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DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. AV-544
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse
(toliau – Vyriausybės atstovas
2020 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. (5.16)-S5-182 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros kokybės
kontrolės tvarkos aprašo“ Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius)
paprašė pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Įstaigų teikiamos
akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo kopiją.
Direktorius 2020 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. R4-1330 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros
kokybės kontrolės tvarkos aprašo“ pateikė Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. AV-544 „Dėl Rietavo savivaldybės socialinės priežiūros
akreditavimo vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir Rietavo savivaldybės socialinės
priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
patikrinus Įsakymo teisėtumą, nustatyta, kad:
1. Įsakymo 1 punktas, kuriuo Direktorius sudarė Socialinės priežiūros akreditavimo vertinimo
ir atrankos komisiją iš keturių asmenų, esančių skirtinguose savivaldybės administracijos
padaliniuose, prieštarauja Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 8 daliai,
numatančiai, kad kiekvienos savivaldybės administracijoje turi veikti padalinys, planuojantis
socialines paslaugas, administruojantis socialinių paslaugų organizavimą ir bendrųjų socialinių
paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę.
Vadovaujantis šia teisės norma, administruoti socialinių paslaugų organizavimą ir
užtikrinti socialinės priežiūros kokybę Rietavo savivaldybėje turėtų vienas padalinys, atsakingas
už šių funkcijų atlikimą, o ne valstybės tarnautojai, priklausantys keliems savivaldybės
administracijos padaliniams.
2. Įsakymo 2 punktu Direktorius patvirtino Socialinės priežiūros akreditavimo vertinimo ir
kokybės kontrolės tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris prieštarauja:
1) Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 daliai, kurioje numatyta,
kad savivaldybė kontroliuoja jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės
priežiūros kokybę, akredituoja socialinių paslaugų įstaigų teikiamą socialinę priežiūrą;
2) 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 (toliau – Tvarkos aprašas; įsigaliojo
2020 m. liepos 1 d.) 4 punktui, nurodančiam, kad „savivaldybių administracijos, vadovaudamosi
šiuo Tvarkos aprašu ir akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais, tvirtina įstaigų
teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašus.“;
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3) Tvarkos aprašo 22 punktui, nurodančiam, kad „savivaldybės nustatyta tvarka kontroliuoja
akredituotos socialinės priežiūros teikimą“.
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 savivaldybėje kontroliuoja akredituotos socialinės
priežiūros teikimo kokybę. Tuo tarpu Direktoriaus patvirtintame apraše šios priežiūros kokybės
kontrolei skirtas tik vienas 20 punktas, numatantis, kad „įstaigų teikiamos socialinės priežiūros
kokybės kontrolę vykdo Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojas, atsakingas
už socialinių paslaugų administravimą“.
3. Direktoriaus patvirtintame apraše iš esmės perkeltos visos 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 teisės normos.
Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo
1
25 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad socialinę priežiūrą akredituoja savivaldybės socialinės
apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Socialinės priežiūros tvarkos aprašą Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino 2020 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu.
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 šiuo
Tvarkos aprašu ir akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais, tvirtina įstaigų
teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašus.“
Atsižvelgiant į šias teisės normas, konstatuotina, kad savivaldybės administracijos
direktorius turi patvirtinti Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės
tvarkos aprašą, o ne perkelti visą Tvarkos aprašą į savo aprašą iš esmės visiškai
nereglamentuojant socialinės priežiūros kokybės kontrolės.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Apraše daug funkcijų perduota Komisijai (Aprašo 7, 8 ,
10, 12 ir kt. punktai), kurių įgyvendinimas, vadovaujantis Tvarkos aprašu, turėtų būti už socialinių
paslaugų administravimą ir kontrolę atsakingo savivaldybės administracijos padalinio atsakomybė.
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 Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 1 d.
įsakymo Nr. AV-544 „Dėl Rietavo savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo vertinimo ir
atrankos komisijos sudarymo ir Rietavo savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo klausimą.
Vadovaudamasi 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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