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DĖL  PASIŪLYMŲ  PAGAL  VYRIAUSYBĖS  PROGRAMOS  PUNKTĄ  03.03
„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR INTEGRACIJOS PLĖTRA“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) gavo

Jūsų 2020 lapkričio 30 d. kreipimąsi „Dėl pasiūlymų pagal Vyriausybės programos punktą 03.03

„Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“  ir teikia atsakymą pagal kompetenciją. 

Atsakydami  į  Jūsų  pasiūlymus  dėl  „piliečio  telefono“  linijos  įsteigimo  ir  kasmetinio

„Pilietinių  iniciatyvų  ir  demokratijos“  renginio  iniciavimo,  norime  pažymėti,  kad  planuojant

valstybės programas ir veiklas ypatingas dėmesys skiriamas siekiant užtikrinti  efektyvų resursų

naudojimą  (nevykdant  tokių  pačių  ar  panašių  veiklų).  Atsižvelgdami  į  pateiktus  pasiūlymus

įvertinsime jau veikiančias panašias veiklas, kaip Skaidrumo linija, Antikorupcijos linija ir, pagal

kompetenciją, šių priemonių ir pasiūlymų suderinamumą.

Taip pat, susipažinome su jūsų teiktais pasiūlymais dėl paskatų sistemos Nevyriausybinėms

organizacijoms  (toliau  –  NVO)  gerinti  teikiamų  paslaugų  kokybę.  Pažymime,  kad  siūlomos

priemonės  nuo  2017  m.  gali  būti  vykdomos  ir  finansuojamos  teikiant  paraišką  Ministerijos

organizuojamam NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursui, kuriame aktyviai

dalyvauja Jūsų organizacija.

Dėkojame už teikiamus pasiūlymus.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros 
skyriaus vedėja Aurelija Olendraitė 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:post@socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/


DETALŪS METADUOMENYS

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

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PASIŪLYMŲ PAGAL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS
PUNKTĄ 03.03 "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR
INTEGRACIJOS PLĖTRA"

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-23 Nr. (31.3E-25)SD-6889
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aurelija Olendraitė, Skyriaus vedėja, Nevyriausybinių

organizacijų plėtros skyrius
Sertifikatas išduotas AURELIJA,OLENDRAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-12-23 13:38:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-12-23 13:38:28 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-25 12:40:54 – 2023-06-24 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 –
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 3.5.15

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

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-28
08:04:47)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-12-28 08:04:47 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


