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Kopija
Šilutės rajono savivaldybės merui
Vytautui Laurinaičiui

REIKALAVIMAS
DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS
ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020-05-25 ĮSAKYMU NR. A1-444,
VYKDYMO

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020-05-25 įsakymu Nr. A1444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir
senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Laikino
atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus
asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas), kuris įsigaliojo 2020 m.
gegužės 26 d.
Minėto Aprašo:
22 punkte nustatyta, kad laikino atokvėpio paslaugos poreikį nustato socialiniai
darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Socialinių paslaugų
įstatymo 16 straipsniu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamu
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu;
26 punkte nustatyta, kad sprendimas skirti laikino atokvėpio paslaugą, jos teikimą
sustabdyti ir (ar) nutraukti, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 17 straipsniu, priimamas
socialinio darbuotojo, nustačiusio laikino atokvėpio paslaugos poreikį, teikimu savivaldybės
institucijos nustatyta tvarka;
30 punkte nustatyta, kad išskirtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz.: Tikslinės
grupės artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.), savivaldybės institucija jos
nustatyta tvarka gali priimti Sprendimą, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Ištikus šiame
punkte nurodytai krizei, laikino atokvėpio paslaugą gali pradėti teikti ir laikino atokvėpio paslaugos
teikėjai, su kuriais savivaldybė bendradarbiauja teikiant laikino atokvėpio paslaugą savivaldybės
gyventojams. Jei laikino atokvėpio paslauga pradedama teikti šiame punkte nustatytais išskirtiniais
atvejais, socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines
paslaugas per 2 darbo dienas nuo laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios;
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34 punkte nustatyta, kad jei laikino atokvėpio paslauga teikiama Tikslinės grupės asmens
namuose, Tikslinės grupės artimieji savivaldybės institucijos nustatyta tvarka apmoka maisto,
higienos priemonių, įstaigų lankymo, kitų paslaugų išlaidas, reikalingas Tikslinės grupės asmens
poreikiams tenkinti, arba Tikslinės grupės asmens poreikiams tenkinti suteikia visas būtinas
priemones, maistą ir pan.;
41 punkte nustatyta, kad asmenų, galinčių gauti paslaugas Įstaigoje, vietų skaičių nustato
Įstaigos savininko teises įgyvendinanti institucija.
Vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą buvo nustatyta, kad Šilutės rajono
savivaldybės institucijos iki šiol nėra priėmusios aukščiau nurodytų tvarkų. Tokiu būdu, minėtos
Aprašo nuostatos Savivaldybėje nėra įgyvendintos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, tuo
atveju, jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių
įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso
savivaldybės tarybai.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi 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 vykdyti Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems
asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo 22, 26,
30 ir 34 nuostatas ir patvirtinti šiuose punktuose nurodytas tvarkas.
2. Reikalavimą apsvarstyti artimiausiame tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį
nuo reikalavimo gavimo dienos.
3. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui 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 su šiuo reikalavimu privalo supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse
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