
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2021 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PAVEDIMO JAUNIMO REIKALŲ
DEPARTAMENTUI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“

PAKEITIMO 

Nr.  
Vilnius

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 8

d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021– 2023

metų  strateginiame  veiklos  plane,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo

ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-204 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Strateginis veiklos planas),

nurodytų programų priemonių įgyvendinimą, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plane,

patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymu

Nr.  A1-108 „Dėl  Jaunimo garantijų  iniciatyvos  įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau  −

Jaunimo  garantijų  iniciatyvos  įgyvendinimo  veiksmų  planas),  nurodytų  priemonių  įgyvendinimą,

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plane, patvirtintame 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“ (toliau – Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų

veiksmų planas), nurodytų priemonių įgyvendinimą, 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), nurodytų priemonių įgyvendinimą, Nediskriminavimo skatinimo

2021–2023  metų  veiksmų  plane,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo

ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023

metų  veiksmų plano  patvirtinimo“  (toliau  –  Nediskriminavimo  skatinimo  2021–2023  metų  veiksmų
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planas), nurodytų priemonių įgyvendinimą, Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų

programos  įgyvendinimo  veiksmų  plane  2018–2021  metams,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos

socialinės  apsaugos ir  darbo ministro 2018 m. birželio  27 d.  įsakymu Nr.  A1-331 „Dėl  Valstybinės

moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021

metams patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos

įgyvendinimo veiksmų planas 2018–2021 metams), nurodytų priemonių įgyvendinimą, ir atsižvelgdama į

Jaunimo  reikalų  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  nuostatus,  patvirtintus

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-462

„Dėl  biudžetinės  įstaigos  Jaunimo  tarptautinio  bendradarbiavimo  agentūros  reorganizavimo  sąlygų

aprašo  ir  Jaunimo  reikalų  departamento  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  nuostatų

patvirtinimo“:“.

2. Pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4. įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano IV skyriaus

lentelės 2.2, 2.3 ir 2.6 papunkčiuose nurodytas priemones;“.

3. Papildau 1.2.8 papunkčiu:

„1.2.8. įgyvendinant priemonę „Įgyvendinti ilgalaikių COVID-19 pandemijos pasekmių asmens

ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano priemones“ įgyvendinti Ilgalaikių neigiamų

COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–

2022 metų  plano,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro  2020 m.  liepos  3 d.

įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos

sveikatai  mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“,  2.3  papunktyje,  7.1  papunkčio  dalyje  „organizuoti

supervizijas tarnybų, mokyklų psichologams, socialiniams pedagogams ir jaunimo darbuotojams” ir 8.8

papunktyje nurodytas priemones;“. 

4. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.3. įgyvendinti šias Strateginio veiklos plano 04-05 programos „Socialinės apsaugos ir darbo

politikos įgyvendinimo administravimas” priemones:

1.3.1. įgyvendinti  priemonę  „Perduoti Lietuvos patirtį  ES Rytų partnerystės šalims ir  kitoms

besivystančioms valstybėms socialinės apsaugos srityje (10 darnaus vystymosi tikslas);

1.3.2.  įgyvendinant  priemonę  „Įgyvendinti  Valstybinės  moterų  ir  vyrų  lygių  galimybių

programos  įgyvendinimo  veiksmų  plano  priemones“,  įgyvendinti  Valstybinės  moterų  ir  vyrų  lygių

galimybių  2015–2021 metų  programos  įgyvendinimo  veiksmų plano  2018–2021 metams  II  skyriaus

lentelės 6.4 papunktyje nurodytą priemonę;

1.3.3. įgyvendinti priemonę  „Remti iniciatyvas, kuriomis siekiama mažinti lyčių segregaciją ir

šalinti jos priežastis bei pasekmes“;“.

5. Pakeičiu 1.9 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
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„1.9. įgyvendinant šio įsakymo 1.1–1.8 papunkčius, vykdyti šias funkcijas:“.

6. Papildau 1.9.4 papunkčiu:

„1.9.4.  kas  mėnesį  iki  kito  mėnesio  5  d.,  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijai  teikti

informaciją apie 2021 metų COVID-19 pandemijos valdymo priemonėms įgyvendinti skirtas lėšas ir jų

panaudojimą (pagal formą, nustatytą šio įsakymo 3 priede)“;“.

7. Pakeičiu 1.10 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1.10. įgyvendinant šio įsakymo 1.9 papunktį, užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų teisingi,

tikslūs ir išsamūs, o gavus informaciją apie tai, kad pateikti duomenys neteisingi, netikslūs, neišsamūs,

nedelsiant juos ištaisyti, atnaujinti arba papildyti ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                             Monika Navickienė



Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 
2021 m.    d. įsakymo A1-
3 priedas

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

INFORMACIJA APIE 2021 METŲ COVID-19 PANDEMIJOS VALDYMO PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI SKIRTAS LĖŠAS IR JŲ PANAUDOJIMĄ

(data)

 tūkst. eurų

Eil.
Nr.

Įstaiga
COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, kuriai

įgyvendinti numatyta skirti asignavimų, pavadinimas
Lėšų šaltinis

Suplanuota / papildomai gauta
suma

Tarpiniam lėšų gavėjui pervesta
suma

Galutiniam lėšų gavėjui
pervesta suma

1 2 3 4 5 6 7

1.            

______________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 188603515, A. Vivulskio
g. 11, 03610 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTRO
2021 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL
PAVEDIMO JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTUI PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS“
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-08-23 Nr. A1-623
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Justina Jakštienė, Viceministrė, Vadovybė
Sertifikatas išduotas JUSTINA,JAKŠTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-08-17 21:35:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-03 17:25:47 – 2024-05-01 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Monika Navickienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Sertifikatas išduotas MONIKA,NAVICKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-08-23 12:45:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-08-23 12:45:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-15 10:23:00 – 2025-12-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, į.k. 188603515 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:15:31 iki 2022-09-24
15:15:31

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.48

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-23
12:50:35)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-08-23 12:50:35 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


