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DĖL ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS DĖL VILNIAUS RAJONO 
SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 
TEIKIMĄ

Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Savivaldybė)  gavo Jūsų  2022-10-21
išvadą Nr. 4-01-8524 „Dėl antikorupcinio vertinimo išvados dėl Vilniaus rajono savivaldybės teisės
aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą“ (toliau – Išvada) ir ją išnagrinėjo.

Informuojame, kad atsižvelgdama į Išvadą Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2022-11-25
priėmė  sprendimą  Nr.  T3-339  „Dėl  Dienos  socialinės  globos  asmens  namuose  paslaugų
organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-310, pakeitimo“ bei sprendimą Nr. T3-340 „Dėl Asmens (šeimos)
socialinių  paslaugų  poreikio  nustatymo  ir  skyrimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Vilniaus  rajono
savivaldybės  tarybos  2021  m.  vasario  26  d.  sprendimu  Nr.  T3-44,  pakeitimo“  (nuorodos:
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?
ID=16483807&VersionID=965988&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-
0f2b15fb25c1 ,https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?
ID=16483999&VersionID=965997&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1).

Taip pat pranešame, kad atsižvelgiant į Išvadą bei į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės
atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2022-09-27 raštą Nr. S1-141(5.12E) „Dėl socialinių paslaugų
organizavimo ir  teikimo savivaldybėse“  2022 m. gruodžio mėnesį  Vilniaus  rajono savivaldybės
tarybos posėdyje bus patvirtintas naujas Asmens (šeimos), auginančio (-čios) nepilnametį (-čius)
vaiką (-us), socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Aprašo numerį bei nuorodą pateiksime po Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimto
sprendimo paskelbimo.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo
išvados įgyvendinimo pažyma, 1 lapas.

Administracijos direktorė                                                                                         Liucina Kotlovska

Edvard Zakševskij, (85) 253 2314, el. paštas edvard.zaksevskij@vrsa.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:edvard.zaksevskij@vrsa.lt
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=16483807&VersionID=965988&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=16483807&VersionID=965988&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=16483807&VersionID=965988&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=16483999&VersionID=965997&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1
https://dvs.vrsa.lt/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=16483999&VersionID=965997&Referrer=d407977e-a78c-4e5d-8513-0f2b15fb25c1
mailto:vrsa@vrsa.lt
http://www.vilniaus-r.lt/


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo
3 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ANTIKORUPCINIO
VERTINIMO IŠVADOS DĖL ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS DĖL

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ĮGYVENDINIMO PAŽYMA

STT pastabos ir pasiūlymai1 Informacija apie pastabų ir
pasiūlymų įgyvendinimą2

Specialiųjų tyrimų
tarnybos vertinimas 3

Kritinės
antikorupcinė
s pastabos ir
pasiūlymai

Nustatyta ydingų 
socialinių paslaugų 
teikimo sustabdymą ir
nutraukimą 
reglamentuojančių 
nuostatų.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 
2022-11-25 priėmė sprendimą Nr. T3-
339 „Dėl Dienos socialinės globos 
asmens namuose paslaugų 
organizavimo ir teikimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos 2021-11-26 
sprendimu Nr. T3 -310, pakeitimo“ bei
sprendimą Nr. T3-340 „Dėl asmens 
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio 
nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos 2021-02-26 
sprendimu Nr. T3- 44, pakeitimo“.

Kitos
antikorupcinė
s pastabos ir
pasiūlymai

Neišsamiai 
reglamentuojama 
socialinių paslaugų 
teikimo pratęsimo 
tvarka.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 
2022-11-25 sprendimai Nr. T3 -339, 
Nr. T3-340.
2022 m. gruodžio mėn. Vilniaus rajono
savivaldybės tarybos posėdyje bus 
patvirtintas naujas Asmens (šeimos), 
auginančio (-čios) nepilnametį (-čius) 
vaiką (-us), socialinių paslaugų 
poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos 
aprašas.

Kitos pastabos
ir pasiūlymai

Savivaldybės  teisės
aktuose,  t.  y.
žemesnės galios teisės
aktuose,  esama
normų, kurios nustato
teises  ir  pareigas
savivaldybei
nepavaldiems
subjektams.

Pakeitimai  numatyti  naujame  Asmens
(šeimos),  auginančio  (-čios)
nepilnametį  (-čius)  vaiką  (-us),
socialinių  paslaugų  poreikio
nustatymo  ir  skyrimo  tvarkos  apraše.
Aprašo numerį bei nuorodą pateiksime
po  Vilniaus  rajono  savivaldybės
tarybos  posėdyje  priimto  sprendimo
paskelbimo.

____________

1 Pildo subjektas, kuriam adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada. 
2 Pildo subjektas, kuriam adresuota STT antikorupcinio vertinimo išvada. 
3 Pildo STT.
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