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2022 m. rugpjūčio   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, vykdydama

Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Šilalės

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

1. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d.

sprendimą Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės

priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Paskelbti informaciją apie šį 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, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



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 TARYBOS 2021 M. SAUSIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-19 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projektas pripažįstamas netekusiu galios, nes nebeatitinka pasikeitusių teisės

aktų ir priimtų kokybės kontrolės vykdymo reikalavimų. Sprendimo projektu taip pat siekiama

vykdyti kokybišką ir pagrįstą galiojančiais teisės aktais socialinės priežiūros paslaugų kontrolę.

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

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1,

6 ir 8 dalimis, vykdant Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų

katalogo patvirtinimo“. Kadangi socialinės priežiūros paslaugos Šilalės rajone yra teikiamos tik

akredituotos, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

iniciavo sprendimo projektą, vykdydamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. DĮV-103 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės priežiūros

akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos

aprašo patvirtinimo“. Pagal Socialinių paslaugų katalogą, informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo ir (ar) atstovavimo bendrosios paslaugos įeina į visų specialiųjų socialinių paslaugų

sudėtį. Vykdant Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-03 d. įsakymą Nr.

DĮS-90 „Dėl darbuotojų skyrimo vykdyti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamų

akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimą“, bus atliekamas socialinės priežiūros

paslaugų kokybės vertinimas. 

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priėmus projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas bus atliekamas vadovaujantis

naujausiais galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, naudojama supaprastinta paslaugų

gavėjų apklausos metodika.

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

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Kitų teisės aktų keisti nereikės.

Turto ir socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė                                 2022-08-12                           Ramūnė Rumšienė          
(pareigos)                    (parašas, data)                                  (vardas, pavardė)
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