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Akmenės rajono savivaldybės
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Kopija
Akmenės rajono savivaldybės merui
REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO
13 STRAIPSNIO 6 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-622 „DĖL SOCIALINĖS
PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTU
PATVIRTINTO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO
4 IR 22 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio:
1) 4 dalies 9 punkte nustatyta, kad savivaldybė finansuoja socialinę priežiūrą ir socialinę
globą, sudarydama sutartį su akredituotą socialinę priežiūrą teikiančia socialinių
paslaugų įstaiga ar socialinės globos įstaiga dėl asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių
paslaugų išlaidų finansavimo, jeigu šias įstaigas pasirenka pats socialinių paslaugų
gavėjas (globėjas, rūpintojas), kiti teisėti asmens atstovai ir jeigu šioms paslaugoms
nustatytas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis;
2) 6 dalyje numatyta, kad savivaldybė kontroliuoja jos teritorijoje teikiamų bendrųjų
socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, akredituoja socialinių paslaugų
įstaigų teikiamą socialinę priežiūrą;
3) 8 dalyje nurodyta, kad kiekvienos savivaldybės administracijoje turi veikti padalinys,
planuojantis socialines paslaugas, administruojantis socialinių paslaugų organizavimą ir
bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę.
To paties įstatymo 251 straipsnio:
1) 1 dalyje numatyta, kad socialinę priežiūrą akredituoja savivaldybės socialinės apsaugos
ir darbo ministro nustatyta tvarka;
2) 2 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis gali būti finansuojama
tik akredituota socialinė priežiūra;
3) 3 dalyje nurodyta, kad savivaldybės informaciją apie jų teritorijoje veikiančias
socialinių paslaugų įstaigas, teikiančias akredituotą socialinę priežiūrą, skelbia savo
interneto svetainėse.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtino Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris įsigaliojo
2020 m. liepos 1 d.
Aprašo:
1) 4 punkte nurodyta, kad „savivaldybių administracijos, vadovaudamosi Tvarkos aprašu,
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir
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rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos
socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC
reikalavimai ir rekomendacijos), ir (ar) Akredituotos socialinės priežiūros teikimo
reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo
reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Socialinės priežiūros reikalavimai), tvirtina įstaigų
teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašus“;
2) 22 punkte nustatyta, kad „savivaldybės nustatyta tvarka kontroliuoja akredituotos
socialinės priežiūros teikimą. Rekomenduotina į akredituotos socialinės priežiūros
teikimo stebėseną įtraukti skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų atstovus“.
Aukščiau minėtos teisės normos reiškia, kad Direktorius turėtų patvirtinti Įstaigų teikiamos
akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą, kuriame būtų aiškiai
nustatyta kas, kada, kokiu būdu, kaip ir pan. savivaldybėje kontroliuoja akredituotos socialinės
priežiūros teikimo kokybę.
Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2,
8, 13, 15, 16, 17, 19-1, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 19-2, 25-1, 25-2 straipsniais įstatymo (TAR, 2020-05-29, Nr. 2020-11671) 16 straipsnio
4 dalyje nustatė, kad „akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama nuo 2021 m. sausio 1
d.“, o 5 šio straipsnio dalyje numatė, kad „akredituota socialinė priežiūra, išskyrus šio straipsnio 4
dalyje nurodytą akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, teikiama nuo 2022 m. sausio 1 d.“
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota socialinė priežiūra,
turi būti užtikrinta ir šios priežiūros kokybės kontrolė.
Atliekant Akmenės rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Įstaigų
teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas nėra patvirtintas iki
šiol.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio
2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u:
1. Neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo
13 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo
tvarkos aprašo 4 ir 22 punktus – patvirtinti Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės
priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašą .
2. Reikalavimą apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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