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Kopija
Telšių rajono savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-1651
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu
Nr. A1-802 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622
„Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2021-1111, Nr. 2021-23384) pakeitė Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
Tvarkos aprašo 1 punkte numatyta, kad jis „reglamentuoja prašymų ir dokumentų, reikalingų
akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimą, jų vertinimą, socialinės priežiūros akreditavimo
procedūras, savivaldybės administracijos įgaliojimus bei funkcijas ir akredituotą socialinę
priežiūrą teikiančių įstaigų apskaitą.”
Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad „savivaldybių administracijos, vadovaudamosi
Tvarkos aprašu, Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir
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.“
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
atlikus Telšių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Direktorius) 2020 m. spalio 16 d. priėmė įsakymą
Nr. A1-1651 „Dėl Vaikų dienos centrų socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo, priežiūros
kokybės kontrolės vykdymo Telšių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtino Vaikų
dienos centrų socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo, priežiūros kokybės kontrolės vykdymo
Telšių rajone tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Aprašas buvo keistas Direktoriaus 2020 m.
lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-1858 ir 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-206.
Patikrinus Aprašo teisėtumą, nustatyta, kad jis neatitinka šiuo metu galiojančio Tvarkos
aprašo teisinio reguliavimo:
1) Aprašo 4 punktas pildytinas atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos
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socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (TAR, 2021-07-05, Nr. 202115340) buvo patvirtinti Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai;
2) Aprašo 5 punktas neatitinka Tvarkos aprašo 5 punkto, nurodančio, kad prašymas turi būti
pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo
panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui
keliamus reikalavimus. Jei Pareiškėjas vykdo veiklą skirtingose savivaldybėse, jis gali
joms teikti kelis Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus prašymus dėl akredituotos socialinės
priežiūros teikimo;
3) Aprašo 6 punktas, nustatantis, kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su prašymu,
nebeatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, nustatyto Tvarkos aprašo 6 punkte;
4) Aprašo 7 ir 9 punktai atitinkamai turi būti suderinti su teisiniu reguliavimu, nustatytu
Tvarkos aprašo 7 ir 9 punktuose;
5) Aprašo 15 punktas neatitinka Tvarkos aprašo 14 punkto, nurodančio, kad apie priimtą
sprendimą Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos
informuojamas raštu, pateikiant sprendimo kopiją;
6) Aprašo 16 punktas keistinas atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 15 punktą, numatantį, kad
padalinys įveda informaciją apie įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę
priežiūrą (prašymo datą, savivaldybės, kurioje bus teikiama akredituota socialinė
priežiūra, pavadinimą, įstaigos, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą,
kodą, pavadinimą, kontaktus (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), pažymi
gavėjus, kuriems prašoma leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, socialinės
priežiūros teikimo vietos kontaktus (veiklos adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio
pašto adresą), nurodo vietų skaičių įstaigoje, kurioje bus teikiama akredituota socialinė
priežiūra, įveda sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo datą
(jei prašoma leisti teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą, pažymi, kokią negalią turinčius
vaikus įstaiga gali priimti, ar patekimas į įstaigos patalpas pritaikytas neįgaliesiems) į
Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą;
7) Aprašo 21 punktas neatitinka teisinio reguliavimo, nustatyto Tvarkos aprašo 19 punkte,
numatančiame, kad „apie teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymą ar
panaikinimą padalinys informuoja įstaigą raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo
priėmimo dienos, pateikdamas šio sprendimo kopiją. Padalinys įveda sprendimo
sustabdyti ar panaikinti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą datą į SPIS per 3 darbo
dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos“.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte
įtvirtintas vienas iš pagrindinių vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Be to, atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų
įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 12 punktu, savivaldybių institucijų norminiai teisės aktai yra Teisės
aktų registro objektai. Atsižvelgiant į minėto įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, šio įstatymo 6 straipsnio
2 dalies 1–18 punktuose nurodyti teisės aktai registruojami ir oficialiai skelbiami Teisės aktų
registre.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio
16 d. įsakymu Nr. A1-1651 „Dėl Vaikų dienos centrų socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo,
priežiūros kokybės kontrolės vykdymo Telšių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vaikų
dienos centrų socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo, priežiūros kokybės kontrolės vykdymo
Telšių rajone tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu:
1) teikimą prašau apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;
2) apie priimtą sprendimą pranešti raštu 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 teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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