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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai
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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) išnagrinėjo pateiktą išvadoms gauti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų
finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo
projektas) ir pagal kompetenciją teikia pastabas.
Nutarimo projektu ketinama pakeiti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978
„Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, (toliau –
Metodika) inter alia 32 punktą taip, kad savivaldybės tiesiogiai, nevykdant viešųjų pirkimų, galėtų
sudaryti sutartis su socialinių paslaugų įstaigomis ir jas finansuoti, galbūt įskaitant, tas kurių
savininke ar dalininke jos nėra, neapsiribojant savivaldybės teritorija, kai jas pasirenka pats
socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kitas teisėtas asmens atstovas), paskiria teismas
arba savivaldybės administracijos direktorius.
Tarnybos nuomone, siūloma Metodikos 32 punkto formuluotė prieštarautų Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 4 punktui, kuris numato, jog
„Savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms): <...> 4) viešuosius pirkimus
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perka socialines paslaugas savo teritorijos
gyventojams;“ bei Metodikos 30 punktui, kuris taip pat numato, jog „Savivaldybė socialines
paslaugas savo teritorijos gyventojams perka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka“.
Atkreiptinas dėmesys, jog socialinėms paslaugoms priskiriamos ne vien specialiosios
socialinės paslaugos: priežiūra ir globa, tačiau ir bendrosios socialinės paslaugos: informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo,
maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos
(Socialinių paslaugų įstatymo 7 ir 8 straipsniai).
Viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas,
kurio I skyriaus III skirsnis reglamentuoja šio įstatymo reikalavimų netaikymo atvejus, tačiau
nenumato išimties savivaldybėms pirkti socialines paslaugas nevykdant viešųjų pirkimų procedūrų.
Tarnyba nemano, jog turėtų būti užkirstas kelias asmenims patiems pasirinkti globos ar
priežiūros įstaigas, tačiau, Tarnybos nuomone, tam turėtų būti peržiūrėti ir, esant poreikiui, pakeisti
ir kiti socialinių paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai, galbūt peržiūrėtas šių paslaugų
pasirinkimo, teikimo, finansavimo ar išlaidų kompensavimo modelis.
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