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DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO Nr. X-493 11, 13, 19 IR 31 STRAIPSNIŲ 

PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIIIP-1542 

 

 

Susipažinę su Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1542 

teikiame savo pasiūlymus. 

 

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo projekte Nr. 

XIIIP-1542 19 straipsnį siūloma papildyti 3 dalimi, kurioje nustatoma, kad „Pertvarkytoms iš 

biudžetinių įstaigų viešosioms įstaigoms valstybės ar savivaldybių turtas gali būti 

perduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.“ 

 

Manome, kad nurodyta nuostata yra perteklinė, nes tokio turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarką jau nustato tiek Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas, tiek dalinai ir Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 5 

punktas: „jeigu reikia, teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto 

valdymą, naudojimą ir disponavimą, nustatyta tvarka perduoda savivaldybei priklausančias 

patalpas socialinių paslaugų įstaigoms panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti 

ir naudotis.“  
 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad siūlomo įstatymo pakeitimo formuluotė gali būti 

suprantama taip, kad tik pertvarkytoms iš biudžetinių įstaigų viešosioms įstaigoms gali būti 

perduodamas turtas.  

 

Galiausiai apibrėžus pertvarkytų įstaigų teisę gauti valstybės ir savivaldybių turtą, būtų 

nuoseklu apibrėžti ir kitų socialinių paslaugų įmonių teisę gauti valstybės ir savivaldybių 

turtą – tiek valstybės ar savivaldybių įsteigtoms (bet ne pertvarkytoms) įstaigoms, tiek ir kitoms 

socialinių paslaugų įstaigoms, pvz. nevyriausybinėms organizacijoms. Tačiau tokios nuostatos 

būtų perteklinės. 

 

Todėl siūlome Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekte Nr. XIIIP-1542 19 straipsnio 3 dalį atsisakyti minėtos nuostatos ir šią dalį 

išdėstyti taip: 

„Socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka gali būti 

pertvarkomos į viešąsias įstaigas. Pertvarkytoms iš biudžetinių įstaigų viešosioms įstaigoms 



valstybės ar savivaldybių turtas gali būti perduodamas Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka.“ 
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