
Vidaus kontrolės įgyvendinimo 

 Anykščių rajono socialinių paslaugų Centre  

tvarkos aprašo Priedas Nr. 2.1 

 

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vidaus kontrolės        

sistemos dokumentų sąrašas 2023 m.  
 

Veiklos sritis Taikantis 

administracijos 

padalinys / asmuo 

Įstaigos teisės aktas / dokumentas 

Specialiosios funkcijos 

1.Socialinė paslauga: 

Pagalba į namus 

 

 

(Atkredituota paslauga 

2021-12-30 

 Nr. 5-SPs-830) 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Pagalbos į 

namus tarnyba. 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už pagalbos į 

namus paslaugą; 

 

1.Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2010, Nr. 79-4099 su pakeitimais 

5.Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1- TS- 445“ sprendimas „Dėl pagalbos į 

namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas 

tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens 

namuose paslaugos kainai“ su pakeitimais. 

6. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-141 „Dėl Anykščių 

rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2009 m. 

balandžio 30 d. 

7. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

2. Socialinė paslauga: 

Dienos socialinė globa  

asmens namuose 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Pagalbos į 

namus tarnyba. 

1.Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 
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(Licencijuota paslauga 

2022-10-27 

Nr. L000001031) 

 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už dienos 

socialinės globos asmens 

namuose paslaugas. 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2010, Nr. 79-4099 su pakeitimais 

5.Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1- TS- 445“ sprendimas „Dėl pagalbos į 

namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas 

tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens 

namuose paslaugos kainai“ su pakeitimais. 

6. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-141 „Dėl Anykščių 

rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2009 m. 

balandžio 30 d. 

7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 

„Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ su pakeitimais. 

8. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

3. Socialinė paslauga: 

Laikinas atokvėpis 

(Atkredituota paslauga 

2021-12-30 

 Nr. 5-SPs-830) 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Pagalbos į 

namus tarnyba. 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už dienos 

socialinės globos asmens 

namuose paslaugas. 

 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už pagalbos į 

namus paslaugą; 

 

1.Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2010, Nr. 79-4099 su pakeitimais 

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 

„Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ su pakeitimais. 

6. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

4.Socialinė paslauga: 

Asmeninės higienos ir 

priežiūros paslauga 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 
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Socialinis darbuotojas 

atsakingas už asmeninė 

higienos ir priežiūros 

paslaugos organizavimą 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 17-589) su pakeitimais. 

4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" (2021 m. balandžio 29 d. Nr. 1-

TS-107) su pakeitimais. 

5. Socialinė paslauga: 

Neįgaliųjų 

aprūpinimas techninės 

pagalbos priemonėmis 

 

 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už neįgaliųjų 

aprūpinimą techninės 

pagalbos priemonėmis 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3.  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo 

techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ su pakeitimais. 

6. Socialinė paslauga:  

Transporto 

organizavimo paslauga 

 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas  transporto 

organizavimo paslaugą 

 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Sprendimas dėl transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo, 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-TS-378 su pakeitimais. 

4.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodikos patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 17-589) su pakeitimais. 

7. Socialinė paslauga: 

Socialinis darbas su 

socialinės rizikos 

asmenimis (Bendrosios 

socialinės paslaugos) 

 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už darbą su 

socialinės rizikos 

asmenimis 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2021, Nr. A1-56) su pakeitimais. 

4. Sprendimas dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką Anykščių rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, 2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1-TS-337 su pakeitimais. 

8.Socialinė paslauga: 

Asmeninė pagalba  

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 
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Socialinis darbuotojas 

atsakingas už darbą su 

socialinės rizikos 

asmenimis  

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2021, Nr. A1-56) su pakeitimais. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-07 įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos 

respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ su pakeitimais. 

5. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. Nr. 1-A1-890 įsakymas „Dėl 

asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje ir asmeninės pagalbos teikimo 

organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

6.  Sprendimas ir  trišalė sutartis dėl paslaugos teikimo. 
9.Socialinė paslauga: 

Iš pataisos įstaigų 

paleidžiamų (paleistų) 

asmenų socialinė 

integracija 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba 

Socialinis darbuotojas 

atsakingas už darbą su 

socialinės rizikos 

asmenimis 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. Nr. 1-A1-184 įsakymas „ 

Dėl asmens, atsakingo už nuteistųjų socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą, 

paskyrimo“. 

10. Socialinė 

paslauga:  

Vaikų dienos socialinė 

priežiūra 
 

(Atkredituota paslauga 

2020-12-10 

 Nr. 5-SPs-13) 

ARSPC struktūrinis 

padalinys - Vaikų dienos 

centras. Socialinis 

darbuotojas atsakingas už 

vaikų dienos centro veiklą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-5 „Dėl socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centre skyrimo ir 

teikimo tvarkos aprašo“. 

4. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

11. Socialinė 

paslauga:  

Socialinių įgūdžių 

ugdymas, palaikymas 

ir atkūrimas. 

 

(Atkredituota paslauga 

2021-12-30 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Paramos šeimai 

tarnyba. Socialiniai 

darbuotojai atsakingi už 

darbą su šeimomis. Atvejo 

vadybininkai už atvejo 

vadybos šeimai 

organizavimą ir teikimą. 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A1-802 

„Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“  su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymas  1996m. kovo 14 d. Nr. Į-1234 su pakeitimais. 

4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-TS-337 „Dėl piniginės 

socialinės paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“. su 

pakeitimais. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478938
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=5776
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=5776
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=5776
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26397
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=4927
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=4927


 Nr. 5-SPs-830)  5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2010, Nr. 79-4099 su pakeitimais. 

6. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 

„Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš 

valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficiento nustatymo“  su pakeitimais. 

7. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1-AĮ – 569 „ 

dėl įgaliojimo suteikimo“. 

8. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

12. Socialinė 

paslauga:  

 Šeimų socialinė 

priežiūra  

 

(Atkredituota paslauga 

2022-12-12 

 Nr. 5-SPs-736) 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Paramos šeimai 

tarnyba. Socialiniai 

darbuotojai atsakingi už 

darbą su šeimomis. Atvejo 

vadybininkai už atvejo 

vadybos šeimai 

organizavimą ir teikimą. 

. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. A1-802 

„Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“  su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymas  1996m. kovo 14 d. Nr. Į-1234 su pakeitimais. 

4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-TS-337 „Dėl piniginės 

socialinės paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“. su 

pakeitimais. 

 5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 

43-1571; 2010, Nr. 79-4099 su pakeitimais. 

6.Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 

„Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš 

valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficiento nustatymo“  su pakeitimais. 

7. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1-AĮ – 569 „ 

dėl įgaliojimo suteikimo“. 

8. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

13. Socialinė ARSPC struktūrinis  1.Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26397
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=4927
http://www.infolex.lt/anyksciai/Default.aspx?Id=3&DocId=4927
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342


paslauga: 

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose 

 

(Atkredituota paslauga 

2021-12-30 

 Nr. 5-SPs-830) 

padalinys- Debeikių 

savarankiško gyvenimo 

namai. Socialinis 

darbuotojas atsakingas už 

paslaugų organizavimą ir 

teikimą Debeikių 

savarankiško gyvenimo 

namuose senyvo amžiaus 

asmenims 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4.Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. 1-TS-231 „Dėl asmens 

apgyvendinimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ su pakeitimais. 

5. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

14. Socialinė 

paslauga: laikinas 

apnakvindinimas  ir 

intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

 

(Atkredituota paslauga 

2021-12-30 

 Nr. 5-SPs-830) 

 

ARSPC struktūrinis 

padalinys- Motinos ir vaiko 

krizių tarnyba. Socialinis 

darbuotojas atsakingas už 

socialinių paslaugų 

organizavimą ir teikimą 

tarnybos klientams. 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino 

apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre 

skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino apgyvendinimo 

paslaugų kainai“ su pakeitimais. 

5.Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

15. Socialinė 

paslauga: Dienos 

socialinė globa 

institucijoje 

 

Licencijuota paslauga 

2019-12-20 

Nr. L000000377) 

 

ARSPC struktūrinis 

padalinys- dienos centras 

asmenims su negalia. 

Socialiniai darbuotojai. 

atsakingi už socialinių 

paslaugų organizavimą ir 

teikimą tarnybos klientams. 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345) su 

pakeitimais. 

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549) su pakeitimais. 

4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-98 „Dėl dienos socialinės 

globos paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais. 

5. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl paslaugos 

skyrimo. 

16. Socialinė 

paslauga: 

ARSPC struktūrinis 

padalinys- dienos centras 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1- 742 

„Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas“ su 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aa17a0291d411e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7b0343c0-d01d-4aae-8a47-9253a26e3de5
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aa17a0291d411e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7b0343c0-d01d-4aae-8a47-9253a26e3de5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2aa17a0291d411e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7b0343c0-d01d-4aae-8a47-9253a26e3de5
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478938
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378479
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Asmens gebėjimų 

pasirūpinti savimi ir 

priimti kasdienius 

sprendimus išvadų 

rengimas 

asmenims su negalia.  

Paskirtas socialinis 

darbuotojas 

pakeitimais. 

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  paklausimas dėl išvados 

parengimo. 

 

17. Socialinė 

paslauga:  

Skatinimo ir 

motyvavimo paslaugos 

nedirbantiems ir 

socialinę paramą 

gaunantiems 

asmenims. 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Bendrųjų 

paslaugų tarnyba, 

Nedirbančių asmenų atvejo 

vadybininkas 

1.Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. Nr. 1-A1-336 įsakymas 

„Dėl Anykščių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir 

motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, 2020 

m. vykdymo plano patvirtinimo“ su pakeitimais. 

2.Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-

553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo 

užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas 

finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“  su pakeitimais. 

3. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 1- TS-344 „ Dėl Anykščių 

rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ su pakeitimais. 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-12 įsakymas Nr. A1-715 ,,Dėl  

Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir 

socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su 

pakeitimais. 

18. Socialinė 

paslauga: 

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

ARSPC struktūrinis 

padalinys – Paramos šeimai 

tarnyba, Socialinis 

darbuotojas, vykdantis 

bendruomeninių šeimos 

namų funkcijas. 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393) su pakeitimais. 

2. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 1- TS- 25 „ Dėl Anykščių 

rajono socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas“. 

 

   

Bendrosios funkcijos 

Vidaus 

administravimas 

Visa įstaiga Vidaus tvarkos taisyklės 

 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro nuostatai 

Etikos taisyklės 

Duomenų sauga Duomenų apsaugos 

pareigūnas (ūkio reikalų 
tvarkytojas) ir visi 

Įstaigos 

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Anykščių rajono 

socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453


darbuotojai 

Vienas langelis Struktūrinių padalinių 
socialiniai darbuotojai 

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 
 taisyklės 

Viešieji 

pirkimai 

Viešųjų pirkimų 

komisijos, pirkimų 

organizatoriai ir 

iniciatoriai, prevencinę 

kontrolę atliekantis 

asmuo 

Komisijų sudarymo įsakymai 

Pirkimo organizatoriaus, iniciatorių paskyrimo 
įsakymai 

Komisijų darbo reglamentai 

Viešųjų pirkimų taisyklės,  

Apskaita Už apskaitos tvarkymą 

atsakingas padalinys / 

asmenys: vyr. 

buhalterė 

Buhalterinės apskaitos vadovas 

 Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas  Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas 

Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos tvarkos aprašas 
Finansinio turto apskaitos tvarkos aprašas ir kt. 

Darbuotojų 
sauga 

Už darbuotojų saugą 
atsakingas darbuotojas: 
Ūkio reikalų tvarkytojas 

Įsakymai, reglamentuojantis darbų saugą  

Kitos 

bendrosios 

funkcijos 

Darbo taryba 

Etikos komisija 

Įsakymai, reglamentuojantis Darbo tarybos ir Etikos komisijos veiklą  

   

 


