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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės
aktų jai pavestų socialinės apsaugos ir darbo sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šiose
srityse valstybės politiką. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos misija – užtikrinti kokybiško
užimtumo galimybes, visuomenės socialinį saugumą, socialinę sanglaudą ir šeimos gerovę.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2016 m. planuoja vykdyti 10 programų, kurioms
numatoma 1 106 352 tūkst. eurų, iš kurių 1 101 639 tūkst. eurų – išlaidoms (iš jų 53 732 tūkst. eurų
– darbo užmokesčiui) ir 4 713 tūkst. eurų – turtui įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
numatomų skirti asignavimų suma 2016 m. yra 12,2 proc. didesnė, palyginti su 2015 m.
patvirtintais asignavimais. 2016 m. planuojama panaudoti 134 101 tūkst. eurų ES paramos lėšų ir 14
428 tūkst. eurų – bendrojo finansavimo lėšų. Palyginti su 2016 metais, 1 707 tūkst. eurų daugiau
planuojama pajamų įmokų. Valstybės biudžeto asignavimų planuojama 123 725 tūkst. eurų
daugiau, specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 1 092 tūkst. eurų mažiau.
Didžiąją dalį numatytų papildomų asignavimų, t. y. 33 272 tūkst. eurų, sudaro asignavimai
skatinamosioms įmokoms į pensijų kaupimo fondus mokėti. Nuo 2016 m. už kiekvieną pensijų
kaupimo dalyvį, kuris savo lėšomis moka 2 proc. pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio
draudimo įmokos, iš valstybės biudžeto lėšų bus pervedama dar po 2 proc. Lietuvos statistikos
departamento paskelbto 2014 m. keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio vidurkio pensijų įmoka, t. y. po 13,82 euro (2014–2015 m. buvo mokama
atitinkamai po 1 proc.). Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų,
sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo (dirbusiems senatvės pensijų gavėjams), daliai – 33
proc. sumos kompensuoti 2016 m. numatyta 42 604 tūkst. eurų. Papildomai dar 12 868 tūkst. eurų
numatyta senatvės ir netekto darbingumo pensijoms dėl draudžiamųjų pajamų sumažinimo
kompensuoti. Iš viso kompensacijoms mokėti pensijų gavėjams 2016 m. bus skirta 107 604 tūkst.
eurų valstybės biudžeto lėšų. Taip pat papildomai numatyta 14 922 tūkst. eurų – šalpos ir kitoms
išmokoms mokėti dėl nuo 2015 m. liepos 1 d. (nuo 105 iki 108 eurų) padidintos ir dar numatomos
nuo 2016 m. sausio 1 d. (nuo 108 iki 112 eurų) didinti valstybinės socialinio draudimo bazinės

pensijos; 7 540 tūkst. eurų – dėl nuo 2015 m. liepos 1 d. (nuo 300 iki 325 eurų) padidintos ir dar
numatomos nuo 2016 m. sausio 1 d. (nuo 325 iki 350 eurų) didinti minimaliosios mėnesinės algos,
2 800 tūkst. eurų – globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui (1 bazinės socialinės išmokos
dydžio – 38 eurų) mokėti globėjams, kurie vaikus globoja šeimoje, išmokėti, 2 640 tūkst. eurų –
paramai prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių perkėlimui ir integracijai teikti (dar 3 000 tūkst.
eurų bus skirti iš ES lėšų); 1 493 tūkst. eurų – pareigūnų valstybinėms pensijoms mokėti ir
administruoti (nuo 2016 m. perduodama iš Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų
tarnybos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžetą).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmo strateginio tikslo – siekti sumažinti
nedarbo lygį, efektyviau taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones, modernizuojant darbo
santykių reglamentavimą, užtikrinti saugią darbo aplinką ir plėtoti socialinį dialogą – bus siekiama
įgyvendinant Užimtumo didinimo programą. 2016 m. Užimtumo didinimo programa bus
įgyvendinama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. veiklos prioritetinę kryptį
„Užimtumo didinimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“.
Užimtumo didinimo programai (01.02) įgyvendinti 2016 m. numatoma 137 374 tūkst.
eurų (iš jų 87 958 tūkst. eurų ES lėšų ir 9 850 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų). Programos
tikslas – didinti gyventojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą, plėtoti žmogiškuosius išteklius.
Tikslui pasiekti numatyti 5 uždaviniai:
1) didinti ieškančių darbo asmenų užimtumo galimybes ir gebėjimus. Planuojama remti
154 socialines įmones, taip pat planuojama, kad 14 000 bedarbių dalyvaus aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse, o 14 000 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 15–29
metų amžiaus asmenų dalyvaus jaunimo užimtumo iniciatyvoje, finansuojamoje ES struktūrinės
paramos lėšomis;
2) kurti palankią aplinką įmonių socialinės atsakomybės plėtrai, parengti įmonių socialinės
atsakomybės principų taikymo metodines priemones, užtikrinti jų sklaidą ir keitimąsi gerąja
patirtimi ir kt.;
3) didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, skatinti verslumą ir darbo
bei šeimos įsipareigojimų derinimą;
4) vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir
darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją ir įgyvendinimo kontrolę;
5) administruoti Europos socialinio fondo, Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo
trečiųjų šalių piliečių integracijai, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo,
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektus, sudarant sąlygas Europos socialinio fondo
agentūros veiklai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antro strateginio tikslo – siekti efektyvios
socialinės apsaugos – bus siekiama įgyvendinant Socialinių paslaugų plėtros, Socialinės paramos ir
Vaikų išlaikymo fondo programas.
Socialinių paslaugų plėtros programai (02.07) įgyvendinti 2016 m. numatoma 67 788
tūkst. eurų, iš jų 64 795 tūkst. eurų – išlaidoms, iš kurių 26 890 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir 2
993 tūkst. eurų – turtui įsigyti. Programos tikslas – užtikrinti kokybiškas ir efektyvias socialines
paslaugas. Tikslui pasiekti numatomi 2 uždaviniai:
1) teikti socialines paslaugas globos ir kitose įstaigose;
2) gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus.
Socialinės paramos programai (02.08) įgyvendinti 2016 m. numatoma 817 956 tūkst.
eurų. Šios programos priemonėmis siekiama užtikrinti finansinę paramą Lietuvai nusipelniusiems,
nukentėjusiems asmenims ir užtikrinti socialinę paramą socialiai pažeidžiamoms gyventojų
grupėms. Iš šiai programai skirtų lėšų mokamos valstybinės pensijos; valstybinės šalpos išmokos;
transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos neįgaliesiems,
socialinės išmokos ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, sužalotiems sovietinėje armijoje bei
žuvusiųjų šeimoms; žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga;
kai kurios asmenų grupės draudžiamos socialiniu draudimu valstybės lėšomis; skatinamosios
įmokos į pensijų kaupimo fondus už kiekvieną pensijų kaupimo dalyvį; išmokamos sumažintų
pensijų kompensacijos ir kitos išmokos. Šios programos priemonėmis siekiama suteikti paramą
šeimoms, auginančioms vaikus (mokamos išmokos vaikams, socialiai remtinų šeimų vaikai
nemokamai maitinami mokyklose ir aprūpinami mokymo reikmenimis), socialiai pažeidžiamoms
gyventojų grupėms (subsidijos būstui įsigyti, būsto nuomos kompensacijos), labiausiai
skurstantiems asmenims (aprūpinami maistu ir kitomis priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo), finansuojamos socialinės paslaugos asmenims su sunkia negalia ir
socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms.
Numatoma, kad 2016 m. valstybinėms pensijoms, artistų kompensacinėms išmokoms ir
sportininkų rentoms mokėti prireiks 126 183 tūkst. eurų. Didžiausią valstybinių pensijų gavėjų dalį
sudarys nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų gavėjai (68 800 asmenų), I ir II laipsnių
valstybinių pensijų gavėjai (16 276 asmenys) ir vidaus reikalų sistemos pareigūnų valstybinių
pensijų gavėjai (15 498 asmenys).
2016 metais numatoma 293 350 tūkst. eurų – šalpos išmokoms mokėti ir administruoti
(161 520 asmenų); 47 927 tūkst. eurų – privalomojo socialinio draudimo įmokoms mokėti už
asmenis, draudžiamus valstybės lėšomis (motinas (tėvus), auginančius namuose vaikus iki 3 metų;
neįgalių asmenų, kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, slaugytojus; jaunus

asmenis (16-29 metų), savarankiškai įgyjančius praktinių įgūdžių; dvasininkus) (58 500 asmenų);
69 475 tūkst. eurų – skatinamosioms įmokoms į pensijų kaupimo fondus mokėti už asmenis,
pasirinkusius dalyvavimą pensijų kaupime mokant papildomą įmoką savo lėšomis (2 proc. darbo
užmokesčio) ir gaunant tokio pat dydžio įmoką iš valstybės biudžeto, (475 000 asmenų), 107 605
tūkst. eurų – sumažintoms pensijoms kompensuoti, 2 979 tūkst. eurų – Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos išlaidoms už valstybinių pensijų ir kitų išmokų administravimą padengti.
Išmokoms vaikams mokėti ir administruoti 2016 m. numatoma 60 513 tūkst. eurų ir
planuojama, kad išmoką vaikui gaus 80 922 tėvų auginami vaikai, o globos (rūpybos) išmoką – 10
750 be tėvų globos likusių vaikų. Socialinei paramai mokiniams 2016 m. numatoma skirti 23 417
tūkst. eurų, nemokamą maitinimą mokyklose gaus 81 000 mokinių.
Valstybės paramai būstui įsigyti ar išsinuomoti 2016 m. numatoma 9 412 tūkst. eurų,
valstybės paramą būstui įsigyti gaus 1 010 asmenų, būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją
gaus 13 858 asmenys.
Iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2016 m. numatoma išmokėti
16 528 tūkst. eurų (iš jų 14 043 tūkst. eurų ES lėšų, 2 462 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų),
planuojama paremti 300 000 asmenų.
Vaikų išlaikymo fondo programos (02.12) tikslas – užtikrinti vaiko teisę į socialinę
apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant Vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatytiems
pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą. Numatoma 15 789 tūkst. eurų, iš jų 925
tūkst. eurų – skolininkų, už kuriuos buvo mokamos išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo, grąžintos
lėšos. 2016 m. išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo turėtų gauti apie 24 000 vaikų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečio strateginio tikslo – stiprinti šeimų
savarankiškumą ir atsakomybę, siekti palankios šeimai aplinkos ir jaunimo aktyvumo – bus
siekiama įgyvendinant Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir Jaunimo
politikos įgyvendinimo programas.
Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo programai (03.01)
2016 m. numatoma 15 215 tūkst. eurų (iš jų 3 010 tūkst. eurų ES lėšų, 524 tūkst. eurų bendrojo
finansavimo lėšų). Programos tikslas – sudaryti sąlygas vaikui visavertiškai gyventi šeimoje,
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, apsaugoti jį nuo visų formų smurto, didinant tėvų
atsakomybę už vaikus, plėtojant prevencines priemones ir skatinant vaiko globą šeimoje, mažinti
smurtą artimoje aplinkoje. Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:
1) įgyvendinti šeimos problemų sprendimo prevencines priemones, kurios sudarytų
galimybes vaikui augti savo šeimoje, mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių globos namuose,
užtikrinant vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir šeimynoje prioritetą, skatinant įvaikinimą ir

optimizuojant vaikų globos namų veiklą ir tinklą. To bus siekiama plečiant vaikų dienos centrus
savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms,
įgyvendinant kitas Vaiko gerovės 2013–2018 metų programos priemones, taip pat įgyvendinant
Europos ekonominės erdvės finansinės paramos programą, skirtą vaikams ir jaunimui, esančiam
rizikoje, sudarant sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai.
Planuojama, kad 2016 m. vaikų dienos centrų teikiamas paslaugas gaus 6 550 vaikų;
2) mažinti smurtą prieš vaikus ir sukurti veiksmingą pagalbos vaikams, nukentėjusiems
nuo smurto, jų šeimoms ir vaikams smurtautojams sistemą. To bus siekiama teikiant veiksmingą
pagalbą vaikams, galintiems nukentėti ir nukentėjusiems nuo psichologinio, fizinio smurto,
seksualinio išnaudojimo bei nepriežiūros, jų šeimoms, smurto ir patyčių prieš vaikus prevencijai
mokyklose, organizuojant bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams (globėjams,
rūpintojams). Planuojama apie 900 vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ir jų šeimų nariams teikti
kompleksinę pagalbą (socialines, psichologines, teisines, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas);
3) skatinti valstybės, savivaldybių ir visuomenės bendradarbiavimą, sprendžiant šeimų
gerovės užtikrinimo klausimus; nustatyti paramos šeimai poreikį, vertinti vykdomos politikos
veiksmingumą. Planuojama finansuoti 60 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės
srityje, veiklos projektus;
4) šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, tobulinti paslaugų
teikimo smurtą patyrusiems asmenims sistemą. Planuojama, kad 2016 m. specializuotos pagalbos
centrai pagalbą suteiks 9 000 smurtą patyrusių asmenų.
Jaunimo politikos įgyvendinimo programai (03.02) vykdyti 2016 m. numatoma 1 974
tūkst. eurų. Pagrindinis šios programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimui būti aktyvia
visuomenės dalimi ir skatinti jaunimo socializacijos procesus. Šiam tikslui pasiekti numatyti
uždaviniai:
1) įgyvendinti jaunimo politiką vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmenimis ir atstovauti
jaunimo politiką tarptautiniu lygiu;
2) siekti aktyvaus pilietinio jaunų žmonių dalyvavimo, stiprinant jaunimo organizacijas ir
jų veiklą bei informuojant jaunimą jam aktualiais klausimais. To bus siekiama vykdant Nacionalinę
jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones, plėtojant esamus ir
kuriant naujus atviruosius jaunimo centrus ir erdves, taip pat sudarant sąlygas Jaunimo reikalų
departamento veiklai. Planuojama, kad vykdomose programose ir projektuose dalyvaus apie 17 000
jaunų asmenų, o atvirų jaunimo centrų ir erdvių veikloje – 13 000 jaunų asmenų.
3) skatinti jaunų žmonių dalyvavimą projektuose, siekiant įtraukti mažiau galimybių turintį
jaunimą;

4) skatinti jaunus užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir
bendruomeniškumą. To bus siekiama įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano
priemones.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ketvirto strateginio tikslo – užtikrinti socialiai
pažeidžiamų gyventojų socialinę integraciją – bus siekiama įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės
integracijos ir Socialinės aprėpties stiprinimo programas.
Neįgaliųjų socialinės integracijos programai (04.01) įgyvendinti 2016 m. numatoma 18
318 tūkst. eurų. Šios programos tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją užtikrinant jiems
lygias galimybes su kitais visuomenės nariais, plėtojant socialinę ir profesinę reabilitaciją,
paslaugas, techninį aprūpinimą, skatinant ugdymą, didinant aplinkos prieinamumą. Tikslo bus
siekiama įgyvendinant numatytus uždavinius:
1) atstatyti neįgaliųjų biosocialines funkcijas, profesinius įgūdžius ir darbingumą. To bus
siekiama plėtojant paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinant neįgaliųjų savarankiškumą ir
skatinant jų įsidarbinimo galimybes. Numatoma, kad 2016 m. 33 000 bus aprūpinti neįgaliųjų
techninės pagalbos priemonėmis ir gaus naudą socialinės reabilitacijos paslaugų projektuose;
2) mažinti neįgaliųjų socialinę izoliaciją, didinti fizinės ir informacinės aplinkos
prieinamumą. To bus siekiama gerinant informacinę aplinką neįgaliesiems, pritaikant neįgaliesiems
būstą ir jo aplinką, remiant gestų kalbos centrų kūrimą ir kt.
3) gerinti neįgaliųjų ugdymo galimybes ir pagalbą neįgaliesiems, auginantiems vaikus. To
siekiant bus teikiama finansinė parama neįgaliesiems studentams, studijuojantiems aukštosiose
mokyklose, specialiems poreikiams tenkinti. Planuojama, kad tokia parama bus suteikta 930
neįgaliųjų, besimokančių aukštosiose mokyklose. Taip pat bus finansuojami projektai, skirti
neįgaliųjų kūno kultūrai ir sportui remti (projektuose dalyvaus apie 1 500 neįgaliųjų), bus mokamos
išmokos neįgaliesiems, auginantiems vaikus, komunalinėms paslaugoms, elektros energijos,
telefono ar kuro išlaidoms apmokėti. Jas gaus 70 neįgalių asmenų;
4) užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimą, sudarant sąlygas
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, Ginčų komisijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento veiklai.
Socialinės aprėpties stiprinimo programai (04.02) įgyvendinti numatoma 16 157 tūkst.
eurų (iš jų 11 667 tūkst. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir 594 tūkst. eurų
bendrojo finansavimo lėšų). Įgyvendinant programos tikslą – stiprinti socialinę aprėptį, – bus
siekiama didinant socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integraciją į visuomenę ir darbo
rinką, mažinant diskriminaciją darbo rinkoje. Viena iš šios programos priemonių yra Prieglobsčio,

migracijos ir integracijos fondo nacionalinės programos priemonių įgyvendinimas. Šio fondo tikslas
– prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir
bendros migracijos politikos.
Penkto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – siekti bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir
aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje – bus siekiama įgyvendinant Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių plėtros programą.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programos (05.02) tikslas –
didinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių vaidmenį. Tikslui pasiekti keliami 2
uždaviniai, kuriems įgyvendinti numatoma 3 003 tūkst. eurų:
1) skatinanti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų įtaką
įgyvendinant socialinės apsaugos politiką. Planuojama 2016 m. iš dalies paremti 5 vyresnio
amžiaus žmonėms atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, organizuojančias miestuose ir
rajonuose kultūrinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką ir socialinę veiklą;
2) gerinti nevyriausybinių organizacijų (įskaitant bendruomenių organizacijas) plėtros
sąlygas.
Šešto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – įgyvendinti efektyvią
socialinės apsaugos ir darbo politiką – bus siekiama įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo
politikos įgyvendinimo administravimo programą.
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimo programai
(06.01) įgyvendinti iš viso numatoma 12 778 tūkst. eurų: 12 550 tūkst. eurų – išlaidoms, iš kurių 6
264 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui, ir 228 tūkst. eurų – turtui įsigyti.
Programos uždaviniai šie: užtikrinti darbo ir socialinės apsaugos politikos formavimą ir
įgyvendinimą ir įgyvendinti Lietuvoje vykdomus pagal ministrui pavestas valdymo sritis priskirtus
ES ir tarptautinius įsipareigojimus. Šiems uždaviniams įgyvendinti numatytos tokios priemonės:
sudaryti sąlygas ministerijos veiklai; vykdyti šviečiamąją veiklą socialiai pažeidžiamos ir kitoms
gyventojų grupėms, atnaujinti kompiuterius darbo vietose, informacines posistemes, organizuoti
mokymus darbuotojams; vykdyti strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos
priežiūrą, rengti seminarus, konferencijas, vykdyti kitą veiklą; remti vyriausybinių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą ES užimtumo ir socialinių inovacijų programoje skiriant
lėšas bendrajam finansavimui užtikrinti; užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomo ES struktūrinės paramos 2014–2020 metų techninės
paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą; užtikrinti tinkamą Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomo ES struktūrinės
paramos

2014-2020 metų techninės paramos projekto viešinimo ir informavimo veikloms

įgyvendinti finansavimą; užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo ES
struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto vertinimo veikloms įgyvendinti
finansavimą; vykdyti teisės derinimo priemones bei Acquis įgyvendinimo priemones; įgyvendinti
naujus ES sistemų koordinavimo reglamentus; įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2015–2020 metų programos priemones.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2016 m. investicijų projektams įgyvendinti
planuojama skirti 10 874 tūkst. eurų. Šios lėšos numatomos šiems investicijų projektams: Socialinių
paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo programa – 3017 tūkst. eurų; Savivaldybių
socialinio būsto fondo plėtra – 3000 tūkst. eurų; Europos ekonominės erdvės finansinės paramos
programos, skirtos vaikams ir jaunimui, esančiam rizikoje, gerinant jų gerovę, programos
įgyvendinimas – 1200 tūkst. eurų; Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros
plėtra – 1000 tūkst. eurų; Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas –
866 tūkst. eurų; Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – 614 tūkst. eurų; Specialaus transporto,
pritaikyto neįgaliesiems, įsigijimas – 600 tūkst. eurų; Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų
narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse – 405 tūkst.
eurų; Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas – 149 tūkst. eurų; Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyriaus patalpų renovacija – 23
tūkst. eurų.

