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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyva sėkmingai startuoja inovatyvus
projektas – Socialinės pagalbos tarnyba (SPT).

Jau kurį laiką mobili specialistų grupė, kurią sudaro SADM ir ministerijai pavaldžių įstaigų –
Lietuvos darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos – specialistai, vyksta į šalies savivaldybes tam, kad realiai pamatytų,

kaip veikia nuo metų pradžios įsigaliojusi nauja, griežtesnė socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams skyrimo tvarka, ir galėtų suteikti reikiamą pagalbą naują tvarką įgyvendinantiems
savivaldybių, seniūnijų darbuotojams, pagelbėtų gyventojams, kuriems reikalinga valstybės
pagalba, bei padėtų išaiškinti atvejus, kuomet socialine parama naudojasi tie, kuriems ji
nepriklauso.
„Mūsų siekis – užtikrinti, kad šalyje būtų daugiau socialinio teisingumo. Tad Socialinės pagalbos
tarnybos tikslas yra pamatyti, kaip vyksta piniginės socialinės paramos skyrimas konkrečiose
savivaldybėse pagal naują tvarką, kuria siekiama skatinti žmones dirbti, o ne gyventi iš pašalpų,
ir paramą skirti tiems, kam jos labiausiai reikia. Taip pat – suteikti metodinę pagalbą,
konsultuoti, padėti išspręsti iškilusius neaiškumus, susijusius su naujovėmis, kartu aiškintis
galimo piktnaudžiavimo parama – socialinėmis pašalpomis ir kompensacijomis – atvejus,
perimti gerąją patirtį“, - tvirtino socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.
Anot ministro D. Jankausko, šios mobilios specialistų komandos apsilankymai savivaldybėse
leis sukaupti neįkainojamą patirtį, kuri padės ne tik įvertinti, kaip realybėje veikia naujoji tvarka,
bet ir parodys, ką reikėtų keisti, kaip dar būtų galima tobulinti esamą tvarką, siekiant užtikrinti
kuo daugiau socialinio teisingumo ir lygybės.
Ministro D. Jankausko teigimu, šio projekto atsiradimą paskatino aktyvus bendradarbiavimas su
bandomajame piniginės socialinės paramos teikimo projekte dalyvaujančiomis Akmenės,
Šilalės, Panevėžio, Raseinių ir Radviliškio rajonų savivaldybėmis. Nuolatiniai susitikimai su šių
savivaldybių vadovais, socialinės paramos specialistais parodė, kaip svarbu, pasikeitus
piniginės socialinės paramos skyrimo tvarkai, konsultuoti, išaiškinti pokyčius, padėti spręsti
probleminius atvejus. Dėl to ir nutarta įsteigti SPT, kurios specialistai galėtų apsilankyti visose
savivaldybėse. Tai leis ne tik įvertinti realią situaciją, bet ir padės ją pagerinti.
Ministerijos interneto svetainėje adresu www.socmin.lt bus paskelbta aktuali informacija,
susijusi su Socialinės pagalbos tarnyba. Taip pat jau veikia elektroninio pašto adresas
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spt@socmin.lt, kuriuo galima susisiekti su mobilios specialistų grupės nariais, pateikti rūpimus
klausimus, pasiūlymus, pranešti apie galimus piktnaudžiavimo pinigine socialine parama
atvejus, pasidalinti teigiamais pavyzdžiais.
Planuojama, kad Socialinės pagalbos tarnyba apsilankys visose Lietuvos savivaldybėse. Jau
įvyko pirmosios išvykos į Elektrėnų, Kaišiadorių, Telšių rajonų savivaldybes, Šiaulių miesto
savivaldybę. Apsilankius pirmosiose savivaldybėse matyti, kad jose situacija yra skirtinga ir jog
tokie vizitai yra būtini. SPT vizitai numatomi kiekvieną savaitę, apie juos iš anksto pranešama
nebus.
Ministro patarėja Lina Bušinskaitė, tel. 8 698 83391.
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 8191, 266 8122.

2/2

