
                                                                                                                    Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2021 m. sausio     d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1, 6 ir 8 dalimis, Šilalės rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros

kokybės kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURTO IR SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros

kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1.Parengto sprendimo projekto tikslai. Projektas parengtas, siekiant išsiaiškinti paslaugų

gavėjų poreikių patenkinimą, nuomonę apie teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės

priežiūros kokybę iš kliento bei darbuotojo pusės bei identifikuoti kylančias su paslaugų teikimu

susijusias problemas.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų priežiūros

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis dėl socialinės

priežiūros kokybės kontrolės bei LR Seimo kontrolieriaus rekomendacijomis.

3.Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nebus.

4.Laukiami rezultatai. Bus siekiama gerinti Paslaugų teikėjų konsultavimą ir kitų

prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atliekama veiklos

stebėsena ir vertinimas bei gaunamos rekomendacijos dėl Paslaugų teikėjo veiklos tobulinimo.

5.Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Teisės aktų keisti nereikia.

   Vyriausioji specialistė  Danguolė Račkauskienė

                                                                     2021-01-07                                                                   
   (pareigos)   (parašas, data)                       (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų 

socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros 

kokybės kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

ANKETA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJUI

1. Jūsų lytis: □ vyras □ moteris

2. Kokios socialinės paslaugos Jums teikiamos (pažymėkite ir pabraukite tinkamą variantą):

□ Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir

atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros

paslaugų organizavimas;

□ Socialinė priežiūra: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.

3. Kiek laiko Jums teikiamos socialinės paslaugos:

□ trumpiau kaip metus;

□ nuo 1 iki 3 metų;

□ nuo 3 iki 5 metų;

□ ilgiau kaip 5 metus.

4. Apie socialines paslaugas Jūs sužinojote iš:

□ spaudos, televizijos;

□ pažįstamų / artimųjų;

□ socialinių darbuotojų;

□  medikų;

□ kitų ________________.

5. Įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Prašymo pateikimo galimybės 1 2 3 4 5

Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumas, aiškumas 1 2 3 4 5

Jūsų savijauta / gyvenimo kokybė iki socialinių paslaugų skyrimo 1 2 3 4 5

Jūsų savijauta / gyvenimo kokybė po socialinių paslaugų suteikimo 1 2 3 4 5

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė 1 2 3 4 5

Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygos 1 2 3 4 5

Skundo ar siūlymų pateikimo galimybės 1 2 3 4 5

6. Ar pritariate žemiau nurodytiems teiginiams:

Man skiriama pakankamai laiko paslaugai suteikti □ taip □ ne □ nežinau

Teikiant paslaugas atsižvelgiama į mano prašymus / 

siūlymus

□ taip □ ne □ nežinau

Teikiamos socialinės paslaugos pateisino mano lūkesčius □ taip □ ne □ nežinau

Pasitikiu paslaugas teikiančiu darbuotoju □ taip □ ne □ nežinau

Darbuotojas laiku atvyksta į darbą □ taip □ ne □ nežinau

Darbuotojas išdirba visą grafike nustatytą darbo laiką □ taip □ ne □ nežinau

Teikiantis paslaugas darbuotojas,  mandagus, atidus man □ taip □ ne □ nežinau

Problemos sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai □ taip □ ne □ nežinau

Man teikiama pakankama informacija apie paslaugą □ taip □ ne □ nežinau

Dėkojame už atsakymus!

________________________________



Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų 

socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros 

kokybės kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

ANKETA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJO ARTIMIESIEMS

1. Jūsų lytis: □ vyras □ moteris

2. Kokios socialinės paslaugos teikiamos Jūsų artimiesiems (pažymėkite ir pabraukite tinkamą

variantą);

□ Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir

atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros

paslaugų organizavimas, pagalbos pinigai;

□ Socialinė priežiūra: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.

3. Kiek laiko teikiamos socialinės paslaugos Jūsų artimajam:

□ trumpiau kaip metus;

□ nuo 1 iki 3 metų

□ nuo 3 iki 5 metų

□ ilgiau kaip 5 metus.

4. Apie socialines paslaugas Jūs sužinojote iš:

□ spaudos, televizijos;

□ pažįstamų / artimųjų;

□ socialinių darbuotojų;

□ medikų;

□ kitų ________________.

5. Įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Prašymo pateikimo galimybės 1 2 3 4 5

Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumas, aiškumas 1 2 3 4 5

Jūsų artimojo savijauta / gyvenimo kokybė iki socialinių paslaugų skyrimo 1 2 3 4 5

Jūsų artimojo savijauta / gyvenimo kokybė po socialinių paslaugų suteikimo 1 2 3 4 5

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė 1 2 3 4 5

Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygos 1 2 3 4 5

Skundo ar siūlymų pateikimo galimybės 1 2 3 4 5

6. Ar pritariate žemiau nurodytiems teiginiams:

Jūsų artimajam skiriama pakankamai laiko paslaugai suteikti □ taip □ ne □ nežinau

Teikiant paslaugas atsižvelgiama į paslaugos gavėjo prašymus □ taip □ ne □ nežinau

Teikiamos socialinės paslaugos pateisino mano lūkesčius □ taip □ ne □ nežinau

Pasitikiu paslaugas teikiančiu darbuotoju □ taip □ ne □ nežinau

Darbuotojas laiku atvyksta į darbą

Darbuotojas išdirba visą grafike nustatytą darbo laiką

Teikiantis paslaugas darbuotojas,  mandagus, atidus man □ taip □ ne □ nežinau

Jūsų artimojo problemos sprendžiamos sėkmingai, operatyviai □ taip □ ne □ nežinau

Man teikiama pakankama informacija apie paslaugą □ taip □ ne □ nežinau

Dėkojame už atsakymus!

_______________________________________



Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų 

socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros 

kokybės kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

ANKETA SOCIALINIAM DARBUOTOJUI

1. Prašome įvertinti balu nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Darbo sąlygos (švara, saugumas, komfortas ir kt.) 1 2 3 4 5

Darbui reikalingos priemonės (darbų saugos priemonės, kanceliarinės ir ryšio 

priemonės, kompiuterinė įranga ir kt.)

1 2 3 4 5

Darbo organizavimas (darbo grafikas, vadavimas ir kt.) 1 2 3 4 5

Profesinė rizika (įvertinkite balu kaip vertinate riziką savo darbe) 1 2 3 4 5

Patiriamas stresas darbe 1 2 3 4 5

Saugumo užtikrinimas (skiepai, apsaugos, dezinfekcinės priemonės ir kt.) 1 2 3 4 5

Jūsų darbo krūvis 1 2 3 4 5

Darbo tikslų ir rezultatų aiškumas 1 2 3 4 5

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis 1 2 3 4 5

Kaip vertinate savo pasitenkinimą darbu 1 2 3 4 5

Įvertinkite savo motyvaciją darbui 1 2 3 4 5

Darbo užmokestis 1 2 3 4 5

Profesinės etikos laikymasis 1 2 3 4 5

Dalyvavimas nustatant kvalifikacijos poreikį 1 2 3 4 5

Teikiamų socialinių paslaugų viešinimo priemonės 1 2 3 4 5

2. Kaip manote, kaip pasikeitė daugumos Jūsų klientų gyvenimo kokybė pradėjus teikti socialines

paslaugas:

□ klientai tapo savarankiškesni, laimingesni;

□ klientų gyvenimo kokybė nepasikeitė;

□ neturiu nuomonės.

3. Su kokiomis socialinėmis grupėmis dirbate:

□ senyvo amžiaus asmenys;

□ neįgalūs asmenys;

□ asmenys, patiriantys socialinę riziką;

□ kita ___________________________.

4. Kokie pagrindiniai sunkumai darbe: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Darbo praktikoje teko susidurti su bet kokio smurto atvejais:

□ taip; □ ne; □ nepamenu.

6. Į kliento individualius poreikius atsižvelgiama:

□ dažniausiai; □ pagal aplinkybes; □ retai; □ neturiu nuomonės.

7. Jūsų siūlymai ar rekomendacijos tobulinant socialinių paslaugų sistemą:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dėkojame už atsakymus!

___________________________



Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių

paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės 

kontrolės tvarkos aprašo

4 priedas

ANKETA SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJUI

1. Prašome įvertinti balu nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Suteikiamos darbui reikalingos saugos priemonės 1 2 3 4 5

Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarka 1 2 3 4 5

Darbo organizavimas (darbo grafikas, vadavimas ir kt.) 1 2 3 4 5

Profesinė rizika (įvertinkite balu kaip vertinate riziką savo darbe) 1 2 3 4 5

Patiriamas stresas darbe 1 2 3 4 5

Saugumo užtikrinimas (profilaktinis sveikatos patikrinimas ir kt.) 1 2 3 4 5

Jūsų darbo krūvis 1 2 3 4 5

Kaip vertinate savo pasitenkinimą darbu 1 2 3 4 5

Įvertinkite savo motyvaciją darbui 1 2 3 4 5

Darbo užmokestis 1 2 3 4 5

Profesinės etikos laikymasis 1 2 3 4 5

2. Kaip manote, kaip pasikeitė daugumos Jūsų klientų gyvenimo kokybė pradėjus teikti socialines

paslaugas:

□ klientai tapo savarankiškesni, laimingesni;

□ klientų gyvenimo kokybė nepasikeitė;

□ neturiu nuomonės.

3. Su kokiomis socialinėmis grupėmis dirbate:

□ senyvo amžiaus asmenys;

□ neįgalūs asmenys;

□ asmenys, patiriantys socialinę riziką;

□ kita ___________________________.

4. Kokie pagrindiniai sunkumai darbe: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Darbo praktikoje teko susidurti su bet kokio smurto atvejais:

□ taip; □ ne; □ nepamenu.

6. Į kliento individualius poreikius atsižvelgiama:

□ dažniausiai; □ pagal aplinkybes; □ retai; □ neturiu nuomonės.

7. Jūsų siūlymai ar rekomendacijos tobulinant socialinių paslaugų sistemą:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dėkojame už atsakymus!

_______________________________



                     PATVIRTINTA

                     Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                     2021 m. sausio      d.

                                                                                                        sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės

kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės

priežiūros kokybės kontrolės vykdymo procedūras socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir

organizacijose (toliau – paslaugų teikėjai), kurių veiklos reguliavimas yra priskirtas Šilalės rajono

savivaldybei.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu,

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

rekomendacijomis dėl socialinės priežiūros kokybės kontrolės, kitais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Paslaugų teikėjai – savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos,

nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, privatūs ir kiti teikėjai, kurie teisės aktų nustatyta

tvarka turi teisę teikti socialines paslaugas ir kurioms yra skiriamas finansavimas iš Šilalės rajono

savivaldybės biudžeto tiesioginio finansavimo būdu ar sutartiniu pagrindu;

3.2. kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Apibendrinti kokybės vertinimo duomenys už praėjusius kalendorinius metus pateikiami

Šilalės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane.

II SKYRIUS

 BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS

VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR ETIKOS PRINCIPAI

5. Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tikslas –

išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikių patenkinimą, nuomonę apie teikiamų bendrųjų socialinių

paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę iš kliento bei darbuotojo pusės bei identifikuoti kylančias su

paslaugų teikimu susijusias problemas.

6. Socialinių paslaugų kokybės vertinimo uždaviniai:

6.1. rinkti duomenis apie klientų poreikių patenkinimą bei paslaugų efektyvumą;

6.2. identifikuoti kylančias problemas, susijusias su socialinių paslaugų teikimu;

6.3. planuoti kokybės tobulinimo priemones ir jų įgyvendinimą atsižvelgiant į gautus

vertinimo rezultatus.

7. Specialistas, atlikdamas anketinę apklausą, privalo laikytis šių pagrindinių etikos

principų:

7.1. saugios aplinkos sukūrimas – specialistas turi kurti pasitikėjimu grįstą santykį su

asmeniu ir sukurti saugią, skatinančią aplinką asmeniui, kurioje asmuo jaustųsi įgalintas išsakyti savo

nuoširdžią nuomonę, nebijotų kalbėti apie kylančius sunkumus; taip pat, specialistas privalo vengti

bet kokio spaudimo, bauginimo, grasinimų, naudojimosi savo tarnybine padėtimi ir (ar) bet kokio

netinkamo poveikio asmeniui ir jo nuomonei ir (ar) galimybei ją išsakyti;

7.2. konfidencialumo principas – specialistas privalo užtikrinti vertinimo metu surinktos

informacijos konfidencialumą, naudoti ją tik darbo ir pagalbos asmeniui užtikrinimo tikslams;
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7.3. geranoriškumo ir nusiteikimo nekenkti vertinamam asmeniui principas – specialistas

turi būti korektiškas, vengti, kad jo atliekamas vertinimas sukeltų asmeniui emocinį diskomfortą,

pablogintų jo situaciją;

7.4. teisingumo principas – vertinamas asmuo turi jaustis esantis lygiavertis su specialistu;

7.5. nediskriminavimo principas – specialistas privalo vienodai gerbti ir vienodai elgtis su

visais asmenimis, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,

įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos būklės, religijos, etninės priklausomybės ar kitų aplinkybių;

7.6. geriausių asmens interesų užtikrinimo principas – visa informacija turi būti vertinama

asmens geriausių interesų užtikrinimo aspektu;

7.7. objektyvumo principas – specialistas privalo atskirti faktus nuo nuomonių, išankstinių

nusistatymų ar pažiūrų;

7.8. atsakingumo principas – specialistas privalo prisiimti asmeninę atsakomybę už surinktų

duomenų teisingumą ir tikrumą; privalo visais būdais vengti nuslėpti, suklastoti ar kokiu nors būdu

iškreipti iš vertinamo asmens gautą informaciją.

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS 

VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

8. Paslaugų teikėjų planinį ir neplaninį veiklos vertinimą organizuoja ir atlieka Savivaldybės

administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) darbuotojai paskirti

Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.

9. Skyrius rengia metinį Paslaugų teikėjų planinių vertinimų grafiką ir planą, kurį tvirtina

Administracijos direktorius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d., ir jį skelbia Šilalės rajono

savivaldybės interneto svetainėje.

10. Skyrius, prieš pradėdamas planinį Paslaugų teikėjo vertinimą, informuoja Paslaugų

teikėją raštu arba elektroniniu būdu apie numatomą vykdyti vertinimą ir nurodo vertinimo pagrindą,

sritį, pateikia preliminarių dokumentų, kurių kopijas paslaugų subjektas turi pateikti Skyriui, sąrašą.

11. Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinime naudojamas

anketinės apklausos metodas.

11.1. Anketinė apklausa atliekama apklausiant telefonu ar betarpiškai bendraujant su

socialinių paslaugų gavėju, jo šeimos nariais (artimaisiais) ar kitais suinteresuotais asmenimis (1 ir 2

priedai). Anketos gali būti skelbiamos Šilalės rajono savivaldybės arba paslaugų teikėjų internetinėse

svetainėse.

11.2. Socialiniai darbuotojai ar socialinio darbuotojo padėjėjai (toliau – Darbuotojai)

apklausiami užpildant anoniminę anketą (3 ir 4 priedai). Užpildytą anketą darbuotojai grąžina

užklijuotame voke. 

12. Respondentų apimtis apklausoje – ne mažiau kaip 20 procentų bendrųjų socialinių

paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų gavėjų ir Darbuotojų iš vienos įstaigos ar organizacijos.

Apklausiamų artimųjų skaičius – pagal galimybes. Respondentai atrenkami atsitiktine tvarka.

13.  Skyrius turi teisę atlikti neplaninį Paslaugų teikėjų vertinimą.

14.  Neplaninis vertinimas atliekamas šiais atvejais:

14.1. gavus valstybės ar Savivaldybės institucijos, įstaigos rašytinį motyvuotą prašymą ar

pavedimą atlikti vertinimą;

14.2. gavus fizinio ar juridinio asmens pranešimą apie Paslaugų teikėjo galbūt neteisėtą

veiklą ar netinkamai vykdomas funkcijas;

14.3. kilus pagrįstų įtarimų dėl Paslaugų teikėjo veiklos teisėtumo ir (ar) Savivaldybės ir

(ar) valstybės lėšų netikslingo naudojimo; 
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14.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti Paslaugų teikėjo veiklos ankstesnio patikrinimo

metu nustatyti teisės aktų pažeidimai, įgyvendintos rekomendacijos ir priimti sprendimai.

15. Neplaninis vertinimas atliekamas iš anksto su Paslaugų teikėju nesuderintu ir

nepaskelbtu laiku.

16. Skyrius atlikdamas planinį ir neplaninį vertinimą turi teisę pagal kompetenciją kreiptis

į valstybės, Savivaldybės įstaigas, kitas institucijas ir kitus Paslaugos gavėjus bei privačius asmenis

dėl informacijos apie Paslaugų teikėjo veiklą gavimo.

17. Paslaugų teikėjų veiklos kokybės vertinimas apima:

17.1. Paslaugų teikėjų konsultavimą ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią

galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą;

17.2. Paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir vertinimą;

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie Paslaugų teikėjų veiklą vertinimą;

17.4. vertinimo metu nustačius teisės aktų pažeidimų – poveikio priemonių taikymo

procedūrų inicijavimą;

17.5. rekomendacijų dėl Paslaugų teikėjo veiklos tobulinimo pateikimą.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   18. Informaciją apie bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės

kontrolę kaupia ir apibendrina Skyrius.

   19. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsakingas Skyrius bei bendrąsias socialines paslaugas ir

socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos ir organizacijos.

   20. Iškilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ

PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO

Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

Turto ir socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Danguolė Račkauskienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Nesudaro

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina
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5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina

6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina
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11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina

12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos 

Turto ir socialinės paramos 

skyriaus vyr. specialistė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Savivaldybės administracijos

vyriausiasis  specialistas 

Aloyzas Vaičiulis
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Danguolė Račkauskienė
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

2021-01-07
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