Nacionalinio
jaunimo politikos 2021 metų
veiksmų plano 5.1.1. papunktyje).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti
priemonės
programų atrankas.
3. Atlikti
priemonės
programų vertinimus.
4.Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1. Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 5.
Socialinių
2. Atliktas 15 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos,
3.
Atliktų
vertinimų
Programų
skaičius – 1.
vertinimo ir
4. Ministerijai pateiktų analizės skyriai
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

2021 m.

664,0

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 1.
Socialinių
2. Atliktas 2 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos
3. Ministerijai pateiktų
skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

2021 m.

25,0

Atsakingi
vykdytojai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

17.9. Įgyvendinti priemones,
stiprinančias jaunimo politiką
regioniniu lygmeniu (renginiai
savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams,
vizitai
į
savivaldybes ir pan.)“ (priemonė
nurodyta Nacionalinės jaunimo
politikos 2021 metų veiksmų
plano 1 priedo 5.4.1 papunktyje).

0300303010 18. Pervesti lėšas
2
politikai įgyvendinti

jaunimo

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Teikti paraiškas dėl
lėšų
pervedimo
savivaldybių
administracijoms
priemonei įgyvendinti.
2. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 1.
Socialinių
2. Atliktas 10 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos
3. Ministerijai pateiktų
skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 1.

2021 m.

1. Pateiktų paraiškų dėl
lėšų pervedimo skaičius –
3.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 6.

2021 m.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo
skyrius

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.086,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonių
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją

0300303010 19. Perduoti Lietuvos patirtį ES
4
Rytų partnerystės ir kitoms
besivystančioms
valstybėms
jaunimo reikalų srityje (10 darnaus
vystymosi tikslas) (Lietuvos ir
Ukrainos jaunimo mainų fondo
veikla)
(priemonė
nurodyta
Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP
(Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21
d. nutarimu Nr. 937 „Dėl
Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP“, II skyrius) (toliau –
Vystomojo
bendradarbiavimo
TVP) 1.1.3-14 papunktyje)
0300303010 20. Užsienio lietuvių jaunimo 1. Sudaryti valstybės
5
organizacijų veiklos projektams biudžeto lėšų naudojimo
konkurso būdu finansuoti
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
programų atrankas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 7.
Socialinių
2. Atliktas 15 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos skyriai
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 2.

2021 m.

93,0

1.Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 3.
Socialinių
2. Atliktas 10 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos
3. Ministerijai
pateiktų
skyriai.
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 2.

2021 m.

46,0

Atsakingi
vykdytojai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

0300305010 21. Teikti socialinę pagalbą
5
asmenims, nukentėjusiems ir
galėjusiems
nukentėti
nuo
prekybos žmonėmis (priemonė
nurodyta Viešojo saugumo plėtros
2015–2025
metų
programos
įgyvendinimo
TVP
2.3.2
papunktyje).

0300305010 22. Įgyvendinti Politinių kalinių ir
6
tremtinių bei jų šeimų narių
sugrįžimo į Lietuvą veiksmų
planą.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti finansavimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
projektų
įgyvendinimo priežiūrą.
2. Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1.
Skirti
lėšas
grįžtantiems tremtiniams
persikelti ir socialinei
integracijai.
2.
Koordinuoti
ir
kontroliuoti
grįžtančių
politinių
kalinių
ir
tremtinių
programos
vykdymą savivaldybėse.
3. Organizuoti nuolatinės

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

1.
Sudarytų
sutarčių
SPPD
skaičius – 1.
Socialinių
2. Atliktas 2 projektų
programų
atitikimo formaliesiems administravimo
kriterijams ir ekspertinis
, Projektų
turinio vertinimas.
atrankos skyriai
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

2021 m.

300,0

1. Politinių kalinių ir
SPPD
tremtinių bei jų šeimų
Socialinių
narių, gavusių persikėlimo
programų
išlaidų kompensaciją ir administravimo
lėšas
socialinei
skyrius.
integracijai, skaičius – 95.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.
3. Grįžusių tremtinių

2021 m.

432,0

Atsakingi
vykdytojai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

tarpinstitucinės komisijos šeimų
įsigytų
butų
politinių
kalinių
ir skaičius – 5.
tremtinių bei jų šeimų
narių sugrįžimo į Lietuvą
darbą.
4. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
5. Skirti lėšas butams
įsigyti,
įgyvendinant
investicinį
projektą,
aprūpinant
gyvenamosiomis
patalpomis
grįžtančius
tremtinius.
0300305011 23. Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus priemones:
4
23.1. Finansuoti nevyriausybinių 1. Sudaryti finansavimo 1.
Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
organizacijų projektus, skirtus sutartis
su
projektų skaičius – 1.
programų
vykdyti iš pataisos įstaigų vykdytojais
dėl 2. Atliktas 4 projektų administravimo,
paleidžiamų asmenų socialinės įgyvendinimo,
vykdyti atitikimo formaliesiems Projektų
integracijos veiklas (priemonė nuolatinę
projektų kriterijams ir ekspertinis atrankos skyriai
nurodyta
Nediskriminavimo įgyvendinimo priežiūrą. turinio vertinimas.
skatinimo
2021–2023
metų 2. Atlikti
priemonės 3. Ministerijai pateiktų
veiksmų plano 1.1. papunktyje); projektų atrankas.
ataskaitų
ir
išvadų
3. Teikti
ministerijai skaičius – 2.
priemonės
įvykdymo

Asignavimai,
tūkst. eurų

150,00
100,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
23.2.Mokyti socialinių paslaugų 1. Organizuoti mokymus 1. Apmokytų darbuotų SPPD Įstaigų
2021 m.
srities darbuotojus (priemonė socialinių paslaugų srities skaičius –400.
licencijavimo ir
nurodyta
Nediskriminavimo darbuotojams
2. Ministerijai pateiktų programų
skatinimo
2021–2023
metų 2. Teikti ministerijai ataskaitų
ir
išvadų įgyvendinimo
veiksmų plano 2.1. papunktyje). priemonės
įvykdymo skaičius – 3
skyrius
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
0300306010 24. Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones:
1
24.1. Finansuoti konkurso būdu 1. Sudaryti valstybės 1. Sudarytų
sutarčių SPPD Socialinių 2021 m.
atrinktus
nevyriausybines biudžeto lėšų naudojimo skaičius – 10.
programų
organizacijas
vienijančių sutartis
su
projektų 2. Atliktas 22 projektų administravimo,
asociacijų institucinio stiprinimo vykdytojais
dėl atitikimo formaliesiems Projektų
projektus (priemonė nurodyta įgyvendinimo,
vykdyti kriterijams ir ekspertinis atrankos,
Nevyriausybinių organizacijų ir nuolatinę
programos turinio vertinimas.
Programų
bendruomeninės
veiklos priemonės įgyvendinimo 3.
Atliktų
vertinimų vertinimo ir
stiprinimo 2021 metų veiksmų priežiūrą.
skaičius – 1.
analizės skyriai.
plano,
patvirtinto
Lietuvos 2.
Atlikti
priemonės 4. Ministerijai pateiktų
Respublikos socialinės apsaugos projektų atrankas.
ataskaitų
ir
išvadų
ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 3.
Atlikti
priemonės skaičius – 3.
d. įsakymu Nr. A1-950 „Dėl projektų vertinimus.
Nevyriausybinių organizacijų ir 4. Teikti
ministerijai
bendruomeninės
veiklos priemonės
įvykdymo
stiprinimo 2021 metų veiksmų ataskaitas,
išvadas,

Asignavimai,
tūkst. eurų

50,0

5.301,0
800,0
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
plano patvirtinimo“, 1 priedas)
(toliau
–
Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2021 metų
veiksmų
planas)
1.1.1
papunktyje);
24.2. Finansuoti konkurso būdu
atrinktus
nacionalinių
nevyriausybinių
organizacijų
institucinio stiprinimo projektus
(priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo 2021 metų veiksmų
plano 1.1.2 papunktyje);

24.3. Stiprinti NVO, vienijančias
Lietuvos
Respublikos
nepriklausomybės gynėjus ir
kitus nukentėjusius nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis
su
projektų
vykdytojais
dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2.
Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3.
Atlikti
priemonės
projektų vertinimus.
4. Teikti
ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos

1. Sudarytų
sutarčių
skaičius – 15.
2. Atliktas 50 projektų
atitikimo formaliesiems
kriterijams ir ekspertinis
turinio vertinimas.
3.
Atliktų
vertinimų
skaičius – 1.
4. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

SPPD Socialinių 2021 m.
programų
administravimo,
Projektų
atrankos,
Programų
vertinimo ir
analizės skyriai.

700,0

1. Sudarytų
sutarčių
skaičius – 1.
2. Atliktas 5 projektų
atitikimo formaliesiems
kriterijams ir ekspertinis

SPPD Socialinių 2021 m.
programų
administravimo,
Projektų
atrankos skyriai.

21,0

34

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
SSRS
agresijos
asmenis“
(priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo 2021 metų veiksmų
plano 1.1.5. papunktyje);

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

priemonės įgyvendinimo
priežiūrą.
2.
Atlikti
priemonės
projektų atrankas.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
24.4. Finansuoti nevyriausybines Atlikti
priemonės
organizacijas, koordinuojančias paraiškų atrankas
savanorių, teikiančių pagalbą
įstaigoms
ir
asmenims,
nukentėjusiems nuo COVID-19
pandemijos pasekmių, veiklą
(priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo 2021 metų veiksmų
plano 1.2.5. papunktyje);
24.5.
Teikti
pagalbą 1.
Atlikti
priemonės
nevyriausybinėms
paraiškų atrankas;
organizacijoms,
teikiančioms 2.
Atlikti
priemonės
socialines paslaugas COVID-19 projektų vertinimus.
pandemijos
metu
(priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2021 metų

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

turinio vertinimas.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 4.

1. Atliktas 15 paraiškų
atitikimo formaliesiems
kriterijams vertinimas.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 1.

SPPD Socialinių 2021 m.
programų
administravimo,
Projektų
atrankos skyriai.

600,0

1.Atliktas 500 paraiškų
atitikimo formaliesiems
kriterijams vertinimas
2.
Atliktų
vertinimų
skaičius – 20.

SPPD Socialinių 2021 m.
Projektų
atrankos,
Programų
vertinimo ir
analizės skyriai

1.000,0

35

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas
veiksmų plano 1.1.6 papunktyje);
24.6. Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse (priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų
veiksmų
plano
1.1.4.
papunktyje);

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Sudaryti valstybės
biudžeto lėšų naudojimo
sutartis su vykdytojais dėl
įgyvendinimo,
vykdyti
nuolatinę
programos
priemonės įgyvendinimo
priežiūrą
2. Atlikti programos
priemonės vertinimus.
3. Teikti ministerijai
priemonės
įvykdymo
ataskaitas,
išvadas,
pasiūlymus
ir
kitą
reikalingą informaciją.
24.7. Įgyvendinti bandomąjį 1.Atlikti
priemonės
modelį,
siekiant
efektyvinti paraiškų atrankas.
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo
savivaldybėse
priemonės administravimą.
(Priemonė
nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės
veiklos
stiprinimo 2021 metų veiksmų
plano 1.1.41 papunktyje).
0300305011 25. Finansuoti pagalbos tarnybą, Atlikti
priemonės
6
organizuojančią
ir paraiškų atrankas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

2.000,0

1.
Sudarytų
sutarčių
skaičius – 60.
2.
Savivaldybėje
vykdomų projektų atliktų
vertinimų skaičius – 2.
3. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 3.

SPPD
Savivaldybių
programų
valdymo,
Programų
vertinimo ir
analizės skyriai

1. Atliktas 10 paraiškų
atitikimo formaliesiems
kriterijams vertinimas.
2. Ministerijai pateiktų
ataskaitų
ir
išvadų
skaičius – 1.

SPPD Socialinių 2021 m.
programų
administravimo,
Projektų
atrankos,
Programų
vertinimo ir
analizės skyriai.

Atliktas
atitikimo

25
paraiškų SPPD Projektų
formaliesiems atrankos skyrius

2021 m.

180,0

500,0

36

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

koordinuojančią
pagalbos
kriterijams vertinimas
nukentėjusiam asmeniui teikimą.
26. Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai priemones:
26.1. Skatinti neįgaliųjų teises
ginančių neįgaliųjų asociacijų
veiklą, didinti jų narių ir
visuomenės
informuotumą
negalios klausimais“ (priemonė
nurodyta Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų
veiksmų
plano,
patvirtinto
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020
m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų
veiksmų plano patvirtinimo“
(toliau – Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021–2023 metų
veiksmų planas) II skyriaus 4.2.1
papunktyje.
26.2.Tikrinti
Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros
informacinėje
sistemoje
„Infostatyba“ paskelbtus ir kitus
statybos projektus, dalyvauti

Atlikti
priemonės Atliktas 40 projektų
projektų atrankas.
atitikimo formaliesiems
kriterijams ir ekspertinio
turinio vertinimas.

SPPD Projektų
atrankos
skyrius

2021 m.

Atlikti
priemonės Atliktas
1
projekto
projektų atrankas.
atitikimo formaliesiems
kriterijams ir ekspertinio
turinio vertinimas.

SPPD Projektų
atrankos
skyrius

2021 m.

Asignavimai,
tūkst. eurų

37

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

neįgaliesiems svarbių statinių
statybos užbaigimo komisijų
darbe“
(priemonė
nurodyta
Neįgaliųjų socialinės integracijos
2021–2023 metų veiksmų plano
II skyriaus 2.1.20 papunktyje.
04.05 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
0400501011 1. Įgyvendinti Valstybinės moterų ir 1. Sudaryti valstybės
1. Sudarytų sutarčių
SPPD Socialinių 2021 m.
8
vyrų lygių galimybių programos
biudžeto lėšų naudojimo skaičius – 5.
programų
įgyvendinimo veiksmų plano
sutartis su projektų
2. Atliktas 20 projektų
administravimo,
priemones (priemonė nurodyta
vykdytojais dėl
atitikimo formaliesiems
Projektų
Moterų ir vyrų lygių galimybių
įgyvendinimo, vykdyti
kriterijams ir ekspertinis
atrankos,
2015–2021 metų programos
nuolatinę programos
turinio vertinimas.
Programų
įgyvendinimo veiksmų plano
priemonės įgyvendinimo 3. Atliktų vertinimų
vertinimo ir
2018–2021 metams (Moterų ir
priežiūrą
skaičius – 1.
analizės skyriai.
vyrų lygių galimybių 2015–2021 2. Atlikti priemonės
4. Ministerijai pateiktų
metų programos įgyvendinimo
projektų atrankas.
ataskaitų ir išvadų
veiksmų plano 2018–2021
3. Atlikti priemonės
skaičius – 3.
metams, patvirtinto Lietuvos
projektų vertinimus.
Respublikos socialinės apsaugos 4. Teikti ministerijai
ir darbo ministro 2018 m. birželio priemonės įvykdymo
27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl
ataskaitas, išvadas,
Moterų ir vyrų lygių galimybių
pasiūlymus ir kitą
2015–2021 m. programos
reikalingą informaciją.
įgyvendinimo veiksmų plano
2018–2021 m. patvirtinimo“, II
skyrius) (toliau – Valstybinės
moterų ir vyrų lygių galimybių

Asignavimai,
tūkst. eurų

181,0

38

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

2015–2021 metų programos
įgyvendinimo veiksmų planas).

______________________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
o
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Įvykdymo
terminas

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
03003040101 Teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.
rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
patvirtintas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas (toliau – Neįgaliųjų socialinės
integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas))
1.
Aprūpinti Vadovaujantis Neįgaliųjų 1. Bendras pateiktų prašymų
Direktoriaus
2021 m.
neįgaliuosius
aprūpinimo
techninės įsigyti TPP patenkinimas – ne
pavaduotojas,
techninės
pagalbos priemonėmis ir mažiau kaip 90 proc.
Aprūpinimo
pagalbos
šių priemonių įsigijimo 2. Pateiktų prašymų įsigyti TPP techninės pagalbos
priemonėmis
išlaidų
kompensavimo patenkinimas pagal TPP rūšis:
priemonėmis
(numatyta
tvarkos aprašu, patvirtintu 2.1. judėjimo TPP – ne mažiau
organizavimo
Neįgaliųjų
Lietuvos
Respublikos kaip 93 proc.;
skyriaus vedėja,
socialinės
socialinės apsaugos ir 2.2. regos TPP – ne mažiau kaip Viešųjų paslaugų
integracijos
darbo ministro 2006 m. 85 proc.;
teikimo skyrius,
2021–2023 metų gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 2.3. klausos TPP – ne mažiau kaip Finansų kontrolės ir
veiksmų plano A1-338 „Dėl Neįgaliųjų 90 proc.;
buhalterinės
1.2.5.
aprūpinimo
techninės 2.4. komunikacijos TPP – ne apskaitos skyrius
papunktyje)
pagalbos priemonėmis ir mažiau kaip 85 proc.
šių priemonių įsigijimo 3.
Pakartotinai
naudojamų

Asignavimai,
tūkst. eurų
3.761,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
išlaidų
kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
(toliau – Tvarkos aprašas),
įsigyti
ir
aprūpinti
neįgaliuosius
judėjimo,
regos,
klausos,
komunikacijos
techninės
pagalbos
priemonėmis
(toliau – TPP), organizuoti
judėjimo TPP remontą bei
individualų
pritaikymą
pagal neįgaliųjų poreikius,
organizuoti TPP gavimą
paramos būdu, priimti
asmenų prašymus skirti
TPP
įsigijimo
išlaidų
kompensacijas, įrašyti juos
į
eilę
bei
išmokėti
kompensacijas, taip pat
administruoti
asmenų
įmokas už TPP

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
judėjimo TPP dalis iš viso per
metus išduotų TPP skaičiaus – ne
mažiau kaip
30 proc. visų
judėjimo TPP.
4. Unikalių asmenų, aprūpintų
TPP, skaičius – ne mažiau kaip
25000
5. Ne daugiau nei 6 proc.suteiktų
remonto paslaugų trukmė ilgesnė,
nei numatyta sutartyse su remonto
paslaugų teikėjais.
6.
Techninės
pagalbos
neįgaliesiems
centro
prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Centras)
teritoriniuose
padaliniuose
individualiai
pritaikytų
TPP
skaičius – ne mažiau kaip 50 vnt.
7. Išnagrinėtų asmenų prašymų
skirti TPP įsigijimo išlaidų
kompensacijas skaičius – ne
mažiau kaip 1 600.
8.
Išmokėtų
(iš
biudžeto)
kompensacijų už įsigytas TPP
skaičius – ne mažiau kaip 750.
9. Vidutinė aprūpinimo TPP
trukmė (nuo asmens prašymo gauti
TPP gavimo Centre iki TPP
išdavimo) – ne daugiau kaip 5

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Suplanuoti viešuosius TPP
pirkimus, organizuoti TPP
ir paslaugų viešųjų pirkimų
konkursus,
sudaryti
pirkimo sutartis.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
savaitės
10. Ne vėliau kaip per 30 dienų
patenkintų prašymų dėl įmokų
grąžinimo – 100 proc.
1. Parengti TPP ir paslaugų
Direktoriaus
viešųjų pirkimų planai – 1.
pavaduotojas,
Papildymai, pakeitimai pagal
Aprūpinimo
poreikį.
techninės pagalbos
2. Įvykdyti tarptautiniai TPP ir
priemonėmis
TPP remonto paslaugų pirkimai –
organizavimo
2.
skyrius, Veiklos
3. Įvykdyti TPP mažos vertės organizavimo ir turto
pirkimai per CVP IS ir CPO ne valdymo skyrius,
mažiau kaip 20.
Viešųjų paslaugų
4. Įvykdyti pirkimai pagal
teikimo skyrius,
Lietuvos Respublikos viešųjų
Viešųjų pirkimų
pirkimų įstatymo 23 straipsnio komisija, pirkimo
nuostatas – 1.
organizatoriai
1. Atlikti išdavimo tvarkos
Direktoriaus
reikalavimų vykdymo patikrinimai
pavaduotojas,
visose savivaldybėse.
Viešųjų paslaugų
2. Atlikti siūlomų nurašyti TPP
teikimo skyrius
vertinimai ne mažiau kaip 40
savivaldybių

Atlikti savivaldybių įstaigų
išduodamų TPP išdavimo
tvarkos
reikalavimų
vykdymo kontrolę bei
savivaldybių
įstaigų
siūlomų nurašyti
TPP
vertinimą.
Gerinti asmenų aprūpinimo 1.
Atliktas
kompleksinis
TPP kokybę.
aprūpinimas TPP - ne mažiau kaip
500 atvejų

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas,

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
2. Organizuotas TPP pristatymas
asmenims - asmenų, kuriems
pristatytos TPP, dalis nuo asmenų,
pateikusių prašymą pristatyti TPP,
skaičiaus ne mažiau kaip 95 proc.

Aprūpinimo
techninės pagalbos
priemonėmis
organizavimo
skyrius, Viešųjų
paslaugų teikimo
skyrius
Direktoriaus
pavaduotojas,
Aprūpinimo
techninės pagalbos
priemonėmis
organizavimo
skyrius, Viešųjų
paslaugų teikimo
skyrius

Tobulinti
asmenų 1.
Pateikti
pasiūlymai
dėl
aprūpinimo TPP sistemą
aprūpinamų TPP sąrašų, šių TPP
skyrimo kriterijų tobulinimo –
pagal poreikį
2. Dalyvauta TPP kompensavimo
mechanizmo sukūrime (Klausos
TPP, sensorikos TPP) ir pateiki
pasiūlymai dėl kompensuojamų
TPP – pagal poreikį
3. Dalyvauta kuriant projektinės
mobilios komandos organizavimo
mechanizmą ir šio mechanizmo
reglamentavimą – pagal poreikį.
Įvertinti
asmenų 1. Atlikta gyventojų pasitenkinimo Viešųjų paslaugų
aptarnavimo ir teikiamų Centro teikiamomis paslaugomis ir teikimo skyrius ir
paslaugų kokybę
TPP apklausa – apklausta ne
specialistas
mažiau nei 15 proc. asmenų, vadovybės atstovas
aprūpintų TPP.
kokybei
2. Remiantis apklausos rezultatais,
Veiklos
pateikti siūlymai Centro vadovybei organizavimo ir turto
dėl Centro teikiamų paslaugų ir
valdymo skyrius
klientų
aptarnavimo
kokybės

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

03003040104 2.
Sudaryti Optimizuoti Centro veiklą
sąlygas Centro
veiklai

Užtikrinti
kokybišką
Centrui
reikalingų
informacinių
sistemų
įdiegimą ir veikimą
Bendradarbiauti ir plėtoti
ryšius
neįgaliųjų
aprūpinimo TPP srityje su:
neįgaliųjų
nevyriausybinėmis
organizacijomis;
savivaldybių ir kitomis
įstaigomis;
kitų
šalių
įstaigomis,
įmonėmis
ir

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
gerinimo.
1. Pateikti pasiūlymai dėl Centro
Direktorius,
nuostatų atnaujinimo.
direktoriaus
2. Pateikti pasiūlymai dėl Ekspertų
pavaduotojas,
komisijos veiklos tobulinimo ir jos
Aprūpinimo
veiksmingumo
didinimo, techninės pagalbos
koordinuotas jų įgyvendinimas –
priemonėmis
pagal poreikį.
organizavimo
3. Teikti pasiūlymai dėl asmenų
skyrius, Viešųjų
prašymų aprūpinti TPP per paslaugų teikimo
Socialinės
paramos
šeimai
skyrius
informacinę
sistemą
modernizavimo – pagal poreikį.
1. Atliktas informacinių sistemų
Direktorius,
(TPPA IS, DVS ir kt.) rizikos ir
Veiklos
atitikties vertinimas, parengtas ir organizavimo ir turto
įgyvendintas saugumo, veikimo
valdymo skyrius
užtikrinimo veiksmų planas.
1. Suorganizuoti susitikimai su
Direktorius,
neįgaliųjų
nevyriausybinėmis
specialistas
organizacijomis – pagal poreikį, vadovybės atstovas
bet ne mažiau kaip 1 susitikimas
kokybei
per metų ketvirtį.
2. Suorganizuoti susitikimai su
savivaldybių ir kitomis įstaigomis
– pagal poreikį, bet ne mažiau kaip
2 susitikimai.
3.
Dalyvauta
tarptautinių

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

2021 m.

1.010,0

6

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
organizacijomis.

Tobulinti
elektroninį
dokumentų
valdymą
Dokumentų
valdymo
sistemoje (toliau – DVS),
kad jis atitiktų Centro
veiklos poreikius.
Panaudoti iš pajamų įmokų
gautas lėšas, kaip nurodyta
Tvarkos apraše.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
Atsakingi vykdytojai
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
asociacijų veikloje: Pasauliniame
pagalbinių
technologijų
informacijos tinkle (EASTIN),
Europos pažangių pagalbinių
technologijų
asociacijoje
(AAATE), Pasaulinės sveikatos
organizacijos
(PSO)
organizuojamuose renginiuose.
Patobulinta DVS ir joje esantys
Veiklos
procesai pagal Centro poreikius - organizavimo ir turto
pagal poreikį ir (ar) su priežiūros valdymo skyriaus
administratoriumi pagal sutartyje vedėjas, specialistas
numatytas sąlygas
vadovybės atstovas
kokybei
Išmokėtos kompensacijos – 420.
Finansų kontrolės ir
buhalterinės
apskaitos skyrius

________________________________________

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas
01002010103

Priemonės
pavadinimas
1.
Organizuoti
ieškančių
darbo
asmenų, įskaitant ir
vyresnio amžiaus
asmenis, profesinį
konsultavimą
ir
motyvavimą.

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
01.02. Užimtumo didinimas
1.1. Teikti darbo Neįgaliųjų
asmenų Užimtumo tarnybos
rinkos paslaugas įdarbinimo
Lietuvos
prie Lietuvos
ieškantiems darbo darbo rinkoje skatinančių
Respublikos
asmenims
ir ribojančių veiksnių socialinės apsaugos
atsižvelgiant į jų analizės tyrimas - 1, ir darbo ministerijos
darbo
rinkos atvejo
vadybininkų (toliau – Užimtumo
poreikius.
mokymai – 3. Bedarbių,
tarnyba) Kauno,
kuriems
organizuotas
Klaipėdos,
profesinis konsultavimas Panevėžio, Šiaulių
ir
motyvavimas ir Vilniaus klientų
grupiniuose
aptarnavimo
užsiėmimuose dalis nuo
departamentai,
visų bedarbių, proc. – 2.
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Planavimo ir
monitoringo skyriai
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

28,0

2

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1.2.
Mokėti
nelaimingų
atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialinio
draudimo įmokas.

01002010108

2. Sudaryti sąlygas 2.1.
Užtikrinti
Užimtumo
tinkamą
ir
tarnybos veiklai.
operatyvų
visuomenės
informavimą apie
Užimtumo
tarnybos veiklą bei
formuoti vientisą
įstaigos
įvaizdį
vidaus ir išorės
tikslinėms
grupėms.
2.2.
Įgyvendinti
Europos Sąjungos
valstybinių
užimtumo tarnybų
tinklo lyginamojo
mokymosi trečiojo
ciklo veiklas.

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
Apmokėtos valstybinio Užimtumo tarnybos
socialinio
draudimo Priemonių apskaitos
įmokos už 500 asmenis,
skyrius
siųstus
profesiniam
mokymui ar profesinei
reabilitacijai, atliekančius
profesinę veiklos praktiką
įmonėse ar įstaigose.
1. Elektroninių vidinių ir Užimtumo tarnybos
išorinių
naujienlaiškių,
Komunikacijos
skaičius – 62;
skyrius
2. Pranešimų spaudai,
skaičius – 78;
3. Veiklos viešinimo
straipsnių žiniasklaidoje,
skaičius – 8;
4. Viešojoje erdvėje
paskelbta
pranešimų
aktualiais darbo rinkos ir
užimtumo
klausimais,
skaičius – 16.
1. Dalyvauti valstybinių Užimtumo tarnybos
užimtumo
tarnybų
Tarptautinio
vadovų
patarėjų
ES bendradarbiavimo
valstybinių
užimtumo skyrius, Užimtumo
tarnybų tinklo reikalams
tarnybos
(AFEPA)
posėdžiuose direktoriaus patarėja
2021 m.;
2. Pagal atskirus Europos

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

5,0

2021 m.

25.790,0

2021 m.

3

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Komisijos
kvietimus
dalyvauti lyginamosios
analizės
mokymosi
dialoguose
(mokomuosiuose
vizituose).
2.3.
Plėtoti Įgyvendintos 2021 m.
bendradarbiavimą
Lietuvos, Latvijos ir
su
Latvijos
ir Estijos
valstybinių
Estijos
užimtumo
tarnybų
valstybinėmis
bendradarbiavimo
užimtumo
programos veiklos:
tarnybomis.
1. Surengtas bendras
skyrių vadovų lygio
nuotolinis
seminaras,
organizuojamas kolegų
Estijoje
siekiant
pasidalinti gerąją praktika
žmogiškųjų
išteklių
strategijos ir vidinės
komunikacijos
klausimais, skaičius - 1;
2. Surengtas bendras
nuotolinis skyrių vadovų
ir darbdavių specialistų
lygio
seminaras
Lietuvoje,
skirtas
strategijų kūrėjams ir
paslaugų
darbdaviams
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užimtumo tarnybos
Tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

4

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
specialistams, skaičius 1;
3. Surengtas bendras
nuotolinis
seminaras
vadovybės
ir
skyrių
vedėjų, organizuojamas
kolegų Latvijoje apie
dirbtinio
intelekto
sprendimus
užimtumo
tarnybų veikloje, skaičius
- 1.
2.4. Teikti darbo Suteiktos darbo rinkos Užimtumo tarnybos
rinkos paslaugas paslaugos
darbo Kauno, Klaipėdos,
darbo ieškantiems ieškantiems asmenims ir Panevėžio, Šiaulių
asmenims,
darbdaviams, proc. - 100.
ir Vilniaus klientų
siekiantiems
aptarnavimo
susirasti tinkamą
departamentai,
darbą,
ir
Priemonių
darbdaviams,
įgyvendinimo
ieškantiems
organizavimo,
tinkamų
Klientų aptarnavimo
darbuotojų.
ir paslaugų valdymo
skyriai
2.5.
Teikti Konsultavimo,
Užimtumo tarnybos
konsultavimo,
motyvavimo, atrankos į Kauno, Klaipėdos,
motyvavimo,
aktyvios darbo rinkos Panevėžio, Šiaulių
atrankos į aktyvios politikos
priemones ir Vilniaus klientų
darbo
rinkos paslaugos suteiktos darbo
aptarnavimo
politikos
ieškantiems asmenims ir
departamentai,
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

2021m.

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

5

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
priemones
paslaugas
darbo
ieškantiems
asmenims
ir
darbdaviams.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
darbdaviams, proc. - 100.

2.6.
Įgyvendinti Profesinės reabilitacijos
profesinės
programoje
pradėjusių
reabilitacijos
dalyvauti, skaičius – 500.
programą.

2.7.
Tenkinti Išnagrinėti
darbdavių
kvalifikuotos darbo prašymų dėl užsieniečių
jėgos
poreikį, įdarbinimo, proc. –100.
pasitelkiant
trečiųjų
šalių
piliečius.

2.8. Didinti viešųjų Elektroninėmis
pirkimų, atliekamų priemonėmis
įvykdyta
elektroninėmis
pirkimų dalis nuo visų

Atsakingi
vykdytojai
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Klientų aptarnavimo
ir paslaugų valdymo
skyriai
Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius
Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius
Užimtumo tarnybos
Viešųjų pirkimų
skyrius

Įvykdymo
terminas

2021 m.

2021 m.

2021m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

6

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Centrinės viešųjų viešųjų
pirkimų
pirkimų
bendrosios vertės, proc. –
informacinės
96,3.
sistemos
priemonėmis,
apimtį.
2.9. Didinti darbo 1. Per metus užimtais
ieškančių asmenų tapusių bedarbių lygis,
užimtumą,
proc. – 43;
efektyviai taikant Per
metus
užimtais
darbo
rinkos tapusių
ilgalaikių
paslaugas
ir bedarbių lygis, proc. –
aktyvios
darbo 32;
rinkos
politikos 2.
Darbo
ieškančių
priemones.
asmenų
įdarbinimo/įsidarbinimo
po dalyvavimo aktyvios
darbo rinkos politikos
priemonėse tvarumas (po
12 mėn.), proc. - 62;
3.
Darbo
ieškančių
asmenų,
baigusių
profesinio mokymo ir
įdarbinimo
pagal
pameistrystės
darbo
sutartį
priemones,
įsidarbinimo
po
6
mėnesių rodiklis, proc. –
72;
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

7

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
4.
Bedarbių,
kurie
dalyvavo aktyvios darbo
rinkos
politikos
priemonėse
ir po 6
mėnesių dirba pagal
darbo sutartį arba vykdo
savarankišką veiklą, dalis
nuo visų dalyvavusiųjų,
proc. – 70;
5. Bedarbių, dalyvavusių
aktyvios darbo rinkos
politikos
priemonėse,
dalis,
nuo
visų
įregistruotų
bedarbių,
proc. – 7.
2.10. Efektyvinti Skaitmeninių dokumentų
Užimtumo
srauto lygis Užimtumo
tarnybos
veiklą, tarnyboje, proc. – 40.
plečiant
skaitmeninių
kanalų
prieinamumą.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2.11.
Stiprinti 1. Pozityviai Užimtumo
pasitikėjimą
tarnybos
veiklą
Užimtumo tarnyba. vertinančių respondentų
dalis
(remiantis
nepriklausomo
(išorės)
tyrimo rezultatais), proc.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Dokumentų
valdymo skyrius
Užimtumo tarnybos
Kokybės vadybos
skyrius

2021 m.

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
– 80;
2. Užimtumo tarnybos
darbuotojų
įsitraukimo
indeksas
(penkiabalė
sistema) – 3,75.
Laiku atliktų mokėjimų, Užimtumo tarnybos
pagal tinkamai ir laiku Kauno, Klaipėdos,
pateiktus
dokumentus, Panevėžio, Šiaulių
susijusių su valstybės ir Vilniaus klientų
teikiama
parama
aptarnavimo
darbdaviams
ir
departamentai,
asmenims, dalis, proc. - Priemonių apskaitos
100.
skyrius

2.12. Laiku atlikti
mokėjimus, pagal
tinkamai ir laiku
pateiktus
dokumentus,
susijusius
su
valstybės teikiama
parama
darbdaviams
ir
asmenims.
2.13.
Vykdyti Patvirtinta vidaus auditų
vidaus auditą.
programa ir grafikas
įvykdyti, proc. – 100.
2.14. Efektyvinti Sukurti lėšų planavimo
lėšų planavimą
įrankį – 1.

2.15.
Skatinti Pasiūlytas
mokymasis
Užimtumo
Užimtumo
tarnyboje
tarnyboje
registruotiems klientams,
registruotų klientų proc. – 30.
mokymąsi
visą
gyvenimą

Užimtumo tarnybos
Kokybės vadybos
skyrius
Užimtumo tarnybos
Planavimo ir
monitoringo ir IT
plėtros skyriai
Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių

Įvykdymo
terminas

2021 m.

2021 m.
2021 m.

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

9

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2.16.
Bendradarbiauti su
LR
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija, teikiant
siūlymus dėl teisės
aktų tobulinimo

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

1. Pateikti pasiūlymai
Užimtumo
tarnybos
veiklą reglamentuojančių
teisės aktų tobulinimui,
siekiant optimizuoti juos
nuotoliniam
paslaugų
teikimui.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įgyvendinimo
organizavimo
skyrius
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Teisės skyriai

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2. Atlikti visų Užimtumo Užimtumo tarnybos
tarnybos administracijos centro skyrių
padalinių
procesų vedėjai
inventorizaciją, analizę ir
pateikti
pasiūlymus
administracijos padalinių
veiklos optimizavimui.

01002010101

3. Atnaujinti Užimtumo
tarnybos
darbo
su
darbdaviais ir darbo
ieškančiais
asmenimis
strategijas, pritaikant jas
prie pasikeitusios darbo
rinkos situacijos.
3. Remti socialiai 3.1.Teikti
Vidutinis
socialinėse
pažeidžiamų
valstybės pagalbą įmonėse
dirbančių
asmenų įdarbinimą socialinėms
tikslinėms
grupėms

Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius

Užimtumo tarnybos
prie Lietuvos
Respublikos

2021 m.

25.300,0

10

Priemonės kodas

01002010109

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
reikšmės
socialinėse
įmonėms.
priklausančių
asmenų socialinės apsaugos
įmonėse.
skaičius per metus – ir darbo ministerijos
4600.
(toliau – Užimtumo
tarnyba) Kauno,
Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Planavimo ir
monitoringo skyriai
4.
Įgyvendinti 4.1.
Įgyvendinti 1.
ESF
lėšomis Užimtumo tarnybos
Jaunimo garantijų projektus:
finansuojamų
projektų Kauno, Klaipėdos,
iniciatyvą ir kitas 4.1.2.
„Jaunimo dalyvių skaičius – 4500, Panevėžio, Šiaulių
jaunimo užimtumą socialinių
iš jų aktyvios darbo ir Vilniaus klientų
skatinančias
rinkos
politikos
aptarnavimo
kompetencijų
programas
priemonėse
dalyvių
departamentai,
didinimas“;
skaičius
2300;
Projektų
valdymo,
4.1.2.
„Jaunimo
2. Bedarbiai dalyviai,
Priemonių
užimtumo
kurie baigė dalyvauti JUI
įgyvendinimo
skatinimas“;
remiamoje intervencijoje,
organizavimo,
proc. – 75;
Planavimo ir
3. Bedarbiai dalyviai,
monitoringo,
kurie baigę dalyvavimą
Stebėsenos ir
gavo
pasiūlymą
dėl
analizės skyriai
darbo,
tolesnio
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

Europos Sąjungos
fondų (toliau – ESF)
lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos

11

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
mokymosi, pameistrystės
ar stažuotės, proc. – 50;
4. Bedarbiai dalyviai,
kurie baigę dalyvavimą
pradėjo mokytis, įgijo
kvalifikaciją arba pradėjo
dirbti,
įskaitant
savarankišką darbą, proc.
– 50;
5. Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigė
dalyvauti JUI remiamoje
intervencijoje, proc. – 50;
6. Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą
gavo
pasiūlymą dėl darbo,
tolesnio
mokymosi,
pameistrystės
ar
stažuotės, proc. – 32;
7. Ilgalaikiai bedarbiai
dalyviai, kurie baigę
dalyvavimą
pradėjo
mokytis,
įgijo
kvalifikaciją arba pradėjo
dirbti,
įskaitant
savarankišką darbą, proc.
- 26.
Įgyvendinti 1. Vidutinė metinė 16–29

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

4.2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

12

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
jaunimo garantijų metų bedarbių (toliau –
iniciatyvos
jauni bedarbiai) dalis nuo
įgyvendinimo
16–29 m. asmenų, proc. –
plano
numatytas 10;
priemones.
2. Nekvalifikuotų jaunų
bedarbių dalis nuo visų
jaunų bedarbių metų
pabaigoje , proc. – 47;
3.
Įdarbintų
jaunų
bedarbių
dalis
nuo
registruotų
jaunų
bedarbių, proc. – 60;
4.
Atlikta
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos
priemonių įgyvendinimo
stebėsena ir kas mėnesį
skelbiama
Užimtumo
tarnybos
interneto
tinklapyje;
5. Suformuota mokinių ir
studentų, pageidaujančių
dirbti ar savanoriauti,
atlikti praktiką vasaros
metu, duomenų bazė;
6. Profesinio orientavimo
paslaugos
suteiktos
kiekvienoje
savivaldybėje.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užimtumo tarnybos
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius, Jaunimo

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas
01002010110

Priemonės
pavadinimas
5. Derinant darbo
pasiūlą ir paklausą
remti
bedarbių
integraciją į darbo
rinką

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
5.1.
Įgyvendinti
aktyvios
darbo
rinkos
politikos
priemones.
5.2.
Įgyvendinti
projektus:
5.2.1.
„TAPKTavo
ateities
perspektyvų
kūrimas“;
5.2.2. „Pasinaudok
galimybe“;
5.2.3.
verslus“;

„Būk

5.2.4. „Užimtumo
skatinimo
ir
motyvavimo
paslaugų
nedirbantiems
asmenims
ir
socialinę paramą
gaunantiems
asmenims
modelis“;
5.2.5
Naujas
projektas.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Darbo ieškančių asmenų,
dalyvavusių
aktyvios
darbo rinkos politikos
priemonėse
(be
Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID19) sukeltų pasekmių
mažinimo
priemonių
plane
numatytų
priemonių), skaičius –
28700, iš jų VB lėšomis 7350.
Bedarbių,
dalyvavusių
Europos socialinio fondo
(toliau – ESF) lėšomis
finansuojamų
projektų
veiklose,
skaičius
–
22450;
Bedarbių, kurie baigę
dalyvauti ESF projekto
veiklose pradėjo dirbti,
įskaitant
savarankišką
darbą, dalis nuo visų
dalyvavusių, proc. –35;
Bedarbių, kurie baigę
dalyvauti ESF veiklose
įgijo kvalifikaciją, dalis
nuo visų dalyvavusių,

Atsakingi
vykdytojai
darbo centrai
Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Projektų valdymo,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Planavimo ir
monitoringo skyriai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

153.500,0
(15.000,0 ADRPP ir
neįgaliųjų
paslaugoms,
90.000,0 po prastovų
subsidijoms,
48.500,0 darbo
paieškos išmokai VB
lėšos),
ES lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos
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Priemonės
pavadinimas

Priemonės kodas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5.3.
Pasibaigus
prastovai ir (ar)
karantinui, mokėti
darbo užmokesčio
subsidiją, padedant
darbdaviams
išlaikyti
darbuotojus
po
prastovos.

6.

Prisidėti

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
proc. – 42;
Bedarbių, kurie baigę
dalyvauti ESF projekto
veiklose (gavo subsidiją
savarankiškam užimtumo
rėmimui) pradėjo dirbti,
įskaitant
savarankišką
darbą, dalis nuo visų
dalyvavusių, proc. – 100;
Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF veiklose
pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, proc.
– 30.
Laiku atliktų mokėjimų,
pagal tinkamai ir laiku
pateiktus
dokumentus,
susijusių su valstybės
teikiama
parama
darbdaviams ir asmenims
dalis, proc. - 100.

5.4.
Mokėti
laikiną
darbo
paieškos
išmoką
bedarbiams.
prie 6.1. Mokėti darbo Laiku atliktų mokėjimų,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

Garantinio fondo

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Priemonių
apskaitos,
Planavimo ir
monitoringo skyriai
Klaipėdos,

15

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas
darbdavių pastangų
išsaugoti
darbo
vietas, padengiant
darbuotojams
darbo užmokestį už
prastovos laiką

01002010113

7.
Pagerinti
užimtumo rėmimo
politiką
įgyvendinančių
institucijų paslaugų
kokybę
ir
prieinamumą.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
užmokesčio
pagal tinkamai ir laiku
subsidiją prastovų pateiktus
dokumentus,
metu,
padedant susijusių su valstybės
darbdaviams
teikiama
parama
išlaikyti
darbdaviams ir asmenims
darbuotojus
dalis, proc. - 100.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

7.1.
Įgyvendinti
projektą
„Užimtumo
tarnybos
veiklos
efektyvumo
tobulinimas,
inovatyvių
paslaugų kūrimas“.

Asmenybės
bruožų
indentifikavimo įrankio
sukūrimas ir įdiegimas,
skaičius – 1.

7.2.
Įgyvendinti
projektą
„Užimtumo
tarnybos
infrastruktūros
kokybės
ir
prieinamumo
gerinimas Vilniaus
mieste“.

1. Sudaryta rangos darbų
sutartis – 1;
2. Sudaryta techninės
statybos
priežiūros
paslaugų sutartis – 1.

Atsakingi
vykdytojai
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Priemonių
apskaitos,
Planavimo ir
monitoringo skyriai
Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Projektų valdymo,
Kokybės vadybos
skyriai
Užimtumo tarnybos
Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentas,
Turto valdymo
skyrius

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)
lėšos

2021 m.

ES lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
7.3.
Užtikrinti,
koordinuoti
ir
prižiūrėti EURES
veiklą.

01002010115

8.
Taikyti 8.1.
Sudaryti
papildomas
sąlygas atleistiems

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
1.
Pagal
Europos
Komisijos
kvietimus
dalyvauti
EURES
nacionalinės
koordinavimo grupės ir
kitų
priskirtų
darbo
grupių
renginiuose,
skaičius – 5 kartai;
2. Informacinių renginių
ir
susitikimų
su
darbdaviais,
darbo
ieškančiais, socialiniais
partneriais
organizavimas, renginių
skaičius – 3;
3. Užtikrinti Europos
Sąjungos
socialinės
apsaugos
sistemų
koordinavimo reglamentų
nuostatų, susijusių su
teisės į nedarbo socialinio
draudimo
išmokas
išsaugojimu,
įgyvendinimą,
išsiųstų
elektroninių
struktūrizuotų dokumentų
skaičius – 1000.
1. Atleidžiamiems ir
atleistiems
Ignalinos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

969,0

EURES
nacionalinio
koordinavimo
skyrius

Užimtumo tarnybos
Panevėžio ir Šiaulių

17

Priemonės kodas

01002010124

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

socialines
ir
užimtumo
garantijas
atleistiems
ir
atleidžiamiems
Ignalinos
AE
darbuotojams ir jų
šeimos nariams.

ir atleidžiamiems
valstybės įmonės
Ignalinos atominės
elektrinės
darbuotojams
integruotis į darbo
rinką ir švelninti
atleidimo iš darbo
padarinius.

9. Skatinti Lietuvos
darbdavius ieškoti
darbuotojų
užsienyje, remiant
darbdavių muges ir
kitus
darbo
užsienyje paieškos
projektus
(skatinant
grįžtamąją
migraciją) (2.1.4.
Demografijos,
migracijos
ir
integracijos

9.1. Svarstantiems
apie grįžimą ar
atvykimą į Lietuvą
asmenims lengviau
priimti sprendimą
sugrįžti ar atvykti,
kai jie jau yra
užsitikrinę darbo
vietą
Lietuvoje.
Organizuoti
darbdavių muges ir
kitus
darbo
paieškos projektus
užsienyje ir taip

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
atominės
elektrinės
darbuotojams,
registruotiems Užimtumo
tarnyboje,
taikomos
papildomos užimtumo ir
socialinės
garantijos,
proc. – 100;
2. Atleidžiamų ir atleistų
valstybės
įmonės
Ignalinos
atominės
elektrinės darbuotojų ir jų
šeimos narių, kuriems
pritaikytos
papildomos
socialinės ir užimtumo
garantijos, skaičius – 102.
Svarstantiems
apie
grįžimą ar atvykimą į
Lietuvą
asmenims
lengviau
priimti
sprendimą sugrįžti ar
atvykti, kai jie jau yra
užsitikrinę darbo vietą
Lietuvoje:
1.
Organizuotos
darbdavių mugės ir kiti
darbo paieškos projektai
užsienyje, skaičius - 1;
2.
Organizuotos
nuotolinės darbo mugės,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

60,0

klientų aptarnavimo
departamentai

Užimtumo tarnybos
Tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius

18

Priemonės kodas

01002010125

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
politikos
2018- skatinti
jų konferencijos, susitikimai
2030
metų pritraukimą
į su darbdaviais ir kitos
strategijos
Lietuvos
darbo darbo paieškos užsienyje
įgyvendinimo
rinką.
iniciatyvos, skaičius – 2.
2020-2022
metų
TVP priemonė).
10.
Numatyti 10.1.
Numatyti Suteikti
galimybę
papildomas
papildomas
grįžtantiems
ar
Užimtumo
Užimtumo
atvykstantiems
arba
tarnybos
veiklas tarnybos
ketinantiems grįžti ar
grįžusių
ir įgyvendinamas
atvykti
į
Lietuvą
atvykusių į Lietuvą priemones
ir asmenims
konsultuotis
asmenų užimtumui veiklas, taip pat telefonu darbo rinkos
skatinti ir užtikrinti užtikrinti
klausimais, tam skiriant
informacijos apie informacijos apie atskirą
konsultacijų
įgyvendinamas
jau
esamas telefoną
ir
specialų
priemones,
priemones,
konsultantą:
pritaikytas
pritaikytas
1. Naujos darbo vietos
grįžtančių į Lietuvą grįžtančių
ir išlaikymas, skaičius – 1;
asmenų
atvykstančių
2. Metodikos parengimas,
poreikiams,
asmenų
darbo skaičius - 1. Grįžusių į
skatinant
jų rinkos integracijos Lietuvą
asmenų,
ne
perkvalifikavimą ir poreikiams,
trumpiau kaip 6 mėnesius
prarastų
įgūdžių sklaidą.
Šiomis gyvenusių užsienyje, ar
atkūrimą, sklaidą priemonėmis
atvykusių
į
Lietuvą
(2.1.5.
aktyviai remti šių asmenų, įsidarbinusių per
Demografijos,
asmenų
12
mėnesių
nuo
migracijos
ir persikvalifikavimą registracijos Užimtumo
integracijos
ir
jų
prarastų tarnyboje dienos, dalis
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

Užimtumo tarnybos
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius

2021 m.

65,0
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Priemonės kodas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
2018- įgūdžių atkūrimą, (proc.) – 50.
metų taip pat tenkinami
kiti jų poreikiai.

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

2021 m.

1.200,0

2021 m.

1.380,0 (VB lėšos),
ES lėšomis
finansuojamų
projektų lėšos

politikos
2030
strategijos
įgyvendinimo
2020-2022
metų
TVP priemonė).
02008010309

03003040102

02.08. Socialinė parama
1. Pervesti lėšas 1.1.
Skirti Mokėtos
profesinės
profesinės
profesinės
reabilitacijos
pašalpos
reabilitacijos
reabilitacijos
programos
dalyviams,
pašalpoms mokėti. pašalpą asmenims, skaičius – 500.
dalyvaujantiems
profesinės
reabilitacijos
programoje.

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo,
Priemonių apskaitos
skyriai
03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1.
Teikti 1.
Įgyvendinti 1.
Profesinės Užimtumo tarnybos
neįgaliesiems
profesinės
reabilitacijos programoje Kauno, Klaipėdos,
profesinės
reabilitacijos
dalyvavusių
asmenų Panevėžio, Šiaulių
reabilitacijos
programą:
skaičius – 500;
ir Vilniaus klientų
paslaugas.
2. Įsidarbinusių neįgalių
aptarnavimo
asmenų
dalis
nuo
iš
viso
departamentai,
2. Įgyvendinti
profesinės
Priemonių
projektą „Profesinė baigusių
reabilitacijos
programą
įgyvendinimo
reabilitacija“.
asmenų skaičiaus, praėjus
organizavimo,
6
mėnesiams
nuo Priemonių apskaitos

20

Priemonės kodas

04005010113

Proceso ir (ar) indėlio
Atsakingi
Įvykdymo
vertinimo kriterijai ir jų
vykdytojai
terminas
reikšmės
programos
pabaigos,
skyriai
proc. – 77;
3. Baigusių profesinės
reabilitacijos programą
asmenų dalis, proc. – 92;
4.
Neįgalieji,
kurie
sėkmingai
baigę
profesinės reabilitacijos
programą pradėjo dirbti,
įskaitant
savarankišką
darbą, proc. – 55.
04.05 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
Perduoti Lietuvos Organizuoti
2021 m.
1. Surengti Užimtumo Užimtumo tarnybos
patirtį ES Rytų susitikimus
su tarnybos
Tarptautinio
delegacijos
partnerystės šalims Azerbaidžano
vizitai iš/į Azerbaidžano bendradarbiavimo,
ir
kitoms Valstybine
Komunikacijos
Respublikos Valstybinę
besivystančioms
Užimtumo tarnyba, Užimtumo tarnybą ir
skyriai
valstybėms
Ukrainos
Ukrainos
Respublikos
socialinės apsaugos Respublikos
Valstybinę
Užimtumo
srityje (10 darnaus Valstybine
tarnybą
(vizito
vystymosi tikslas). Užimtumo tarnyba
ir
Moldovos Azerbaidžane metu bus
užmegztas tarpinstitucinis
Respublikos
bendradarbiavimas tarp
Valstybine
Užimtumo tarnyba Lietuvos Respublikos ir
užimtumo ir darbo Azerbaidžano
jėgos
migracijos Respublikos Valstybinių
srityse.
Užimtumo
tarnybų.
Pristatyta
Lietuvos
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

10,0
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
patirtis
užimtumo
didinimo
regionuose
srityje, pasidalinta gerąja
praktika,
apsvarstytos
bendradarbiavimo
galimybės
šia
tema,
Azerbaidžanui pasiūlytos
užimtumo
regionuose
paslaugų
tobulinimo
galimybės.
Vizito
Ukrainoje
metu
bus
užmegztas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas tarp
Lietuvos Respublikos ir
Ukrainos
Respublikos
Valstybinių
Užimtumo
tarnybų.
Aptartos
bendradarbiavimo
susitarimo
galimybes.
Pristatytas
darbo
su
darbdaviais ir socialiniais
partneriais modelis, darbo
rinka
ir
užsieniečių
įdarbinimo
klausimai),
skaičius – 2;
2. Surengtas seminaras su
Moldovos Respublikos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

22

Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

2020 m. birželio
12 d. Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministro
įsakymu Nr. 1V577 „Dėl kovos
su
prekyba
žmonėmis 2020–
2022
metų
veiksmų plano
patvirtinimo“
patvirtinto
Kovos
su

1.Organizuoti
tikslines
prevencines
priemones rizikos
grupėms,
galinčioms
nukentėti
nuo
prekybos
žmonėmis.
2.
Organizuoti
bendrus
susitikimus
su
savivaldybės,
valstybės

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Valstybine
Užimtumo
tarnyba
Vilniuje
(seminaro
metu
bus
aptartos
suteiktų
konsultacijų
ir
patobulintų
Moldovos
Respublikos Valstybinės
Užimtumo
tarnybos
darbo su darbdaviais ir
socialiniais
partneriais,
klientų aptarnavimo ir
profiliavimo
sferos),
skaičius – 1.
Kitos priemonės
1.1.
Organizuoti 1.1.1.
Organizuota
prevencinius
renginių, ne mažiau kaip,
renginius,
skaičius – 70.
seminarus skirtus
potencialioms
prekybos
žmonėmis aukoms,
siekiant ankstyvos
prevencijos.
2.1.
Organizuoti 2.1.1.
Organizuota
susitikimus
su renginių, ne mažiau kaip,
savivaldybėmis,
skaičius – 5.
NVO,
valstybinėmis
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užimtumo tarnybos
Kauno, Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių
ir Vilniaus klientų
aptarnavimo
departamentai,
Priemonių
įgyvendinimo
organizavimo
skyrius

2021 m.

Asignavimai (tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas
prekyba
žmonėmis 2020–
2022
metų
veiksmų plano
priemonės.

Priemonės
pavadinimas
institucijomis
ir
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
tarptautinėmis
organizacijomis bei
bendruomenėmis
prekybos
žmonėmis
prevencijos
ir
pagalbos aukoms
klausimais.
3.
Organizuoti
tikslines
prevencines
priemones,
užtikrinant
pažeidžiamų
darbuotojų,
įskaitant migrantus,
didesnę
apsaugą
nuo
galimos
piktnaudžiavimo ir
apgaulės praktikos
juos verbuojant ir
įdarbinant.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

institucijomis.

3.1.
Organizuoti 3.1.1.
Organizuota
renginius
renginių, ne mažiau kaip,
specialistams,
skaičius – 5.
dirbantiems
su
trečiųjų
šalių
piliečių
įdarbinimu.

4. Nukentėjusių ir 4.1.
Organizuoti 4.1.1. Asmenų, kuriems
turinčių
didelę kompetencijų
suteiktos paslaugos, ne

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

24

Priemonės kodas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
riziką
nukentėti ugdymo mokymus mažiau kaip, skaičius –
nuo
prekybos nukentėjusiems
40.
žmonėmis asmenų asmenims.
socialinių įgūdžių
ir
kompetencijų
ugdymas,
integravimas
į
darbo rinką.
5.
Organizuoti 5.1.
Organizuoti 5.1.1. Surengta mokymų,
mokymus
dėl mokymus
ne mažiau kaip, skaičius
asmenų, galėjusių Užimtumo
– 10.
nukentėti
ar tarnybos
nukentėjusių nuo specialistams dėl
prekybos
asmenų, galėjusių
žmonėmis,
nukentėti
ar
atpažinimo
nukentėjusių nuo
(nustatymo),
prekybos
bendravimo su jais žmonėmis,
ir pagalbos jiems atpažinimo
teikimo.
(nustatymo),
bendravimo su jais
ir pagalbos jiems
teikimo.
6.
Užtikrinti 6.1.
Pagal 6.1.1. Atnaujintų ūkio
prognozuojamą,
Ekonomikos
ir subjektų
priežiūros
skaidrią
ir
į inovacijų
veiklos pagal Švieslentės
pagalbą
verslui ministerijos
kategorijas
bendras
orientuotą
Švieslentės 2020 svertinio
koeficiento
priežiūros veiklą.
tyrimo rezultatus ir
padidėjimas – 0,5.
Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

.

Priemonių ir
paslaugų priežiūros
skyrius

Asignavimai (tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

pateiktas
rekomendacijas
atnaujintos
ūkio
subjektų priežiūros
veiklos.
________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
eurų)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

01.02. Užimtumo didinimas
0100201030 Sudaryti sąlygas 1. Siekti mažinti šešėlinę darbo rinką bei didinti visuomenės netoleranciją šešėliui
1
Valstybinės
1.1. Organizuoti ir vykdyti Patikrinimų, kurių metu vykdoma
Lietuvos
darbo inspekcijos nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nelegalaus darbo kontrolė, skaičius Respublikos
veiklai
nedeklaruotos
savarankiškos –ne mažiau nei
valstybinės
veiklos, taip pat užsieniečių 4 000
darbo
įdarbinimo tvarkos pažeidimų Nelegalaus
darbo
kontrolės inspekcijos prie
(toliau – nelegalus darbas) rezultatyvumas (patikrinimų, kurių
Socialinės
kontrolę,
teikiant
prioritetą metu nustatyti nelegalaus darbo
apsaugos ir
didžiausios rizikos nelegalaus atvejai, skaičiaus santykis su visų
darbo
darbo
reiškiniams
atsirasti atliktų patikrinimų nelegalaus
ministerijos
statybos;
žemės
ūkio, darbo srityje skaičiumi), proc. – ne (toliau – VDI)
miškininkystės ir žuvininkystės; mažiau nei 36
Neteisėtos
apdirbamosios
gamybos;
veiklos
Nelegalaus
darbo
kontrolės
apgyvendinimo
ir
maitinimo
priežiūros,
efektyvumas (teismų išnagrinėtų ir
paslaugų;
didmeninės
ir
teritoriniai
nenutrauktų nelegalaus darbo bylų
mažmeninės prekybos; krovininio
skyriai
skaičiaus santykis su visų teismams
kelių
transporto;
variklinių
pateiktų nagrinėti nelegalaus darbo
transporto priemonių remonto, kitų
bylų skaičiumi), proc. – ne mažiau
paslaugų ekonominės
veiklos
nei 95

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
7.809,0
2021 m.

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

sektoriams

Nelegalaus
darbo
kontrolės
pakankamumas
(nustatytų
nelegalaus darbo atvejų skaičiaus
santykis su nelegalaus darbo
atvejų, kurie buvo įteisinti atlikus
nelegalaus darbo patikrinimus,
skaičiumi), proc. – ne mažiau nei
31
Patikrinimų, kurių metu vykdoma
nelegalaus
darbo
kontrolė,
didžiausios rizikos šio darbo
reiškiniams atsirasti ekonominės
veiklos sektoriuose dalis nuo visų
patikrinimų, kurių metu vykdoma
nelegalaus darbo kontrolė, proc. –
ne mažiau nei 90
1.2. Dalyvauti įgyvendinant Kovos Dalyvavimas įgyvendinant planą – VDI Neteisėtos 2021 m.
su prekyba žmonėmis 2020–2022 100 proc.
veiklos
metų veiksmų planą, patvirtintą
priežiūros,
Lietuvos
Respublikos
vidaus
Administravimo
reikalų ministro 2020 m. birželio
, teritoriniai
12 d. įsakymu Nr. 1V-577 „Dėl
skyriai
Kovos su prekyba žmonėmis
2020–2022 metų veiksmų plano
patvirtinimo“
1.3. Organizuoti ir vykdyti Atliktų prekių ir (ar) paslaugų VDI Neteisėtos
variklinių transporto priemonių kontrolinių pirkimų skaičius – ne
veiklos

2021 m.
I-II ketv.

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
remonto
paslaugas
teikiančių
subjektų
veiklos
teisėtumo
stebėseną, vertinant jų rizikingumą
bei atliekant didžiausios rizikos
subjektuose prekių ir (ar) paslaugų
kontrolinius pirkimus, taip pat jų
planinius patikrinimus
1.4. Organizuoti ir vykdyti įmonių,
kuriose
dirba
komandiruoti
darbuotojai iš trečiųjų šalių,
veiklos atitikties teisės aktų
nustatytiems
reikalavimams
stebėseną, vertinant jų rizikingumą
bei taikant didžiausios rizikos
įmonių
atžvilgiu
prevencines
priemones – įspėjamuosius laiškus,
taip pat atliekant jų planinius
patikrinimus
1.5. Organizuoti ir vykdyti
laikinojo
įdarbinimo
įmonių
priežiūrą, šių įmonių priežiūros
rezultatus
pateikti
Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai (toliau –
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija)

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

mažiau nei 10.
Patikrinimų skaičius – ne mažiau
nei 80.

priežiūros,
teritoriniai
skyriai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

Išsiųstų įspėjamųjų laiškų skaičius VDI Neteisėtos
– ne mažiau nei 30.
veiklos
Išsiųstų
bendro
pobūdžio
priežiūros,
prevencinių laiškų skaičius – ne
teritoriniai
mažiau nei 100.
skyriai
Patikrinimų skaičius – ne mažiau
nei 60.

2021 m.
II-III
ketv.

Laikinojo
įdarbinimo
įmonių VDI Neteisėtos
priežiūros veiksmų vykdymas bei
veiklos
skundų ir pranešimų dėl šių įmonių
priežiūros,
tyrimas teisės aktų nustatyta tvarka
teritoriniai
ir terminais – 100 proc.
skyriai
Socialinės apsaugos ir darbo VDI Neteisėtos
ministerijai pateiktų laikinojo
veiklos
įdarbinimo įmonių priežiūros,
priežiūros,
pagrindinių tendencijų, išvadų ir
Biudžeto ir
siūlymų apibendrinimų skaičius –1
veiklos

2021 m.

2021 m.
IV ketv.

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.6. Organizuoti ir vykdyti viešojo
maitinimo paslaugas teikiančių
subjektų
veiklos
teisėtumo
stebėseną, vertinant jų rizikingumą
bei taikant didžiausios rizikos
subjektų atžvilgiu prevencines
priemones – įspėjamuosius laiškus,
taip pat vykdant jų planinius
patikrinimus

1.7. Derinti nelegalaus darbo
kontrolę
su
visuomenės
informavimu ir švietimu šio darbo
žalos klausimais

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

planavimo
skyriai
Išsiųstų įspėjamųjų laiškų skaičius VDI Neteisėtos
– ne mažiau nei 30.
veiklos
Išsiųstų
bendro
pobūdžio
priežiūros,
prevencinių laiškų skaičius – ne
teritoriniai
mažiau nei 100.
skyriai
Patikrinimų skaičius – ne mažiau
nei 40.

Viktorina jaunimui apie legalaus VDI Neteisėtos
darbo privalumus ir nelegalaus
veiklos
darbo žalą, organizuota interneto
priežiūros,
erdvėje, skaičius – 1
Administravimo
skyriai
Reklaminė
kampanija,
skirta VDI Neteisėtos
nelegalaus
darbo
prevencijai,
veiklos
skaičius – 1
priežiūros,
Administravimo
skyriai
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Neteisėtos
renginių nelegalaus darbo žalos
veiklos
klausimais,
teikiant
prioritetą
priežiūros,
jaunimui, skaičius – ne mažiau nei
teritoriniai
210
skyriai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.
III-IV
ketv.

2021 m.
II ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdym
Asignavimai
Įstaigos veiksmo pavadinimas
o
, tūkst. eurų
terminas
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Neteisėtos 2021 m.
renginių dalyvių skaičius – ne
veiklos
mažiau nei 1,5 tūkst.
priežiūros,
teritoriniai
skyriai
Pranešimų
ir
informacijų VDI Neteisėtos 2021 m.
nelegalaus darbo žalos klausimais
veiklos
platinimo periodiškumas – ne
priežiūros,
rečiau nei 1 kartą per mėnesį
Administravimo
skyriai
1.8. Atnaujinti, esant poreikiui, Komandiruotiems
darbuotojams VDI Neteisėtos 2021 m.
VDI interneto svetainėje paskelbtą aktualiausios
informacijos
veiklos
informaciją
komandiruotiems paskelbimas
VDI
interneto
priežiūros
darbuotojams, taip pat šioje svetainėje – 100 proc.
skyrius
svetainėje skelbti apibendrintą Apibendrintos informacijos apie VDI Neteisėtos 2021 m.
informaciją apie VDI atliktus VDI atliktus nelegalaus darbo
veiklos
nelegalaus
darbo
kontrolės kontrolės patikrinimus skelbimo
priežiūros,
patikrinimus
VDI interneto svetainėje atvejai, Administravimo
skaičius – ne mažiau nei 4
skyriai
2. Vykdyti darbo teisės pažeidimų prevenciją ir kontrolę, ypatingą dėmesį skiriant darbo ir
poilsio laiko, darbo apmokėjimo sistemai keliamų reikalavimų užtikrinimui, lygių galimybių ir
nediskriminavimo principų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo bei lanksčių darbo formų
įgyvendinimo sklaidai
2.1. Organizuoti ir vykdyti, Patikrinimų, kurių metu vykdoma
VDI Darbo
2021 m.
glaudžiai bendradarbiaujant su darbo ir poilsio laiko reikalavimų
teisės,
Lietuvos
transporto
saugos laikymosi kontrolė krovininio kelių
Neteisėtos
administracijos prie Susisiekimo transporto ekonominės veiklos
veiklos
ministerijos ir kitų suinteresuotų sektoriaus įmonėse, skaičius – ne
priežiūros,
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

6

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
priežiūros įstaigų atstovais, darbo
ir poilsio laiko reikalavimų
laikymosi kontrolę krovininio kelių
transporto ekonominės veiklos
sektoriaus įmonėse, šių įmonių
priežiūros
rezultatus
pateikti
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

mažiau nei 100

teritoriniai
skyriai
VDI Darbo
teisės,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros
skyriai
VDI Darbo
teisės,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
VDI Darbo
teisės,
teritoriniai
skyriai

Sukurta specialioji teminė ataskaita
darbo ir poilsio laiko reikalavimų
laikymosi kontrolei krovininio
kelių transporto sektoriaus įmonėse
atlikti, skaičius – 1
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pateiktų krovininio
kelių
transporto
ekonominės
veiklos
sektoriaus
priežiūros,
pagrindinių tendencijų, išvadų ir
siūlymų apibendrinimų skaičius –1

2.2. Organizuoti ir vykdyti lygių
galimybių ir nediskriminavimo
principų bei darbo apmokėjimo
sistemai
keliamų
reikalavimų
laikymosi įmonėse, įstaigose ar
organizacijose priežiūrą

Patikrinimų, kurių metu vykdoma
lygių
galimybių
ir
nediskriminavimo principų bei
darbo
apmokėjimo
sistemai
keliamų reikalavimų laikymosi
priežiūra, skaičius – ne mažiau nei
125
Patikrinimų, kurių metu buvo
VDI Darbo
vykdyta lygių galimybių ir teisės, Biudžeto
nediskriminavimo
principų
ir veiklos
laikymosi
priežiūra,
rezultatų
planavimo

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m. I
ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

2021 m.
IV ketv.

7

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2.3. Organizuoti ir atlikti tyrimus
finansų ir draudimo ekonominės
veiklos sektorių didžiausios rizikos
įmonėse,
įstaigose
ir
organizacijose, ypatingą dėmesį
skiriant
darbo
apmokėjimo
sistemoms ir lygių galimybių
politikos įgyvendinimo ir vykdymo
priežiūros principų įgyvendinimo
priemonių klausimams, siekiant

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

pristatymas Lietuvos Respublikos
skyriai
trišalei tarybai bei Moterų ir vyrų
lygių galimybių komisijai skaičius
–1
VDI interneto svetainėje sukurta
VDI Darbo
atskira lygių galimybių darbe
teisės,
skiltis
aktualiai
informacijai Informacinių
darbdaviams
ir
darbuotojams technologijų ir
pateikti, skaičius – 1
dokumentų
valdymo skyriai
Informacijos dėl lygių galimybių
VDI Darbo
darbe
sklaidos
socialiniams
teisės,
partneriams VDI turimais kanalais Administravimo
atvejai, skaičius – 2
skyriai
Konsultacinių
renginių
lygių
VDI Darbo
galimybių klausimais – ne mažiau
teisės,
nei trečdalis visų konsultacinių
teritoriniai
renginių darbo teisės klausimais
skyriai
Tyrimų skaičius – ne mažiau nei 20
VDI Darbo
teisės, Biudžeto
ir veiklos
planavimo,
teritoriniai
skyriai
Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
ministerijai pateiktų pagrindinių teisės, Biudžeto
tendencijų, išvadų ir siūlymų
ir veiklos
apibendrinimų skaičius –1
planavimo

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m. I
ketv.

2021 m.

2021 m.

2021 m.
II ketv.

2021 m.
IV ketv.

8

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
nustatyti vyrų ir moterų darbo
užmokesčio atotrūkio priežastis,
pateikti
tyrimų
rezultatus
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai
2.4. Organizuoti ir vykdyti,
glaudžiai bendradarbiaujant su
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo
tarnyba)
ir kitų
suinteresuotų priežiūros įstaigų
atstovais, įmonių, įstaigų ir
organizacijų,
paskelbusių
prastovas, kontrolę

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

skyriai

Reagavimas į pranešimus dėl
VDI Darbo
2021 m.
galimo
Lietuvos
Respublikos
teisės,
valstybės biudžeto lėšų įsavinimo
teritoriniai
neteisėtu ir/ar apgaulės būdu,
skyriai
prisidengiant prastovų paskelbimo
pagrindais, - 100 proc.
Pranešimai Užimtumo tarnybai VDI teritoriniai 2021 m.
apie nustatytus nelegalaus ir
skyriai
nedeklaruoto darbo atvejus – 100
proc.
Bendro pobūdžio prevencinių VDI Neteisėtos 2021 m.
laiškų prastovas paskelbusioms
veiklos
I-II ketv.
įmonėms, priminant pagrindinius
priežiūros,
su prastovos paskelbimu susijusius Darbo teisės,
reikalavimus, išsiuntimas – 100 Informacinių
proc.
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyriai
Prastovų subsidijas gavusių įmonių VDI Neteisėtos 2021 m. I
rizikingumo
vertinimo
veiklos
ketv.
neplaniniams patikrinimams atlikti
priežiūros,
atvejų skaičius – ne mažiau nei 1
Biudžeto ir
veiklos

9

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2.5. Organizuoti apskritojo stalo
diskusijas - mokymus įmonių
vadovams,
darbuotojams
ir
konsultuoti
juos
darbuotojų
dalyvavimo
įmonės
valdyme
klausimais
2.6. Parengti ir paskelbti VDI
interneto svetainėje informaciją
apie vyresnio amžiaus darbuotojų
teises, galimybes rinktis lanksčias
darbo formas, teisę kreiptis į
atitinkamas institucijas, apie tai,
kaip atpažinti diskriminacijos dėl
amžiaus apraiškas darbe
2.7.
Vykdyti
darbdavių
ir
darbuotojų
konsultavimą
dėl
šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo (lanksčių užimtumo
formų, vaiko priežiūros paslaugų
zonų steigimo ir kt.), pateikiant
VDI
interneto
svetainėje
darbdaviams
ir
darbuotojams
informaciją ar (ir) konsultacijas ir
skleidžiant gerąją praktiką apie
šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimą

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Organizuotų mokymų, diskusijų
skaičius – 4

planavimo
skyriai
VDI Darbo
teisės skyrius

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.

Viešųjų konsultacijų dėl dirbančių
vyresnio amžiaus žmonių teisių ir
galimybių skaičius – 2

VDI Darbo
teisės skyrius

2021m. II
ir IV
ketv.

Kreipimasis
į
valstybės
ir
savivaldybių
institucijas
dėl
įrengtų vaikų priežiūros zonų
gerosios praktikos pavyzdžių,
atvejų skaičius – 1
Valstybės
ir
savivaldybių
institucijų
gerosios
praktikos
pavyzdžių dėl įrengtų vaikų
priežiūros zonų skelbimo VDI
interneto svetainėje atvejų skaičius
–1
Aktualiausios informacijos apie

VDI Darbo
teisės skyrius

2021m. I
ketv.

VDI Darbo
teisės skyrius

2021 m.
II ketv.

VDI Darbo

2021m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

šeimos ir darbo įsipareigojimų teisės skyrius
derinimą
paskelbimas
VDI
interneto svetainėje – 100 proc.
2.8. Parengti ir pateikti Socialinės Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
apsaugos ir darbo ministerijai ministerijai
pateiktų
pažymų teisės, Biudžeto
Lietuvos
Respublikos
darbo skaičius – 1
ir veiklos
kodekso įgyvendinimo stebėsenos
planavimo
ir pasiektų rezultatų įvertinimo
skyriai
pažymą ir pasiūlymus dėl šio
kodekso ir kitų su jo įgyvendinimu
susijusių įstatymų tobulinimo
2.9. Organizuoti ir vykdyti Konsultacinių renginių skaičius –
VDI Darbo
konsultacinę ir švietėjišką veiklą ne mažiau nei 100
teisės,
lygių
galimybių
ir
teritoriniai
nediskriminavimo principų, darbo
skyriai
apmokėjimo sistemai keliamų Konsultacinių
renginių dalyvių
VDI Darbo
reikalavimų, lanksčių darbo formų skaičius – ne mažiau nei 700
teisės,
ir kitų darbo teisės nuostatų
teritoriniai
įgyvendinimo srityje
skyriai
Pozityviai
VDI
konsultavimo
VDI Darbo
paslaugas vertinančių respondentų teisės skyrius
dalis, proc. – ne mažiau nei 90
Išplatintų pranešimų ir informacijų
VDI Darbo
lygių
galimybių
ir
teisės,
nediskriminavimo principų, darbo Administravimo
apmokėjimo sistemai keliamų
skyriai
reikalavimų, lanksčių darbo formų
ir kitų darbo teisės nuostatų

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

2021 m.

2021 m.
IV ketv.
2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

įgyvendinimo klausimais skaičius
– ne mažiau nei 4
2.10. Gerinti komunikaciją su Mokymų, organizuojant interneto
VDI Darbo
2021 m.
socialiniais partneriais socialinio seminarus, darbo tarybų nariams teisės skyrius
dialogo plėtros klausimais
apie jų teises ir pareigas vykdant
informavimo bei konsultavimo
procedūras skaičius – ne mažiau
nei 5
Nuolatinių
konsultacijų
VDI Darbo
2021 m.
kolektyvines sutartis sudarančioms teisės skyrius
šalims teikimas bei darbdavių ir
darbuotojų
bei
jiems
atstovaujančių
asmenų ir
organizacijų
konsultavimas
kolektyvinių darbo
santykių
klausimais – 100 proc.
Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m. I
ministerijai pateiktų darbo tarybų teisės, Biudžeto
ketv.
bei
profesinių
sąjungų,
ir veiklos
veikiančių įmonėse, pagrindinių
planavimo
tendencijų, išvadų ir siūlymų
skyriai
apibendrinimų skaičius –1
Socialiniams
partneriams VDI teritoriniai 2021 m.
organizuotų seminarų ir mokymų
skyriai
socialinio dialogo ir kolektyvinių
sutarčių rengimo ir kitais darbo
teisės klausimais skaičius – ne
mažiau nei 10

12

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
Priežiūros priemonių, vykdomų VDI teritoriniai 2021 m..
dalyvaujant darbuotojų atstovams,
skyriai
dalis, proc. – ne mažiau nei 20
Organizuotų mokymų skaičius - 1
VDI Darbo
2021 m. I
teisės,
ketv.
Neteisėtos
veiklos
priežiūros
skyriai
Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

2.11. Organizuoti VDI inspektorių
mokymus dėl 2020 m. liepos 15 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2020/1054, kuriuo
iš dalies keičiami Reglamentas
(EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję
su būtiniausiais reikalavimais dėl
maksimalios
kasdienio
bei
kassavaitinio vairavimo trukmės,
minimalių pertraukų ir kasdienio
bei
kassavaitinio
poilsio
laikotarpių, ir Reglamentas (ES)
Nr. 165/2014, kiek tai susiję su
vietos nustatymu tachografais
3. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą,
vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros reikalavimų laikymosi kontrolę
ir šių reikalavimų pažeidimų prevenciją
3.1. Organizuoti ir vykdyti Planinių patikrinimų darbuotojų VDI Darbuotojų 2021 m.
darbuotojų saugos ir sveikatos saugos ir sveikatos reikalavimų
saugos ir
reikalavimų
įgyvendinimo pažeidimų prevencijos klausimais
sveikatos,
didžiausios rizikos nelaimingiems skaičius – ne mažiau nei 1 390
teritoriniai
atsitikimams darbe įvykti ar
skyriai
darbuotojui susirgti profesine liga
ekonominės
veiklos
sektorių
(miškininkystės,
transporto
ir
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
saugojimo, statybos, medienos
gaminių gamybos, didmeninės ir
mažmeninės prekybos, žemės
ūkio) įmonėse priežiūrą
3.2. Organizuoti ir vykdyti
darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų
įgyvendinimo
statybvietėse
priežiūrą
bei
darbuotojų kritimo iš aukščio
prevenciją
3.3. Organizuoti ir vykdyti VDI
konsultacinę ir švietėjišką veiklą
darbuotojų saugos ir sveikatos
srityje, siekiant tikslinių grupių,
kurioms
skirta
informacija,
maksimalaus pasiekiamumo

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

Patikrinimų, kurių metu vykdoma VDI Darbuotojų 2021 m..
darbuotojų saugos ir sveikatos
saugos ir
reikalavimų
įgyvendinimo
sveikatos,
statybvietėse priežiūra, skaičius –
teritoriniai
ne mažiau nei 500
skyriai

Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Darbuotojų
renginių darbuotojų saugos ir
saugos ir
sveikatos klausimais skaičius – ne
sveikatos,
mažiau nei 45
teritoriniai
skyriai
Konsultacinių
ir
švietėjiškų VDI Darbuotojų
renginių dalyvių skaičius – ne
saugos ir
mažiau nei 350
sveikatos,
teritoriniai
skyriai
Pranešimų ir kitos informacijos VDI Darbuotojų
darbuotojų saugos ir sveikatos
saugos ir
klausimais
platinimo
sveikatos,
periodiškumas – ne rečiau nei 1 Administravimo
kartą per mėnesį
skyriai
3.4.
Kartu
su
socialiniais Surengtų saugaus darbo pamokų VDI Darbuotojų
partneriais – socialiai atsakingo skaičius – ne mažiau nei 50
saugos ir

2021 m.

2021 m.

2021 m.

2021 m.
II ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
verslo
organizacijų
atstovais
organizuoti ir vykdyti švietėjišką
projektą „Dirbsiu saugiai“, skirtą
5-6 klasių moksleiviams
3.5. Organizuoti ir vykdyti
nelaimingų
atsitikimų
darbe
prevencinį projektą „Saugok save
darbe“

3.6. Organizuoti ir vykdyti
potencialiai pavojingų įrenginių
(toliau – PPĮ) nuolatinės priežiūros
reikalavimų vykdymo ir techninės
būklės
tikrinimų
savalaikio
atlikimo priežiūrą

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Saugaus darbo pamokų dalyvių
skaičius – ne mažiau nei 750

sveikatos,
teritoriniai
skyriai

Parengtų ir socialiniuose tinkluose
išplatintų istorijų skaičius – ne
mažiau nei 4
Vienos
istorijos
peržiūrų
socialiniuose tinkluose skaičius –
ne mažiau nei 5 tūkst.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų,
kurioms pasiūlyta deklaruoti PPĮ
nuolatinės
priežiūros
atitiktį
nustatytiems reikalavimams, kartu
mažinant
jų
priežiūros
intensyvumą, skaičius – ne mažiau
nei 2 tūkst.
PPĮ
nuolatinės
priežiūros
reikalavimų laikymosi klausimais
planinių patikrinimų skaičius – ne
mažiau nei 120
PPĮ
nuolatinės
priežiūros
reikalavimų laikymosi klausimais
išsiųstų
laiškų
asmenims,
atsakingiems už PPĮ nuolatinę
priežiūrą, skaičius – ne mažiau nei
4 tūkst.

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos,
Administravimo
skyriai
VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai
VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
II ir IV
sveikatos
ketv.
skyrius
VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos
skyrius
Atsakingi
vykdytojai

Informacinių
ataskaitų
apie
vėluojančius PPĮ techninės būklės
tikrinimus akredituotoms įstaigoms
skaičius – 2
Informacinių laiškų juridiniams ir
fiziniams asmenims, atsakingiems
už PPĮ techninės būklės tikrinimų
organizavimą, PPĮ techninės būklės
savalaikių tikrinimų klausimais
skaičius – ne mažiau nei
3 tūkst.
Socialinės apsaugos ir darbo VDI Darbuotojų 2021 m.
ministerijai pateiktų PPĮ nuolatinės
saugos ir
II ketv.
priežiūros reikalavimų vykdymo
sveikatos,
2020-05-01
–
2021-05-01
Biudžeto ir
laikotarpiu,
pagrindinių
veiklos
tendencijų, išvadų ir siūlymų
planavimo
apibendrinimų skaičius –1
skyriai
Parengtų, paskelbtų VDI interneto VDI Darbuotojų 2021 m.
svetainėje ir išsiųstų socialiniams
saugos ir
II ir IV
partneriams
psichosocialinių
sveikatos,
ketv.
profesinės
rizikos
veiksnių
Biudžeto ir
stebėsenos ataskaitų skaičius – 2
veiklos
planavimo
skyriai

3.7.
Vykdyti psichosocialinių
profesinės
rizikos
veiksnių
vertinimo ir jų prevencijos
priemonių, psichologinio smurto
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo
įmonėse,
dalyvaujant
socialiniams
partneriams, dinamikos stebėseną
3.8. Vykdyti, kartu su Užimtumo Planine
tvarka
patikrintos VDI teritoriniai
tarnyba, socialinių įmonių veiklos socialinės įmonės, kurios nebuvo
skyriai

2021 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
priežiūrą

3.9. Vykdyti, kartu su Užimtumo
tarnyba, įmonių, gavusių subsidijas
aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėms įgyvendinti, priežiūrą
darbo santykius reglamentuojančių
teisės aktų bei darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais
3.10. Organizuoti ir vykdyti
Darbuotojų saugos ir sveikatos
informacinę-konsultacinę
veiklą
miškų
ūkio
sektoriaus
darbuotojams ir savarankiškai
dirbantiems asmenims
3.11. Organizuoti informacinę
kampaniją,
skirtą
darbuotojų,
dirbančių aukštyje, atsakingiems ir
saugiems veiksmams darbo vietoje

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

šia tvarka tikrintos praėjusiais
kalendoriniais metais, – 100 proc.
Vykdant
socialinių
įmonių
priežiūrą
atlikti
neplaniniai
patikrinimai pagal Užimtumo
tarnybos
ir
kitų
valstybės
institucijų bei įstaigų prašymus,
gautus skundus ir pranešimus
darbo santykius reglamentuojančių
teisės aktų bei darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais – 100 proc.
Vykdant subsidijų gavėjų priežiūrą VDI teritoriniai
atlikti neplaniniai patikrinimai
skyriai
pagal Užimtumo tarnybos ir kitų
valstybės institucijų bei įstaigų
prašymus, gautus skundus ir
pranešimus – 100 proc.
Konsultacinių renginių
skaičius –
ne mažiau nei 20
Konsultacinių renginių dalyvių
skaičius – ne mažiau nei 120
Interneto seminarų
skaičius – ne mažiau nei 4

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.

VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
sveikatos,
teritoriniai
skyriai
VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos

2021 m.

17

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
skatinti
3.12. Organizuoti interaktyvaus
elektroninio darbuotojų saugos ir
sveikatos priemonių įgyvendinimo
įmonėse vadovo, įvertinant galimą
profesinę
riziką,
kai
šiuos
darbuotojus veikia ergonominiai
profesinės
rizikos
veiksniai,
parengimą ir jį įdėti į VDI
interneto svetainę bei socialinius
tinklus
3.13.
Organizuoti
VDI
inspektoriams mokymus, stiprinant
gebėjimus
veiksmingai
ir
efektyviai
atlikti
statybviečių
tikrinimus
3.14.
Organizuoti
VDI
inspektoriams mokymus, stiprinant
gebėjimus identifikuoti profesinės
rizikos veiksnius darbo vietose bei
vertinti rizikos šalinimo ar
mažinimo
priemonių
veiksmingumą
3.15.
Parengti,
įtraukiant
socialinius partnerius, metodines
rekomendacijas
dėl
darbo
nuotoliniu būdu organizavimo
galimybių, privalumų ir diegimo

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Parengtų vadovų skaičius – 1

Organizuotų mokymų skaičius – 4.
Dalyvių skaičius – ne mažiau nei
50

Organizuotų mokymų skaičius – 1.
Dalyvių skaičius – ne mažiau nei
50

Parengtų rekomendacijų skaičius –
1

Atsakingi
vykdytojai
skyrius
VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
2021 m.
IV ketv.

VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius
VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

2021 m.

VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

2021 m. I
ketv.

2021 m.
IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
įmonėse, įstaigose ir organizacijose
bei darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo ir paskelbti jas VDI
interneto svetainėje bei išplatinti
kitais kanalais
3.16. Organizuoti ir vykdyti rinkos
priežiūros veiksmus, užtikrinant
mašinų,
skirtų
naudoti
tik
profesionaliems
naudotojams,
atitiktį techniniam reglamentui
„Mašinų sauga“, liftų ir jų saugos
įtaisų
atitiktį
techniniam
reglamentui „Liftai ir liftų saugos
įtaisai“ bei lynų kelio įrenginių
atitiktį 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentui
(ES) 2016/424 dėl lynų kelio
įrenginių, kuriuo panaikinama
Direktyva 2000/9/EB
3.17. Vykdyti švietimo teikėjų
organizuojamų darbuotojų saugos
ir sveikatos specialistų, darbdavių,
darbdavių
įgaliotų
asmenų,
atliekančių darbuotojų saugos ir
sveikatos
tarnybos
funkcijas,
mokymų kokybės užtikrinimo
stebėseną, pateikti jos rezultatus
Socialinės apsaugos ir darbo

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

Patikrinimų, kurių metu vykdomi VDI Darbuotojų 2021 m.
rinkos
priežiūros
veiksmai,
saugos ir
skaičius – ne mažiau nei 50
sveikatos,
teritoriniai
skyriai

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pateiktų pagrindinių
tendencijų, išvadų ir siūlymų
apibendrinimų
skaičius – 1

VDI
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius

2021 m.
IV ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

ministerijai
bei
Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir
sveikatos komisijai
3.18. Parengti ir pateikti Socialinės Ataskaitų skaičius – 1
apsaugos ir darbo ministerijai bei
Lietuvos Respublikos darbuotojų
saugos ir sveikatos komisijai
metinę ataskaitą apie darbuotojų
saugos ir sveikatos būklę ir Darbo
kodekso, darbuotojų saugą ir
sveikatą bei darbo santykius
reglamentuojančių įstatymų ar kitų
norminių teisės aktų vykdymą
Lietuvos Respublikos įmonėse

3.19. Vykdyti informacinę Europos Organizuotų renginių skaičius – 3
saugių darbo vietų kampaniją
„Saugiose darbo vietose mažesnis
krūvis“
3.20.
Vykdyti
su
Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos
agentūra (EU-OSHA) pasirašytu
metiniu susitarimu patvirtintą
priemonių planą šios agentūros
nacionaliniams ryšių punktams

Europos darbuotojų saugos ir
sveikatos agentūros (EU-OSHA)
vykdomų
projektų
viešinimo
renginių skaičius – 1
Redaguotų Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos agentūros (EUOSHA) leidinių vertimų į lietuvių

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

VDI Darbuotojų 2021 m.
saugos ir
II ketv.
sveikatos, Darbo
teisės, Darbo
ginčų komisijų
organizavimo,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo
skyriai
VDI
2021 m.
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius
VDI
2021 m.
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos
skyrius
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

kalbą skaičius – 5
4. Tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, didinant socialinių partnerių įtrauktį į šių ginčų
sprendimo procesą bei išnaudojant visas teisines galimybes, kad šie ginčai būtų sprendžiami
taikiai
4.1. Darbo ginčų komisijoms darbo Tarnybinių pranešimų dėl darbo
VDI Darbo
2021 m.
bylos nagrinėjimo metu nustačius santykius reglamentuojančių arba ginčų komisijų
įtarimus dėl darbo santykius darbuotojų saugos ir sveikatos
darbo
reglamentuojančių arba darbuotojų teisės aktų pažeidimų skaičius – ne organizavimo
saugos ir sveikatos teisės aktų mažiau nei 100
skyrius
pažeidimų, darbo ginčų komisijos
pirmininkams teikti tarnybinius
pranešimus VDI teritoriniams
skyriams,
VDI
teritoriniams
skyriams vykdyti šių pranešimų
tyrimą
Atliktas rizikos vertinimas ir VDI teritoriniai
priimti atitinkami sprendimai dėl
skyriai
darbo ginčų komisijų pirmininkų
pranešimų – 100 proc.
4.2. Kelti darbo ginčų komisijų Mokymų ir seminarų darbo ginčų
VDI Darbo
pirmininkų, šių komisijų narių ir komisijų
pirmininkams,
šių ginčų komisijų
sekretorių kvalifikaciją:
komisijų nariams ir sekretoriams
darbo
skaičius – 3
organizavimo
skyrius
4.2.1. Organizuoti darbo ginčų Organizuotų mokymų skaičius – 2
VDI Darbo
komisijų pirmininkų ir sekretorių
ginčų komisijų

2021 m..

2021 m.

2021 m.
II-IV
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
mokymus darbo ginčų nagrinėjimo
efektyvumui,
trumpesniems jų
nagrinėjimo terminams, didesniam
patvirtintam
taikos
sutarčių
skaičiui skatinti
4.2.2.
Bendradarbiaujant
su
darbdavių,
darbuotojų
organizacijomis, rengti darbo ginčų
komisijų veiklos aptarimus šių
komisijų veiklai tobulinti bei jų
narių kvalifikacijai kelti
4.3.
Įgyvendinti
visuomenės
informavimo kampaniją darbo
ginčų komisijų veiklos klausimais,
gerinant visuomenės supratimą
apie aktualiausias teisės aktuose
įtvirtintas darbuotojų teises ir jas
ginančių
institucijų
teikiamas
paslaugas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Mokymų dalyvių skaičius – ne
mažiau nei 50

darbo
organizavimo
skyrius

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
ketv.

Organizuotų aptarimų skaičius – 1
VDI Darbo
Aptarimuose dalyvavusių asmenų ginčų komisijų
darbo
skaičius – ne mažiau nei 40
organizavimo
skyrius

2021 m.
III ketv.

Įgyvendinamų
visuomenės
VDI
informavimo kampanijų skaičius – Administravimo
1
, Darbo ginčų
komisijų darbo
organizavimo,
Darbo teisės
skyriai
Gyventojų,
išmanančių
VDI
aktualiausias
teisės
aktuose Administravimo
įtvirtintas darbuotojų teises ir jas , Darbo ginčų
ginančios
VDI
teikiamas komisijų darbo
paslaugas, dalis, proc. –
organizavimo,
ne mažiau nei 25
Darbo teisės
skyriai
4.4. Analizuoti teismų praktiką Parengtų apibendrinimų skaičius –
VDI Darbo
darbo
bylose,
rengti 2
ginčų komisijų
apibendrinimus bei skelbti juos
darbo

2021 m.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.
II ir IV
ketv.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
VDI interneto svetainėje
4.5.
Analizuoti darbo ginčų
komisijų praktiką darbo bylose,
rengti apibendrinimus, skelbti juos
VDI interneto svetainėje bei
pateikti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

organizavimo
skyrius
Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
ministerijai pateiktų pagrindinių ginčų komisijų
tendencijų, išvadų ir siūlymų
darbo
apibendrinimų skaičius – 2
organizavimo
skyrius

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.
II ir IV
ketv.

4.6. Rengti darbo ginčų komisijų Socialinės apsaugos ir darbo
VDI Darbo
2021 m.
veiklos ataskaitas, jas skelbti VDI ministerijai pateiktų pagrindinių ginčų komisijų II ir IV
interneto svetainėje, pristatyti tendencijų, išvadų ir siūlymų
darbo
ketv.
Lietuvos
Respublikos
trišalei ataskaitų skaičius – 2
organizavimo
tarybai bei pateikti Socialinės
skyrius
apsaugos ir darbo ministerijai
5. Mažinti priežiūros naštą verslui, įgyvendinti pažangiausias antikorupcines priemones, efektyvinti VDI
veiklą, didinant jos darbo našumą, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e.
paslaugų prieinamumą
VDI
2021 m.
5.1. Diegti naujas ir tobulinti Pažangumo indeksas, balais - ne
mažiau
9,8
(A+)
administracijos
IV ketv.
įdiegtas Lietuvos Respublikos
ekonomikos
ir
inovacijų (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir teritorinių
ministerijos Priežiūros institucijų ir inovacijų ministerijos įvertinimo skyrių vedėjai
pažangumo vertinimo (švieslentės) duomenimis)
metodikoje numatytas pažangias
ūkio subjektų priežiūros priemones
2021 m.
5.2.
Įgyvendinti
priemones Lietuvos Respublikos specialiųjų VDI Vidaus
tarnybos
pasiūlymų tyrimų ir veiklos
korupcijos rizikai ūkio subjektų tyrimų
įgyvendinimas – 100 proc.
procesų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
priežiūros srityje mažinti, atrenkant
didžiausios rizikos įmones, įstaigas
ir organizacijas nelegalaus darbo
kontrolės bei darbuotojų saugos ir
sveikatos
planiniams
patikrinimams tik automatizuotu
būdu bei užbaigiant diegti ūkio
subjektų patikrinimų įrašymo garso
ir vaizdo įrašymo priemonėmis
sistemą

5.3. Parengti ir patvirtinti įmonių,
įstaigų ir organizacijų anoniminės
apklausos
po
VDI
atlikto
patikrinimo tvarką bei sukurti
galimybes
automatiniu
būdu
pateikti atsakymą VDI, vykdyti
įmonių anonimines apklausas po
VDI atliktų patikrinimų
5.4. Atlikti įmonių apklausą,
leidžiančią įvertinti VDI vykdytų
prevencinių priemonių žinomumą
ir naudingumą
5.5. Atlikti skundų ir prašymų,
gaunamų
VDI,
atrankos
neplaniniams
patikrinimams

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

kontrolės,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo,
Neteisėtos
veiklos
priežiūros,
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo,
teritoriniai
skyriai
Parengtų dokumentų skaičius –1.
VDI Biudžeto ir
VDI
informacinių
sistemų
veiklos
patobulinimų skaičius – 1.
planavimo,
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyriai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

2021 m.
II ketv.

Atliktų apklausų skaičius –1.
VDI
2021 m.
Apklaustų įmonių skaičius – ne Administravimo IV ketv.
mažiau nei 300.
skyrius
Atliktų analizių skaičius–1

VDI Vidaus
2021 m.
tyrimų ir veiklos II ketv.
procesų
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

analizę

5.6. Atlikti korupcijos
vertinimą VDI

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

kontrolės
skyrius
rizikos Atliktas vertinimas, skaičius –1

5.7. Inicijuoti ir įgyvendinti
švietėjišką projektą „Profesija –
darbo inspektorius“, organizuojant
video interviu su VDI inspektoriais
ciklą
5.8. Vykdyti gyventojų apklausas
apie VDI veiklos ir teikiamų
paslaugų žinomumą
5.9. Organizuoti VDI darbuotojams
kibernetinio saugumo mokymus,
stiprinant jų kompiuterinės saugos
gebėjimus

VDI Vidaus
2021 m.
tyrimų ir veiklos III ketv.
procesų
kontrolės
skyrius
Video interviu skaičius – ne
VDI
2021 m.
mažiau nei 4.
Administravimo
Vieno video interviu peržiūrų
skyrius
socialiniuose tinkluose skaičius ne mažiau nei 5 tūkst. .
Atliktų apklausų skaičius – 1.
VDI
2021 m.
Apklaustų gyventojų skaičius
Administravimo IV ketv.
– ne mažiau nei 1 tūkst.
skyrius
Organizuotų mokymų skaičius – 1.
VDI
2021 m.
Mokymų dalyvių skaičius – ne Informacinių
II ketv.
mažiau nei 250.
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyrius
VDI
sudarytų
elektroninių
VDI
2021 m.
dokumentų
dalis
nuo
visų administracijos IV ketv.
dokumentų, proc. – ne mažiau nei ir teritoriniai
60
skyriai

5.10 Plėtoti VDI elektroninių
dokumentų
valdymo
bei
elektroninės
informacijos
apsikeitimo procesų apimtį, formas
ir būdus
5.11.
Modernizuoti
VDI VDI

teikiamų

elektroninių

VDI

2021

25

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
informacines sistemas siekiant
pakelti VDI teikiamų elektroninių
administracinių paslaugų brandos
lygį
5.12. Organizuoti VDI atvertų
duomenų rinkinių atnaujinimą
https://data.gov.lt/ portale

0400501011 Perduoti Lietuvos
3
patirtį ES Rytų
partnerystės
šalims ir kitoms
besivystančioms
valstybėms
socialinės
apsaugos srityje
(10
darnaus
vystymosi

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

administracinių paslaugų brandos Informacinių
lygių suma – ne mažiau nei 23
technologijų ir
dokumentų
valdymo skyrius
Organizuotų atnaujinimų skaičius
VDI
– ne mažiau nei 1
Informacinių
technologijų ir
dokumentų
valdymo,
Biudžeto ir
veiklos
planavimo,
Darbuotojų
saugos ir
sveikatos,
Darbo teisės
skyriai
04.05. Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
1.
Plėtoti
vystomąjį Organizuotų vizitų skaičius –1
VDI
bendradarbiavimą
darbuotojų
Administravimo
saugos ir sveikatos bei darbo teisės
skyrius
srityse
su
Ukrainos
kompetentingomis inspektavimo
institucijomis
2.
Plėsti
vystomąjį Priemonių skaičius – ne mažiau nei
VDI
bendradarbiavimą
darbuotojų 1
Administravimo
saugos ir sveikatos bei darbo teisės
skyrius
srityse su besivystančių valstybių

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas
m.IV
ketv.

2021 m.
IV ketv.

2021 m.

2021 m.

8,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

tikslas)
kompetentingomis institucijomis
(Vystomojo
bendradarbiavim
o TVP 1.1.3. - 2
priemonė)

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdym
Asignavimai
o
, tūkst. eurų
terminas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANO PROJEKTAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03003020101 1.
Sudaryti
sąlygas Valstybės
vaiko
teisių
apsaugos
ir
įvaikinimo
tarnybos (toliau –
Tarnyba) veiklai.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

03.03. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
1.1. Sudaryti komunikacijos 1.1.1. Parengtas planas ir 100 proc. Tarnybos Viešųjų
2021 m.
planą, dengiantį visą partnerių įgyvendintos plano priemonės,
ryšių ir
tinklą
finansuojamos
iš
Tarnybos komunikacijos
biudžeto
skyrius (toliau –
VRKS)
1.2.Parengti
komunikavimo 1.2.1. Visi Tarnybos darbuotojai,
VRKS
2021 m. I
strategiją / standartą
atsakingi
už
komunikaciją,
ketv.
susipažinę
su
komunikavimo
strategija / standartu
1.3. Išlaikyti žiniasklaidos 1.3.1. Ne mažiau kaip 70 proc.
VRKS
2021 m.
dėmesį ir pozityvų požiūrį į pozityvių
nuo
visų
viešai
Tarnybą
skelbiamų
straipsnių
apie
Tarnybos veiklą
1.4.
Gerinti
klientų 1.4.1 Parengti pagrindinių veiklos Tarnybos Kokybės 2021 m.
aptarnavimo
procesus, procesų aprašymai
vadybos ir pokyčių
standartizuoti
veiklos
valdymo skyrius,
praktikas
Tarnybos
vyriausioji patarėja

15.682,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
1.4.2. Reagavimo į galimus vaiko
teisių pažeidimus per 1 val
įvykdymas – 90 proc.

1.4.3. Nustatytų Tarnybos veiklos
trūkumų LR Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus pažymose - ne
daugiau kaip 30 proc. nuo visų
gautų 2021 m. baigtų tyrimų.

1.5.

Didinti

darbuotojų 1.5.1 Įvyko ne mažiau kaip 48

Atsakingi
vykdytojai
V. Veselovskienė
Tarnybos
teritoriniai skyriai
(toliau –
Teritoriniai
skyriai), Tarnybos
Vidaus
administravimo
skyrius (toliau –
VAS)
Teritoriniai
skyriai, Tarnybos
Teisinės pagalbos
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius (toliau –
TPTBS), Tarnybos
Įvaikinimo ir
globos skyrius
(toliau – ĮGS),
Tarnybos Pagalbos
vaikams ir
šeimoms skyrius
(toliau – PVŠS),
Tarnybos Vidaus
tyrimų skyrius
(toliau – VTS)
Teritorinių skyrių

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

įsitraukimą
į
sprendimų bendri
teritorinio
skyriaus
priėmimą bei pasitenkinimą darbuotojų pasitarimai
darbu
1.5.2. Įvyko ne mažiau kaip 240
teritorinių skyrių vedėjų pasitarimų
su Skyriaus padalinių patarėjais
1.5.3. Įvyko ne mažiau kaip 120
teritorinių skyrių vedėjų pasitarimų
su mobiliosiomis komandomis
1.5.4. Įvyko ne mažiau kaip 48
teritorinių
skyrių
vedėjų
pasitarimai
su
Skyriaus
specialistais budėtojais
1.5.5. Atlikta Tarnybos darbuotojų
pasitenkinimo darbu apklausa
1.5.6. Parengta atlygio politika

1.6. Stiprinti Tarnybos ir
valstybės,
savivaldybių
institucijų,
įstaigų,
nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą vaiko teisių
apsaugos įgyvendinimo srityje

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

vedėjai

ŽIVS

Direktoriaus
pavaduotoja
L. Palinskaitė
1.6.1. Įvyko ne mažiau kaip 24 Teritoriniai skyriai
pasitarimai, susitikimai, apvaliojo
stalo diskusijos su nevyriausybinių
organizacijų atstovais, pristatant
Tarnybos veiklą, vaiko teisių
situaciją,
aptariant
bendradarbiavimo
stiprinimo
galimybes
1.6.2. Įvyko ne mažiau kaip 48
susitikimai su sveikatos priežiūros

2021 m. III
ketv.
2021 m. II
ketv.
2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
įstaigų atstovais dėl pranešimų
apie vaiko teisių pažeidimus ir
vaiko, vyresnio nei 16 m., interesų
užtikrinimo sveikatos priežiūros
įstaigoje
1.6.3. Įvyko ne mažiau 24
susitikimai,
apvaliojo
stalo
diskusijos
su
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigų
specialistais
pristatant Tarnybos veiklą, vaiko
teisių situaciją apskrityje ir
Lietuvoje,
dėl vaiko teisių
pažeidimų, dėl skirtingų smurto
formų ir jų atpažinimo, vaiko teisę
bendrauti su abiem tėvais ir kt.
jiems aktualią informaciją
1.6.4. Įvyko ne mažiau kaip 24
susitikimai su seniūnijų seniūnais,
pristatant Tarnybos veiklą, vaiko
teisių situaciją bei aptariant
bendradarbiavimo vaiko teisių
apsaugos įgyvendinimo srityje
stiprinimo klausimus
1.6.5. Pakoregavus Tarnybos ir
Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos 2020-05-27
Bendradarbiavimo sutartį Nr. BS4/5-IL-6973
netikslinių,
iš

Atsakingi
vykdytojai

PVŠS

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m. IV
ketv.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

policijos el. paštu
gaunamų
pranešimų apie galimus vaiko
teisių pažeidimus gauta iki 10
proc. nuo visų iš policijos el.paštu
gautų pranešimų
1.6.6. Pasirašius Tarnybos ir VšĮ
„Vaikų linija“ bendradarbiavimo
sutartį, 20 proc. padidėjęs iš VšĮ
„Vaikų
linija“
perduodamų
Pagalbos
vaikams
linijai
skambučių skaičius
1.7.
Tobulinti
Tarnybos 1.7.1.
Parengtas
Tarnybos
darbuotojų kompetencijas
darbuotojų kompetencijų modelio
projektas
1.7.2. Ne mažiau nei 90 proc.
įgyvendinti Tarnybos darbuotojų
mokymų plane numatyti mokymai,
finansuojami iš Tarnybos biudžeto
1.8.
Gerinti
darbuotojų 1.8.1. Sukurta patariamoji grupė
saugumo ir sveikatos sąlygas Tarnybos
darbuotojams
dėl
darbe
galimybės
kreiptis,
esant
galimiems garbės ir orumo
pažeidimų,
vykdant
darbo
funkcijas, atvejams
1.8.2.
Užtikrinta
psichologo/emocinės
paramos
pagalbos galimybė kiekvienam
darbuotojui pagal poreikį

Atsakingi
vykdytojai

ŽIVS

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m. III
ketv.
2021 m.

Direktoriaus
pavaduotoja L.
Palinskaitė

ŽIVS

2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

1.8.3. Pateikti teisės aktų keitimo
VAS, PVŠS
siūlymai dėl galimybės daryti
vaizdo įrašus, nagrinėjant galimus
vaiko teisių pažeidimus
1.8.4.
Pagal
Psichosocialinės
VAS
rizikos veiksnių šalinimo ir
mažinimo priemonių planas
2021-2022 metams įgyvendintos
visos
2021
m.
numatytos
priemonės
1.9. Gerinti globos (rūpybos) 1.9.1. Gerinti globos (rūpybos)
ĮGS
priežiūros vykdymą
priežiūrą,
parengiant
globos
(rūpybos) peržiūros organizavimo
ir vykdymo tvarkos aprašą.
1.9.2. Globos (rūpybos) peržiūrų Teritoriniai skyriai
vykdymas – 95 proc. nuo visų
globojamų (rūpinamų) vaikų
1.10. Didinti alternatyvios 1.10.1.
Ne mažiau kaip 60 Teritoriniai skyriai
globos (rūpybos) formų plėtrą susitikimų
su
savivaldybių
administracijų ir globos centrų
atstovais dėl alternatyvių globos
formų plėtros ir tėvų globos
netekusio vaiko globos (rūpybos)
šeimoje ar įvaikinimo skatinimo
1.10.2. Ne mažiau kaip 3
ĮGS
tarpžinybiniai
susitikimai
su
globos ir įvaikinimo srityje
veikiančiomis
asociacijomis,

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m.

2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.11. Gerinti globos centrų
veiklos kokybę

1.12. Skatinti vyresnių nei 4
m. amžiaus vaikų įvaikinimą
LR piliečiams
1.13. Skatinti
institucijoje
globojamų
vaikų,
kurie
atitinka
specialiuosius
kriterijus ir neturi galimybių
būti globojami šeimoje ar
įvaikinti
Lietuvoje,
ikiteisminio
tarptautinio
įvaikinimo greitesnį procesą

1.14.

Užtikrinti

skubų

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
nevyriausybinėmis
organizacijomis, globos centrais ir
(ar)
savivaldybių
administracijomis dėl alternatyvių
globos formų plėtros tėvų globos
netekusio vaiko globos (rūpybos)
šeimoje ar įvaikinimo skatinimo
1.11.1. Atlikta 100 % globos
centrų veiklos kokybės vertinimų
pagal
Tarnybos
direktoriaus
įsakymu
patvirtintą vertinamų
globos centrų sąrašą
1.12.1.
LR piliečių įvaikintų
vaikų, vyresnių nei 4 m., skaičiaus
didėjimas,
palyginus
su
ankstesniais metais (proc.) – 10
1.13.1.
Suorganizuotų
Tarpinstitucinės
įvaikinimo
komisijos posėdžių skaičius – ne
mažiau nei 4
1.13.2. Pateikti ne mažiau nei 4
nuasmeninti
sąrašai
Galimų
įvaikinti
vaikų,
atitinkančių
specialiuosius
kriterijus
įgaliojimus
LR
turinčių
akredituotų įstaigų ir organizacijų
atstovams
1.14.1. Pabaigta nagrinėti ne

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

Teritoriniai
skyriai,
ĮGS

2021 m.

ĮGS

2021 m.

ĮGS

2021 m.

TPTBS

2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
prašymų nagrinėjimą dėl
tarptautinių vaikų apsaugos
priemonių ir globos pagal
2003 m. lapkričio 27 d.
Tarybos Reglamentas (EB)
Nr.
2201/2003
dėl
jurisdikcijos
ir
teismo
sprendimų,
susijusių
su
santuoka ir tėvų pareigomis,
pripažinimo bei vykdymo,
panaikinančio
reglamentą
(EB) Nr. 1347/2000 ir 1996 m.
Konvencija dėl jurisdikcijos,
taikytinos teisės, pripažinimo,
vykdymo ir bendradarbiavimo
tėvų pareigų ir vaikų apsaugos
priemonių srityje
1.15. Užtikrinti Tarnybos
teritorinių skyrių prašymų
teismams dėl leidimo paimti
vaiką iš jo atstovų pagal
įstatymą kokybę
1.16.
Gerinti
Tarnybos
funkcijų vykdymą, esant tėvų
ginčui dėl vaiko

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

mažiau nei 60 proc. einamaisiais
metais gautų prašymų ir dėl jų
priimti sprendimai

1.15.1. Tarnybos teritorinių skyrių
prašymai teismams dėl leidimo
paimti vaiką iš jo atstovų pagal
įstatymą patenkinti ne mažiau nei
95 proc.
1.16.1. Nagrinėjant tėvų prašymus
dėl bendravimo su vaiku tvarkos 30 proc. atvejų teritoriniam skyriui
tarpininkaujant
sudaryta
bendravimo su vaiku tvarka
1.16.2. Suorganizuotas pasitarimas

Teritoriniai
skyriai,
TPTBS

2021 m.

Teritoriniai
skyriai, TPTBS

2021 m.

TPTBS

2021 m.

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.17.
Korupcijos
rizikos
veiksnių
nustatymas
ir
šalinimas arba mažinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
su Lietuvos Antstolių rūmais dėl
Tarnybos dalyvavimo vykdant
teismo sprendimus, susijusius su
vaiko perdavimu vienam iš tėvų
(dėl vaiko gyvenamosios vietos /
dėl bendravimo su vaiku tvarkos)
1.17.1.
Atliktas
Tarnybos
darbuotojų tolerancijos korupcijai
indekso tyrimas
1.17.2.
Atlikta
visuomenės
apklausos dėl Tarnybos darbuotojų
veiklos skaidrumo korupcijos
analizė
1.18.1. Parengti tvarkos taisykles
(tvarką)
dėl
administracinių
nusižengimų teisenos vykdymo
Tarnyboje

Atsakingi
vykdytojai

VTS

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m.

1.18.
Gerinti
Tarnybos
TPTBS
2021 m.
funkcijų
vykdymą
dėl
administracinės atsakomybės
pagal Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų
kodeksą taikymo
03003020102 2. Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, patvirtintas 1
priedas Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Vaiko gerovės 2019–
2021 metų veiksmų planas))
2.1.
Remti 2.1.1.Vadovaujantis 2021 m. 2.1.1.1.
Remiamos
ĮGS
2021 m.
nevyriausybines vasario 8 d. potvarkio Nr. A3- nevyriausybinės organizacijos –
organizacijas,
14
„Dėl projektų, skirtų 100 proc. atrinktų konkurso
teikiančias
nevyriausybinių organizacijų projektų Socialinės apsaugos ir
paslaugas
paslaugoms
globėjams darbo ministerijos nustatyta tvarka

714,0

75,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
globėjams
(rūpintojams),
įtėviams,
budintiems
globotojams,
šeimynų
dalyviams,
Tarnybos
atestuotiems
asmenims,
ir
viešinančias
vaiko
globą
(rūpybą) šeimoje
bei
įvaikinimą
(numatyta Vaiko
gerovės
2019–
2021
metų
veiksmų
plano
2.1 papunktyje)
2.2. Rengti ir
įgyvendinti vaiko
teisių apsaugos
srities ir (ar)
vaiko
gerovės
srities specialistų
kompetencijų
vertinimo
ir
tobulinimo
priemones

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

2.2.1.1. Organizuoti ne mažiau
kaip 10 mokymų / seminarų vaiko
gerovės
srityje
dirbantiems
specialistams
2.2.1.2. Keliant Globos centrų
Tarnybos
atestuotų
asmenų
kvalifikaciją ne mažiau kaip 3
Tarnybos
organizuojamuose
profesinės kompetencijos ugdymo
mokymuose/ renginiuose, įtrauktos

ŽIVS

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

(rūpintojams),
įtėviams,
budintiems
globotojams,
šeimynų dalyviams, valstybės
vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo
tarnybos
prie
socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
atestuotiems
asmenims,
globos
centrų
darbuotojams,
bendruomeninių vaikų globos
namų darbuotojams teikti,
vaiko globai (rūpybai) šeimoje
ir
įvaikinimui
viešinti,
finansavimo 2021 metais“
sudaryti sutartis su projektų
vykdytojais

2.2.1.
Stiprinti
Tarnybos
darbuotojų ir vaiko gerovės
srityje dirbančių specialistų
kompetencijas,
siekiant
efektyvesnio
jų
funkcijų
vykdymo
ir
tarpusavio
bendradarbiavimo

ĮGS

2021 m.

224,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

(numatyta Vaiko
gerovės
2019–
2021
metų
veiksmų
plano
3.1 papunktyje)

2.3. Įgyvendinti
viešinimo,
visuomenės
informavimo ir
ugdymo
bei
sąmoningumo
didinimo
priemones vaiko
teisių,
vaiko
gerovės ir šeimos
gerovės
klausimais
(numatyta Vaiko
gerovės
2019–
2021
metų
veiksmų
plano
4.1 papunktyje)

2.3.1. Didinti visuomenės
informuotumą apie vaiko
teises bei Tarnybos vykdomą
veiklą, siekiant teigiamos
nuomonės formavimo

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
temos dėl vaikų, vyresnių nei 4 m.
amžiaus, įvaikinimo skatinimo ir
įvaikintojų tokio amžiaus vaikams,
trūkumo
2.2.1.3. Siekiant globos centrų
veiklos kokybės, organizuoti ne
mažiau nei 3 atestacijos komisijos
posėdžiai dėl asmenų, siekiančių
įgyti teisę vykdyti asmenų
pasirengimo globoti (rūpintis) ar
įvaikinti vaiką patikrinimą
2.3.1.1. 100 proc. įgyvendinti
komunikacijos plano priemones,
finansuojamas iš šios asignavimų
dalies

2.3.2.
Užtikrinti
vaikų 2.3.2.1. Suorganizuoti ne mažiau
nuomonės
išklausymą
ir nei keturi Vaikų tarybos posėdžiai
galimybę dalyvauti sprendimų
priėmime,
formuojant
ir
visuomenės nuomonę dėl to
svarbos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

ĮGS

VRKS

2021 m.

415,0

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
3. Užtikrinti
3.1. Suformuoti projekto
3.1.1. Parengtų ir pasirašytų darbo
Projekto
2021 m. I
496,0 (ES
projekto
komandas
sutarčių su koordinatoriais skaičius administravimo
ketv.
lėšos)
„Multidimensinis
-6
komanda (toliau –
požiūris į vaikų ir
MDFT), ŽIVS
jaunimo elgesio
3.1.2. Parengtų ir pasirašytų darbo
MDFT, ŽIVS
2021 m. II
problemas per
sutarčių su specialistais skaičius ketv.
MDFT
15
programos
3.1.3. Suformuotų komandų
MDFT
2021 m. II
įgyvendinimą“
skaičius - 3
ketv.
(projekto kodas
LT-03-1-SADM3.1.4. Pasirašyta sutartis su tiekėju
2021 m. I
TF-001) veiklų
dėl
mokymo
paslaugų
teikimo
ketv.
plano 2021 m.
įvykdymą
3.1.5. Suorganizuotų
2021 m.
koordinatorių ir (ar) specialistų
mokymų ir susitikimų skaičius - 23
3.2. Pradėti tiesioginį darbą su 3.2.1. Sėkmės atvejų (pasiektų
MDFT
2021 m.
vaikais, jaunuoliais ir jų
reikšmingų elgesio pokyčių)
koordinatoriai
III-IV ketv.
artimąja aplinka
skaičius - ne mažiau kaip 21
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“
4.
Užtikrinti 4.1. Parengti ir vykdyti GC 4.1.1.Parengtas ir suderintas su Projekto
2021 m. I 4.670,0 (ES
projekto
projekto 2021 m. metinį Perėjimo nuo institucinės globos administravimo
ketv.
lėšos)
Nr.08.4.1-ESFA- veiklos planą.
prie šeimoje ir bendruomenėje komanda
V-405
„Vaikų
teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
gerovės
ir
likusiems be tėvų globos vaikams

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
saugumo
didinimas,
paslaugų šeimai,
globėjams
(rūpintojams)
kokybės
didinimas
bei
prieinamumo
plėtra“ (toliau –
GC
projektas)
veiklų vykdymą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
2014-2020
veiksmų
plano
įgyvendinimo pertvarkos valdymo
grupe GC projekto 2021 m.
metinis veiklos planas
4.1.2. Įvykdyta 90 proc. GC
projekto 2021 m. metinio veiklos
plano veiklų.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

2021 m.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
valdybos
prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau
– Fondo valdyba)
finansų
ir
apskaitos skyrius
Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02.08 Socialinė parama1

1

02008010101

Pervesti lėšas pirmojo ir Mokėti pirmojo ir Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 11 361
antrojo laipsnio valstybinėms antrojo
laipsnio
pensijoms mokėti.
valstybines pensijas.

02008010102

Pervesti lėšas personalinėms Mokėti personalines Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 3
pensijoms mokėti.
pensijas.

02008010103

Pervesti lėšas nukentėjusiųjų Mokėti
Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 56 200
asmenų
valstybinėms nukentėjusiųjų
pensijoms mokėti.
asmenų valstybines
pensijas.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010104

Pervesti lėšas mokslininkų Mokėti mokslininkų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 3 265

Fondo finansų ir

2021 m.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021-2023 metų strateginio veiklos plano projekte numatyti programa ir priemonės.

2021 m.

2

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas
valstybinėms
mokėti.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

pensijoms valstybines pensijas.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

apskaitos skyrius

02008010105

Pervesti
lėšas
artistų Mokėti
artistų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 348
kompensacinėms išmokoms kompensacines
mokėti.
išmokas.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010201

Pervesti lėšas
valstybinėms
mokėti.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010202

Pervesti lėšas
rentoms mokėti.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010203

Pervesti lėšas skatinamosioms Mokėti
Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 804 200
įmokoms į pensijų kaupimo skatinamąsias
fondus mokėti.
įmokas į pensijų
kaupimo fondus.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010303

Pervesti lėšas transporto
išlaidų
bei
specialiųjų
lengvųjų
automobilių
įsigijimo
išlaidų
kompensacijoms mokėti.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010306

Pervesti
lėšas
išmokoms mokėti.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010308

Pervesti
lėšas
atlyginimui mokėti.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

pareigūnų Mokėti
pareigūnų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 20 254
pensijoms valstybines pensijas.
sportininkų Mokėti
rentas.

sportininkų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 193

Mokėti
transporto Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 50 677
išlaidų
bei
specialiųjų lengvųjų
automobilių
įsigijimo
išlaidų
kompensacijas.

šalpos Mokėti
išmokas.

šalpos Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 63 000

žalos Mokėti
žalos Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 3 810
atlyginimo išmokas.

3

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

02008010311

Pervesti lėšas išmokoms
Černobylio
AE
avarijos
padarinių
likvidavimo
dalyviams mokėti.

02008010321

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

Pervesti lėšas vaikų išlaikymo Mokėti
vaikų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 22 360
išmokoms mokėti.
išlaikymo išmokas.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010322

Pervesti
lėšas
pensijų Mokėti
priemokoms mokėti.
priemokas.

pensijų Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 80 000

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

02008010325

Užtikrinti
ligos
išmokų Mokėti
mokėjimą prižiūrintiesiems išmokas.
vaikus, senatvės pensijos
amžių sukakusius žmones ir
neįgaliuosius, kai sustabdoma
ar
apribojama
švietimo
įstaigų,
nestacionarių
socialinių paslaugų įstaigų
(dienos centrų) veikla, taip
pat
sunkiomis
lėtinėmis
ligomis
sergantiems
asmenims

ligos Išlaidų suma metams (mln. Eur) – 60

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

Fondo finansų ir
apskaitos skyrius

2021 m.

Mokėti
išmokas Išmokų gavėjų skaičius (žm.) – 52
Černobylio
AE
avarijos
padarinių
likvidavimo
dalyviams.

01.02 Užimtumo didinimas
01002010110

išmokas Išlaidų suma metams (mln. Eur) – 174
Derinant darbo pasiūlą ir Mokėti
savarankiškai
paklausą
remti
bedarbių
dirbantiems
integraciją į darbo rinką
asmenims ir pervesti

4

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

lėšas
Užimtumo
tarnybai
prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
subsidijoms mokėti
04.05 Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas
04005010113

Perduoti Lietuvos patirtį ES
Rytų partnerystės šalims ir
kitoms
besivystančioms
valstybėms
socialinės
apsaugos srityje (10 darnaus
vystymosi tikslas).

Įgyvendinti
Surengti renginiai, vizitai ar konsultacijos Komunikacijos
LR
socialinės su ES Rytų partnerystės šalimis socialinės skyrius
apsaugos ir darbo apsaugos srityje.
ministerijos 2019–
2021
metų
strateginiame veiklos
plane, patvirtintame
LR
socialinės
apsaugos ir darbo
ministro 2019 m.
vasario 7 d. įsakymu
Nr. A1-82 ,,Dėl
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
2019–2021
metų
strateginio veiklos
plano patvirtinimo“
numatytą priemonę.

2021 m.

5

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

1 TIKSLAS. DIDINTI KLIENTŲ PASITENKINIMĄ APTARNAVIMU, GERINTI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ
Rodiklis – Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis – ne mažiau kaip 82 proc.
1.1.

Paprastinti Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą savarankiškai dirbantiems
asmenims:

1.1.1.

Savarankiškai dirbantiems asmenims,
deklaruojant valstybiniam socialiniam
draudimui praėjusių metų pajamas ir jų
išdėstymą mėnesiais, taikyti vieno
langelio principą - duomenis teikti tik
Valstybinei mokesčių inspekcijai, kartu su
gyventojo metine pajamų deklaracija

1.2.

Mažinti klientų teikiamų prašymų skaičių, administracines sąnaudas:

1.2.1.

proc.
automatizuotas
asmenų
Asmenų,
slaugančių
neįgaliuosius 90
asmenis, draudimą valstybės lėšomis draudimas valstybės lėšomis pagal
(Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Registro ir kitų kompetentingų institucijų

Nuo deklaruotų pajamų sumokėjus
įmokas, duomenys įrašomi į Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjų
registrą (toliau – Registras), išmokos
skiriamos / perskaičiuojamos, nelaukiant
papildomo deklaravimo Sodrai dėl pajamų
išdėstymo mėnesiais

2021-12-31

Registrų
tvarkymo
skyrius,
Įmokų
administravimo
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

2021-12-31

Registrų
skyrius,
Informacinės

tvarkymo
sistemos

6

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

6 str. 3 d.) vykdyti be asmens prašymo
1.3.

Gerinti klientų informavimą:

1.3.1.

Supaprastinti informacijos pateikimą
klientams apie ligos bei nedarbo išmokas
Elektroninėje gyventojų aptarnavimo
sistemoje (toliau – EGAS):
Peržiūrėti visas siunčiamas informacines
žinutes ligos ir nedarbo išmokų gavėjams;
Peržiūrėti tekstų, jų, žinučių struktūras,
sumažinti šių žinučių skaičių;
Sukurti informacijos pateikimo klientams
vizualinius sprendimus
Užmegzti tiesioginį kontaktą su pirmą
kartą savarankišką veiklą pradedančiais
gyventojais

1.3.2.

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

teikiamus duomenis

Atsakingi vykdytojai

plėtros skyrius

Sumažėjęs klientų užklausų skaičių SIC 10 proc.

2021-12-31

Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

Sodros specialistai susisiekia su 90 proc.
pirmą
kartą
savarankišką
veiklą
pradedančių gyventojų

2021-12-31

Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Registrų
tvarkymo
skyrius, Komunikacijos
skyrius,
Įmokų
administravimo
skyrius

2021-12-31

Išankstinio
ginčų
nagrinėjimo
ne teismo tvarka skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,

1.4.

Plėtoti elektroninę sistemą prašymams ir skundams:

1.4.1.

Optimizuojant
skundų
nagrinėjimo Patobulinta per EGAS teikiamo skundo
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo forma, numatytas paprastesnis ir aiškesnis
tvarka procesą, tobulinti elektroninę skundų pildymas per EGAS
sistemą
–
pagrindinę
priemonę
prašymams ir skundams Fondo valdybai
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

ir Fondo valdybos teritoriniams skyriams
teikti
1.4.2.

Patobulinti pensinių ir nepensinių išmokų Patobulinti sprendimai, informuojant apie
bei registrų tvarkymo srities sprendimus galimybę skundą pateikti elektroninėmis
sistemomis

1.5.

Skatinti potencialius pensijų anuitetų
gavėjus rinktis įsigyti pensijų anuitetą (ne
palikti pinigus pensijų fonde), suprasti
pensijų anuitetų teikiamą naudą:
Parengus pensijų anuitetų komunikacijos Pensijų anuitetą įsigyja 40% visų
planą, vykdyti potencialių pensijų potencialių pensijų anuitetų gavėjų, kurie
anuitetų gavėjų edukaciją
sulaukė senatvės pensijos amžiaus 2021
m., ir 10% - ankstesniais metais

1.5.1.

1.5.2.

Atlikti analizę ir parengti pasiūlymą dėl Parengtas pasiūlymas dėl pensijų kaupimo
pensijų kaupimo vieningos informacinės vieningos
informacinės
platformos
platformos sukūrimo, jei tokia platforma sukūrimo
būtų kuriama Sodros informacinės
sistemos pagrindu.

Atsakingi vykdytojai

Klientų
valdymo

aptarnavimo

2021-12-31

Išankstinio
ginčų
nagrinėjimo
ne teismo tvarka skyrius,
Pensijų skyrius,
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrius,
Registrų
tvarkymo
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

2021-12-31

Pensijų anuitetų skyrius,
Komunikacijos skyrius

2021-06-30

Pensijų anuitetų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Registrų tvarkymo skyrius
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Inicijuoti darbo grupės su PKB atstovais
subūrimą ir pateikti jai savo pasiūlymus
kaip vieną iš alternatyvų pensijų kaupimo
vieningos
informacinės
platformos
sukūrimui
Tęsti esamų duomenų gavimo sutarčių
keitimo/ pildymo poreikio analizę
siekiant
gauti
pensijoms
ir
kompensacijoms skirti ir mokėti būtinus
duomenis, kaupiamus valstybės ar
žinybiniuose registruose, valstybės ar
savivaldybių informacinėse sistemose

Suburta tarpinstitucinė darbo grupė
pensijų kaupimo vieningos informacinės
sistemos sukūrimui

2021-09-30

Pensijų anuitetų skyrius

Atlikta analizė, inicijuotas duomenų
gavimo sutarčių keitimas/ pildymas/
sudarymas

2021-12-31

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

1.7.

Atlikta analizė. Parengta prašymo forma.
Išanalizuoti galimybę skirti pagal vieną Pateiktas programinės įrangos keitimo
prašymą socialinio draudimo ir šalpos užsakymas.
pensijas

2021-09-30
2021-12-31

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

1.8.

Pakeisti
prašymų
pensijoms/ Parengtos prašymų formos. Inicijuotas
kompensacijoms formas taip, kad asmuo programinės įrangos keitimo užsakymas.
galėtų nurodyti pageidaujamą atsakymo
(sprendimo) į prašymą gavimo būdą

2021-06-30
2021-12-31

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

1.5.3.

1.6.

2 TIKSLAS. DIDINTI DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJĄ IR ĮSITRAUKIMĄ
Rodiklis – Darbuotojų pasitenkinimo darbu indeksas – 5,96 (2022 metais), (pradinė reikšmė 2020 m. – 5,63)
2.1.

Ugdyti vadovų ir darbuotojų gebėjimus:
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2.1.1.

Didinti
darbuotojų,
tiesiogiai
dalyvaujančių Pensijų anuitetų fondo
valdyme, kvalifikaciją, ekspertines žinias
pensijų kaupimo ir išmokų klausimais

Visi darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys
Pensijų anuitetų fondo valdyme, per metus
dalyvavo bent viename renginyje, kuris
prisidėjo prie jų profesinės kvalifikacijos
kėlimo

2021-12-31

Pensijų anuitetų skyrius,
Personalo
valdymo
skyrius

2.1.2.

Rengti mokymus, komentarus rinkos
dalyviams ir plačiajai visuomenei,
dalyvauti kaip pranešėjai viešuose
renginiuose pensijų kaupimo, pensijų
anuitetų ir susijusiomis temomis

1. Paminėjimų medijose skaičius – 12
(kartą per mėnesį)
2.
Darbuotojai
buvo
pranešėjais
išoriniuose mokymuose arba viešuose
renginiuose pensijų kaupimo, pensijų
anuitetų ar panašiomis temomis

2021-12-31

Pensijų anuitetų skyrius,
Komunikacijos skyrius

2.1.3.

Įvertinti Valstybinio socialinio draudimo Parengtas mokymų sąrašas ir sudarytas
fondo administravimo įstaigų (toliau – biudžetas
Fondo
administravimo
įstaigos)
darbuotojų mokymų poreikį

2021-02-28

Personalo
skyrius

valdymo

2.1.4.

Kelti vadovų vadovavimo, lyderystės, Sudaryta mokymų programa
pokyčių valdymo brandos lygį
Organizuoti mokymai

2021-06-31
2021-12-31

Personalo
skyrius

valdymo

2.1.5.

Suformuoti programuotojų komandą

2021-12-31

Informacinės
plėtros skyrius

sistemos

2.2.

Didinti Fondo valdybos darbuotojų procesų ir projektų valdymo žinias:

2.2.1.

Organizuoti procesų ir projektų valdymo
mokymus Fondo valdybos darbuotojams,
siekiant kelti procesų ir projektų valdymo
brandos lygį

2021-05-30

Veiklos planavimo ir
pokyčių valdymo skyrius,
Kiti Fondo valdybos

Sukurta
bent
trijų
programuotojų
komanda, gebanti savarankiškai realizuoti
programinės įrangos pakeitimus
Įvykę procesų
valdymo mokymai
Įvykę projektų valdymo mokymai
Procesų valdymo brandos lygis – 3
Projektų valdymo brandos lygis – 3,8

2021-12-31
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

skyriai
2.3.

Įdiegti centralizuotą ūkio valdymą:
Atlikti užklausų pateikimo ūkio srityje per
Pagalbos
tarnybą
analizę;
Atlikti
darbuotojų
apklausą
dėl
naudojimosi šios sistemos paslaugų
katalogo
„Ūkio
užklausa“;
Pateikti siūlymus dėl sistemos tobulinimo;
Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo skyriaus
darbuotojų, sprendžiančių užklausas,
mokymai
naudotis
sistema;
Paskirti Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo
skyrius
atsakingą
darbuotoją,
koordinuojantį ūkio užklausas

2021-12-31

Viešųjų pirkimų ir ūkio
valdymo
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros
skyrius
(sistemos
tobulinimas,
mokymai)
Komunikacijos
skyrius
(apklausa)

2021-12-31

Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

Atlikta užklausų pateikimo ūkio srityje per
Pagalbos
tarnybą
analizė;
Atlikta
darbuotojų
apklausa
dėl
naudojimosi
šia
sistema;
Pateikti siūlymai dėl sistemos tobulinimo;
Atlikti darbuotojų mokymai naudotis
sistema;
Paskirtas Viešųjų pirkimų ir ūkio valdymo
skyriaus
atsakingas
darbuotojas,
koordinuojantis ūkio užklausas.

3 TIKSLAS. RACIONALIAI NAUDOTI IŠTEKLIUS
Rodiklis – Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudos – 1,91%
3.1.

Automatizuoti veiklos procesus:

3.1.1.

Didinti išmokų iš Garantinio fondo
skyrimo
ir
mokėjimo
proceso
automatizavimo
lygį:
pateikti
programinės įrangos keitimus, susijusius
su išmokų iš Garantinio fondo skyrimu
paveldėtojams, sprendimų dėl permokos
nustatymo ir išieškojimo priėmimu,
ataskaitų
formavimu,
nemokumo
administratorių
informavimu
apie

1) Greitesnis išmokų iš Garantinio fondo
gavimas (išmokas gaus greičiau skolos
perėmėjai,
paveldėtojai);
2) Sumažintas darbuotojų rankinis darbas.
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

1) Supaprastinant atrankos tikrinimui
procesą sumažintas darbuotojų rankinis
darbas;
2) Padidintas proceso automatizavimo
lygis.

2021-12-31

Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

išmokėtas išmokas iš Garantinio fondo
3.1.2.

Didinti
nedarbingumo
kontrolės
efektyvumą peržiūrint ir automatizuojant
nedarbingumo
kontrolės
procesą:
peržiūrėti ir atnaujinti (papildyti) atrankos
kriterijus
nedarbingumo
kontrolės
vykdymui, pateikti su tuo susijusius
programinės įrangos pakeitimus

3.1.3.

Didinti socialinio draudimo pensijų Sumažėję rankinio darbo apimtys
skyrimo
ir
mokėjimo
procesų
automatizavimą

2021-08-01
2021-12-31

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

3.1.4.

Tęsti popierinių pensijų sprendimų Parengtos elektroninių sprendimų dėl
(pa)keitimą elektroniniais sprendimais
mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų
valstybinių pensijų formos. Inicijuotas
programinės įrangos keitimas

2021-06-30

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

3.1.5.

Peržiūrėti pensijų, skiriamų pagal ES Atlikta analizė.
socialinės
apsaugos
koordinavimo procedūros
reglamentus, procesą ir pateikti siūlymus
dėl jo tobulinimo galimybių

darbo

2021-12-31

Pensijų skyrius

3.2.

Centralizuoti ir optimizuoti veiklą:

3.2.1.

Maksimaliai
automatizavus
pensijų
anuitetų skyrimo procesą, įvertinti pensijų
anuitetų
mokėjimo
veiklos
dalies
perdavimą
pasirinktam
teritoriniam
skyriui

1. Pensijų anuitetų skyrimo procese
žmogiškųjų resursų reikia tik klaidų
taisymui pagal automatiškai generuojamas
klaidų ataskaitas ir viso proceso priežiūrai.
2. Atliktas pensijų anuitetų mokėjimo

2021-12-31

Pensijų anuitetų skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Fondo finansų ir apskaitos
skyrius,

Atnaujintos
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

veiklos dalies perdavimo pasirinktam
teritoriniam
skyriui
įvertinimas
ir
parengtas perdavimo darbų planas
3.2.2.

Organizuoti
centralizuotos
fondo
apskaitos ir atskaitomybės modelio
parengimo, jo įdiegimo ir veikimo
priežiūros
paslaugų
įsigijimą
ir
kontroliuoti sutarties įgyvendinimą

3.2.3.

Parengti standartizuotą Fondo valdybos ir Parengtas
centralizuotos
teritorinių skyrių apskaitos procesų procesas, jo schema
schemą

3.2.4.

Optimizuoti
skundų
nagrinėjimo
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka procesą, centralizuojant skundų
nagrinėjimo funkcijas

Atsakingi vykdytojai

Informacinės
plėtros skyrius

sistemos

2021-12-31

Fondo finansų ir apskaitos
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Viešųjų pirkimų ir ūkio
valdymo skyrius

apskaitos

2021-12-31

Veiklos
buhalterinės
apskaitos skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Veiklos planavimo ir
pokyčių valdymo skyrius

Atskirtos metodinio vadovavimo ir skundų
nagrinėjimo nepensinio pobūdžio išmokų,
klientų aptarnavimo bei registrų srities
klausimais funkcijos.
Skundai nepensinio pobūdžio išmokų,
klientų aptarnavimo bei registrų srities
klausimais nagrinėjami Išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka skyriuje

2021-12-31

Išankstinio
ginčų
nagrinėjimo
ne teismo tvarka skyrius,
Pašalpų ir nedarbingumo
kontrolės skyrius,
Registrų
tvarkymo
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo
skyrius,
Veiklos planavimo ir

Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.
Parengtas centralizuotos fondo apskaitos
modelis (įvertinant Valstybės kontrolės
rekomendacijas dėl 1 ataskaitų rinkinio,
rezultato apskaitos pagal soc. draudimo
rūšis ir kt.)
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

pokyčių valdymo skyrius,
Personalo
valdymo
skyrius,
Informacinės
sistemos
eksploatavimo
ir
informacijos
valdymo
skyrius
Išankstinio
ginčų
nagrinėjimo
ne teismo tvarka skyrius

3.2.5.

Aprašyti skundų nagrinėjimo išankstinio Parengtas skundų nagrinėjimo išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
procesą
proceso aprašo projektas

2021-08-31

3.2.6.

Gerinti ikiteisminio ginčų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiame administraciniame
kokybę
teisme
pralaimėtų
bylų
skaičius
sumažintas iki 12%

2021-12-31

Išankstinio
ginčų
nagrinėjimo
ne teismo tvarka skyrius

3.2.7.

Sudaryti prielaidas A1 pažymėjimo
išdavimo automatizavimui:
Pakeisti Europos Sąjungos socialinės Pakeistas Aprašas
apsaugos
sistemų
koordinavimo
reglamentų
nuostatų,
susijusių
su
taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo
tvarkos aprašą (toliau – Aprašas),
atsisakant
jame
numatytų
komandiruojamo asmens
draudėjo
prašyme teikiamus duomenis įrodančių
dokumentų (sandorių),
teikimo ir
nagrinėjimo kiekvienu atveju

2021-05-01

Teisės skyrius,
Fondo valdybos Vilniaus
skyrius

3.2.7.1.
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2021-06-01

Teisės skyrius,
Fondo valdybos Vilniaus
skyrius
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius

poreikį

2021-10-01

Atliktas įvertinimas ir aprašyti procedūrų,
kurias galima automatizuoti, algoritmai

2021-10-01

Teisės skyrius,
Fondo valdybos Vilniaus
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius
Teisės skyrius,
Fondo valdybos Vilniaus
skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius
Teisės skyrius, Fondo
valdybos Vilniaus skyrius;
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius

3.2.7.2.

Parengti 3.2.7.1 papunktyje nurodytiems Parengti programinės įrangos pakeitimų
pokyčiams realizuoti būtinus programinės užsakymai
įrangos pakeitimų užsakymus

3.2.7.3.

Įvertinti
papildomas
galimybes
automatizuoti A1 pažymėjimų išdavimo
procesą:
Įvertinti, ar kitos Aprašo nuostatos gali
būti
pakeistos,
užtikrinant
A1
pažymėjimų išdavimo automatizavimą
(įskaitant prašymų formas) ir nustačius
tokias – parengti atitinkamą įsakymą
Aprašyti procedūrų pagal pakeistą Aprašą
ir (arba) arba procedūrų, kurios tiesiogiai
nereguliuojamos Apraše, bet gali būti
automatizuojamos, algoritmus

3.2.7.3.1.

3.2.7.3.2.

3.2.7.3.3.

Atliktas įvertinimas,
pakeistas Aprašas

pagal

Parengti
3.2.7.3.2
papunktyje Parengti programinės įrangos užsakymai
nurodytiems pokyčiams realizuoti būtinus
programinės įrangos užsakymus

4. Kiti prioritetiniai darbai:

2021-11-01
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

4.1.

Paspartinti priešpensinio amžiaus asmenų Informuojami visi
duomenų apie stažą iki 1994 m. kaupimo kontaktus turime
procesą, informuojant apie būtinybę
pateikti šį stažą įrodančius dokumentus
likus 12 mėn. iki senatvės pensijos
amžiaus sukakties

kurių

2021-12-31

Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Pensijų
skyrius,
Komunikacijos skyrius

4.2.

Atlikti vadovavimo įgūdžių tyrimą, jo Atliktas tyrimas, apibendrinti ir pristatyti
rezultatų analizę
rezultatai Fondo valdybos skyrių vedėjams
ir vadovybei

2021-12-31

Personalo
skyrius

valdymo

4.3.

Parengti darbo užmokesčio politiką:
pareigybių
suskirstymas
Valstybės
tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems
pagal darbo sutartį; atlygio nustatymo
pagal pareigybes tvarka; darbuotojų
skatinimo tvarka
Telefonu teikiamų prašymų, prilyginamų
rašytiniams prašymams, priėmimo ir
nagrinėjimo proceso, kaip nuolatinio, o ne
išimtinio, nustatymas

Fondo valdyba ir teritoriniai skyriai
naudoja vieningą atlygio nustatymo ir
darbuotojų vertinimo sistemą
Darbuotojų
pasitenkinimas
darbo
užmokesčiu

2021-01-10

Personalo
skyrius

valdymo

Nustatytas ir teisės akte aprašytas telefonu
teikiamų
prašymų,
prilyginamų
rašytiniams prašymams, priėmimo ir
nagrinėjimo procesas

Per mėnesį nuo
Vyriausybės
nutarimo
pagal
projektą Nr. 209626(2) priėmimo
(arba
kito
Vyriausybės
priimto nutarimo,
įteisinančio
galimybę prilyginti
teikiamus telefonu

4.4.

asmenys,

Įvykdymo
terminas

2021-12-31

Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Teisės skyrius,
Kiti suinteresuoti veiklos
skyriai
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

prašymus
rašytiniams
prašymams)
4.5.

4.5.1.

Fondo administravimo įstaigų kreditorinių
reikalavimų, kylančių iš išmokų permokų
ir
atgręžtinio
reikalavimo
teisės,
atsisakymo ir jų nurašymo proceso
pakeitimas:
Įvertinti galimybes pagal sutartį gauti
duomenis apie asmenis, kurių ekonominė
(socialinė) padėtis yra sunki (VSDĮ 40
straipsnio 6 dalies prasme), jei taip inicijuoti sutarties pasirašymą (parengti
sutarties projekto teisinę dalį ir suderinti
esmines technines sąlygas)

Parengtas
duomenų gavimo sutarties
projektas arba išvada, kad duomenų
gavimas automatiniu būdu pagal sutartį
nėra galimas

2021-02-15

4.5.2.

Parengti Fondo valdybos teisės aktą, Parengtas tvarkos aprašas
nustatantį proceso vykdymo tvarką

2021-03-01

4.5.3.

Pagal suderintas teisės akto nuostatas Pateikti
būtinus programinės įrangos
pateikti
būtinus programinės įrangos keitimo užsakymai
keitimo užsakymus

2021-05-01

Teisės skyrius,
Informacinės
plėtros skyrius,
Informacinės
eksploatavimo
informacijos
skyrius,

sistemos
sistemos
ir
valdymo

Teisės skyrius,
Fondo finansų apskaitos
skyrius,
Veiklos stebėsenos ir
kontrolės skyrius
Fondo finansų apskaitos
skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Pensijų skyrius,
Pašalpų ir nedarbingumo
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Eil. Nr.

4.6.

4.7.

4.8.

Priemonės pavadinimas

Nustatyti rašytinių sutikimų atstovauti,
teikiant prašymus ir skundus Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimo
įstaigoms,
procesą
(Viešojo administravimo įstatymo 11 str.)

Užtikrinti, kad būtų pradėtos mokėti
nesumažintos dėl išankstinės senatvės
pensijos gavimo senatvės, netekto
darbingumo
(invalidumo),
našlaičių
pensijos ir išmokėtos dėl šios priežasties
nuo 2021-01-01 susidariusios pensijų
nepriemokos
(įgyvendinant 2020 m.
lapkričio 10 d. įstatymą Nr. XIII-3395)
Užtikrinti, kad išankstinių senatvės,
senatvės,
netekto
darbingumo
(invalidumo), našlaičių pensijų gavėjams
būtų pradėtos mokėti taikant mažinimą po

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

kontrolės skyrius
Teisės skyrius,
Informacinės
sistemos
eksploatavimo
ir
informacijos
valdymo
skyrius

Pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaigose
taisyklės

2021-04-10

Parengtos reikiamos darbo procedūros.
Pateikti programinės įrangos keitimo
užsakymai

2021-05-01

Klientų
aptarnavimo
valdymo skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius,
Informacinės
sistemos
eksploatavimo
ir
informacijos
valdymo
skyrius

Apskaičiuotos
nesumažinto
dydžio
pensijos ir išmokėtos jų nepriemokos iki
2021-03-31

2021-03-30

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

Laiku apskaičiuotos ir pradėtos mokėti
naujo dydžio pensijos

2021-03-30

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

0,32 proc. perskaičiuoto dydžio pensijos
(įgyvendinant 2020 m. lapkričio 10 d.
įstatymus Nr. XIII-3394 ir XIII-3395)
Užtikrinti sklandų pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų asmenims, paskiausiai
tarnavusiems KAM, STT ir VSD
sistemose, skyrimą
Užtikrinti, kad už 2021 m. sausio ir
vėlesnius mėnesius būtų pradėtos mokėti
indeksuoto dydžio pareigūnų ir karių
valstybinės pensijos
Užtikrinti, kad lengvojo automobilio
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos
būtų
skiriamos
ir
mokamos 2020 m. gegužės 28 d. įstatyme
Nr. XIII-2984 nustatyto dydžio

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

Laiku ir teisingai skiriamos pensijos

2021-12-31

Pensijų skyrius

Mokamos indeksuotos pensijos

2021-03-30

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

Laiku skiriamos ir mokamos naujo dydžio
kompensacijos

2021-03-30

Pensijų skyrius,
Informacinės
sistemos
plėtros skyrius

5.1.

Įgyvendinti (koordinuoti) Fondo valdybos 9 teritoriniai skyriai reorganizuoti į 3
teritorinių skyrių pertvarką, sumažinant teritorinius skyrius
juridinių asmenų skaičių

2021-07-01

5.2.

Sukurti klientų kontaktų ir informavimo Parengtos klientų informavimo taisykles,
modulį
nustatančias kaip turi būti pateikiama
aktuali informacija kiekvienai klientų
grupei

2021-12-31

Veiklos planavimo ir
pokyčių valdymo skyrius,
Kiti Fondo valdybos
skyriai
Fondo
valdybos
teritoriniai skyriai
Klientų
aptarnavimo
valdymo
skyrius,
Teisės skyrius,
Informacinės
sistemos

4.9.

4.10.

4.11.

5. Projektinė veikla
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Eil. Nr.

5.3.

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, matavimo vienetai ir
reikšmės

Sukurta kontakto modulio programinė
įranga
Suregistruotos
taikomųjų
sistemų
siunčiamos žinutės į ADIS
Įvertinti esamus Fondo administravimo Parengtas Fondo administravimo įstaigų
įstaigų procesus, atsižvelgiant į vertės procesų ir jų valdytojų sąrašas
klientui kūrimą
Atnaujinti atrinkti pagrindinės veiklos
teikiamų paslaugų procesai
_____________________

Įvykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

plėtros skyrius,
Komunikacijos skyrius

2021-07-01
2021-12-31

Veiklos planavimo ir
pokyčių valdymo skyrius,
Kiti Fondo valdybos
skyriai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. A1JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
0300303010
6

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Sudaryti
sąlygas
Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūros (toliau –
JTBA) veiklai

Įgyvendinti
ir
administruoti
JTBA
pavestas ES programas
jaunimui
ir
teikti
ataskaitas SADM;
Teikti
pasiūlymus
SADM
(ar
kitų
ministerijų)
rengiamiems
teisės
aktų ir planavimo
dokumentų projektams

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įgyvendinama
ir
administruojama ES programa
jaunimui – Erasmus+ jaunimo
dalis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

Direktorius;
2021 m.
Specialistai
II ketv.
viešiesiems
pirkimams, vidaus
auditui,
Pateiktų
pasiūlymų administratorius,
galiojantiems teisės aktams ir finansininkai
rengiamiems teisės aktų bei
planavimo
dokumentų
projektams skaičius – pagal
poreikį.

Išnagrinėtų ir atsakytų raštų
Nagrinėti raštus ir skaičius – pagal poreikį.
pasiūlymus
pagal
kompetenciją;
Įgyvendintų viešųjų pirkimų
skaičius – pagal poreikį.
Teikti
prašomą
informaciją
ir Procedūrų,
susijusių
su
konsultacijas
įstaigos
reorganizavimo

40

2

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
procesu užtikrinimas.

institucijoms,
įstaigoms,
organizacijoms
ir Įgyvendintas
JTBA
fiziniams asmenims;
komunikacijos
planas,
atnaujinti JTBA ir programų
įgyvendinti
JTBA internetiniai tinklapiai, nuolat
komunikacijos planą;
pateikiama
informacija
socialiniuose tinkluose.
Administruoti JTBA
vykdomus viešuosius
pirkimus.
Užtikrinti
Erasmus+ Administruoti Erasmus+ KA1
jaunimo
srities veiksmų (Jaunimo mainų,
programos
jaunimo
darbuotojų
administravimą
ir mobilumo,
jaunimo
įgyvendinimą
dalyvavimo, Discover EU
veiklos) projektus.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

Vyr. specialistas 2021 m.
jaunimo
mainų I–IV ketv.
veiksmo
administravimui

Vyr. specialistas
jaunimo
Administruoti Erasmus+ KA2 darbuotojų
strateginių
partnerysčių mobilumo veiksmo
veiksmo projektus.
administravimui
Finansuotų projektų dalyvių Vyr. specialistas
skaičius – 2900.
jaunimo
dalyvavimo veiklų
Finansuotuose
projektuose administravimui
dalyvaujančių organizacijų ir
institucijų skaičius – 376.
Vyr. specialistas
strateginių

3

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Pagal Europos Komisijos
patvirtintą
metodiką
administruoti
Erasmus+
jaunimo srities akreditacijas
finansavimui gauti – ne
mažiau kaip 2.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų

partnerysčių
veiksmo
administravimui
Specialistas
projektų
administravimui

Pagal Europos komisijos
metodiką rengti ir įgyvendinti
Erasmus+
mokymo
ir
bendradarbiavimo
veiklų
strategiją ir veiksmų planus.
Eurodesk Lietuva veiklos
užtikrinimas
dvimečio
finansavimo konkurso būdu.

Užtikrinti
Europos
solidarumo
korpuso
(toliau
–
ESK)
administravimą
ir
įgyvendinimą

Mažiau galimybių turinčių
jaunų žmonių, dalyvaujančių
projektuose,
procentinė
išraiška (nuo visų dalyvių) –
25%.
Administruoti
ESK
savanoriškos
veiklos
projektus:
Finansuotų projektų dalyvių
skaičius – 190.
Mažiau galimybių turinčių

Vyr. specialistas 2021 m.
savanoriškos
I–IV ketv.
veiklos
programoms
Vyr.

specialistas

4

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai,
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
terminas
tūkst. eurų
vienetai ir reikšmės
jaunų žmonių, dalyvaujančių jaunimo
projektuose,
procentinė darbuotojų
išraiška – 25%.
mobilumo veiksmo
administravimui
Administruoti
ESK
solidarumo projektus:
Finansuotų projektų dalyvių
skaičius – 100.
Pagal Europos Komisijos
patvirtintą
metodiką
administruoti
Europos
solidarumo korpuso kokybės
ženklo suteikimą:
suteiktas kokybės ženklas
finansavimui gauti – ne
mažiau kaip 10.
Suteiktas kokybės ženklas
priimančios ir pagalbinės
organizacijos statusui gauti
gauti – ne mažiau kaip 25.
Pagal Europos komisijos
metodiką rengti ir įgyvendinti
Europos solidarumo korpuso
bendradarbiavimo
veiklų
strategiją ir veiksmų planus.
Užtikrinti Europos solidarumo

5

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
korpuso
mokymosi
ir
įvertinimo ciklo įgyvendinimą
programos dalyviams – pagal
poreikį,
atsižvelgiant
į
atvykusių
tarptautinių
savanorių skaičių Lietuvoje.
Įsitraukti
į procesus ir
bendradarbiauti
su
nacionalinės
savanarystės
sistemos plėtra, užtikrinant,
jog tarptautinę savanorišką
veiklą atlikę asmenys galėtų
pasinaudoti
kompetencijų
pripažinimo mechanizmu:
tarptautinę savanorišką veiklą
atlikusiems
asmenims
suteikiamų papildomų balų
stojimui, skaičius – ne mažiau
nei 10.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai,
terminas
tūkst. eurų
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