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ĮSAKYMAS 
DĖL TEISĖS PAKRUOJO NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMO

2022 m. gruodžio   d. Nr. 
Pakruojis

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr.  A1-622  „Dėl  Socialinės  priežiūros  akreditavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  patvirtinto
Socialinės  priežiūros  akreditavimo  tvarkos  aprašo  14  punktu,  Pakruojo  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2022 m.  rugsėjo 21 d.  įsakymu Nr.  AV-593 „Dėl  Pakruojo  rajono
savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės
tvarkos  aprašo  12  punktu  bei  atsižvelgdama  į  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos
Socialinės rūpybos skyriaus 2022 m. gruodžio 27 d. Atitikimo nustatytiems akredituotos socialinės
priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo pažymą Nr. 9 :

1. S u t e i k i u  teisę Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui (toliau – įstaiga)
teikti akredituotą socialinę priežiūrą – socialinę priežiūrą šeimoms.

2. N u s t a t a u, kad įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3
metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

3. N u r o d a u  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui
vykdyti įstaigos, teikiančios socialinę priežiūrą, akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                          Ilona Gelažnikienė
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