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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 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“,

p a k e i č i u Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos

aprašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d.

įsakymu Nr. V1E-1300 „Dėl Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės

tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą Kaišiadorių rajono

savivaldybėje (toliau – Pareiškėjas), Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės

paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) pateikia Socialinės priežiūros akreditavimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio

30 d. įsakymu Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su

pakeitimais (toliau – SADM aprašas), 1 priede nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą

socialinę priežiūrą SADM aprašo 5 punkte nustatytomis sąlygomis (toliau – prašymas). Įstaigos,

norinčios pradėti teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas nuo 2022 m. sausio 1 d., prašymus

ir kitus dokumentus, nurodytus apraše pateikia ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 9 d. Prašymai dėl

akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo gauti po 2021 m. gruodžio 9 d. teikiami ir

nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

Elektroninio dokumento nuorašas



2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti SADM aprašo 6 punkte nustatytus lietuvių

kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto

asmens) ar įstaigos vadovo patvirtintas dokumentų kopijas. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu

elektroniniu parašu.“

3. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1. vienu elektroniniu laišku elektroninio pašto adresu: soc.parama@kaisiadorys.lt. Teikiant

dokumentus elektroniniu paštu, dokumentai pateikiami viename faile, sudedami eilės tvarka (pagal

SADM aprašo 6 punkte pateiktą dokumentų eiliškumą), pradedant nuo prašymo.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

              5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Komisijai nustačius, kad Pareiškėjas prašyme nenurodė visos reikalingos informacijos,

pateikė ne visus nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti, apie tai per 3 darbo dienas

nuo jų gavimo raštu (prašyme nurodytu el. paštu arba siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu)

Socialinės paramos skyrius informuoja Pareiškėją, nurodydamas Komisijos nustatytą terminą

reikalingiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo

informacijos išsiuntimo dienos. Jei per nustatytą terminą Pareiškėjas trūkstamų dokumentų nepateikia

arba pateikia netinkamai (nepasirašytus, nepatvirtintas kopijas arba nesilaikant Tvarkos aprašo 7

punkto reikalavimų) Socialinės paramos skyriui, Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą

Pareiškėjo pateikto prašymo ir dokumentų vertinimo procedūrą nutraukti. Apie tai Socialinės paramos

skyrius Pareiškėją informuoja raštu (prašyme nurodytu el. paštu arba siunčiant paštu prašyme nurodytu

adresu) per 3 darbo dienas, nurodydamas nutraukimo priežastį.“

  6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Komisijai nustačius, kad prašyme nurodyta visa reikalinga informacija, pateikti visi

reikalingi tinkamai įforminti dokumentai, Socialinės paramos skyriaus vedėjas, remdamasis Komisijos

nutarimu, priima sprendimą (įsakymą) suteikti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Apie priimtą

sprendimą Socialinės paramos skyrius Pareiškėją per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo

dienos informuoja raštu (prašyme nurodytu el. paštu arba siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu),

pateikdamas sprendimo kopiją.“

  7. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, administruojantis socialinės priežiūros

socialines paslaugas (toliau – administruojantis darbuotojas), įveda informaciją apie įstaigą, kuriai

suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo datą, savivaldybės, kurioje bus teikiama
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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 ir kitus reikalingus duomenis bei informaciją į Socialinės

paramos šeimai informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo

dienos.“

8. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Sutartį pasirašo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir paslaugų

teikėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sutartį parengia Socialinės paramos skyrius. Socialinių paslaugų

įstaigos, teikiančios akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos Socialinių paslaugų finansavimo ir

lėšų apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d.

nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“,

nustatyta tvarka. Finansavimo sutartis su akredituotą socialinę priežiūrą teikiančia savivaldybės

biudžetine įstaiga nepasirašoma“.

9. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo

teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaiga iš naujo turi

kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė

teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas

susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.“

10. Papildau 161 punktu:

„161. Pasikeitus prašyme ar jo priede (prieduose) pateiktiems duomenims, Pareiškėjas ar

akredituotą socialinę priežiūrą teikianti įstaiga nedelsdamas (nedelsdama), bet ne vėliau nei per 5 darbo

dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos raštu informuoja Socialinės paramos skyrių, kur buvo

teiktas prašymas, nurodydamas (nurodydama), kuriuos duomenis prašoma patikslinti, ir duomenų

tikslinimo priežastį, kartu pateikdamas (pateikdama) iš naujo užpildytą atitinkamą (-as) prašymo priedo

(-ų) formą (-as). Per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos administruojantis darbuotojas

patikslina šiuosduomenis SPIS.“

11. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Apie teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymą ar panaikinimą Socialinės

paramos skyrius informuoja įstaigą raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos,



pateikdamas šio sprendimo kopiją. Administruojantis darbuotojas įveda sprendimo sustabdyti ar

panaikinti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą datą į SPIS per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo

priėmimo dienos.“

12. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Socialinės paramos skyriaus darbuotojai, atsakingi už socialinės priežiūros paslaugas ir/ar

jų administravimą (toliau – specialistas) vyksta į įstaigą, susipažįsta su dokumentais, veiklomis, užpildo

apsilankymo aktą, kurio formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.“

Administracijos direktorė                 Vaida Babeckienė

Parengė

Eglė Mockevičienė

Dovilė Bačiulienė

2021-11-29
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