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Nr. (18.3-43) SD Nr. 4D-2014/1-737/3D-1866

DĖL REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) išnagrinėjo Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriaus 2014 m. liepos 3 d. raštu Nr. 4D-2014/1-737/3D-1866 pateiktą
pažymą Nr. 4D-2014/1-737 „Dėl (duomenys nuasmeninti) gyvenvietės bendruomenės skundo prieš
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją“ (toliau – pažyma). Atsižvelgdama į
pažymoje pateiktą rekomendaciją – patikrinti, ar Šiaulių apylinkės teismo 2014-02-14 nutartis
susijusi su „Šiauliai plius“ publikacijoje „Smurtas: pagalbos prašymai atsimuša į sieną“
nurodytomis aplinkybėmis, ministerija 2014 m. liepos 11 d. raštu kreipėsi į asociacijos Moterų
veiklos inovacijų centro direktorę S. Jasudienę, prašydama pateikti papildomą informaciją,
susijusią su minėtomis aplinkybėmis.
Šių metų liepos 16 d. asociacija Moterų veiklos inovacijų centras raštu pateikė
ministerijai papildomus paaiškinimus ir pridedamus dokumentus, iš kurių darytina išvada, kad į
Šiaulių apylinkės teismą privataus kaltinimo tvarka asociacijos Moterų veiklos inovacijų centro
direktorė S. Jasudienė kreipėsi ne dėl 2013 m. gruodžio 6 d. savaitraštyje „Šiauliai plius“
publikacijoje „Smurtas: pagalbos prašymai atsimuša į sieną“ išdėstytų aplinkybių, o dėl 2013 m.
gruodžio 11 d. savaitraščio „Šiauliai plius“ redakcijoje vykusiame susitikime, kuriame buvo
aptariamos minėtos publikacijos aplinkybės, viešai paskelbtos informacijos.
Išnagrinėjusi asociacijos Moterų veiklos inovacijų centro pateiktą papildomą
medžiagą ir atsižvelgdama į tai, kad šio centro direktorės S. Jasudienės 2013 m. gruodžio 30 d.
kreipimosi į Šiaulių apylinkės teismą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo privataus kaltinimo tvarka
formuluotė nesiejama su 2013 m. gruodžio 6 d. savaitraštyje „Šiauliai plius“ publikacijoje
„Smurtas: pagalbos prašymai atsimuša į sieną“ išdėstytais faktais, ministerija teisės aktų nustatyta
tvarka organizavo pažymos 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą.
Įgyvendinant pažymos 11.1 papunktyje nurodytą rekomendaciją, ministerija 2014 m.
rugpjūčio 7 d. raštu Nr. (18.3-43)SD-5889 kreipėsi į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą
(toliau - departamentas), prašydama patikrinti asociacijos Moterų veiklos inovacijų centro veiklą
pagal pareiškėjos 2013 m. gruodžio 16 d. kreipimesi nurodytas aplinkybes.
Departamentas, vykdydamas ministerijos pavedimą, 2014 m. rugpjūčio 27 d. atliko
asociacijos Moterų veiklos inovacijų centro vykdomos veiklos patikrinimą. Patikrinimo metu buvo
vertinama, kaip organizacija įgyvendino ministerijos 2013 m. lapkričio 22 d. Vidaus audito
skyriaus ataskaitoje Nr. A1-38, taip pat departamento 2014 m. kovo 28 d. vertinimo ataskaitoje Nr.
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V5-19 pateiktas rekomendacijas. Departamentas, atlikęs patikrinimą, 2014 m. rugsėjo 1 d. raštu
Nr. (10.21-04)SI-893 pateikė ministerijai informaciją, kurioje konstatavo, kad asociacija Moterų
veiklos inovacijų centras vykdo numatytas veiklas ir jų vykdymui skirtas lėšas naudoja pagal
paskirtį, veiklą vykdo, kaip nustatyta Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše, patvirtintame
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl
Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.
Tikrinant asociacijos Moterų veiklos inovacijų centro veiklą, įvertinti 2013 m.
gruodžio 6 d. savaitraštyje „Šiauliai plius“ publikacijoje „Smurtas: pagalbos prašymai atsimuša į
sieną“ minimą atvejį nebuvo galimybių, nes centro veiklos dokumentuose toks atvejis nebuvo
užregistruotas. Siekdama detaliau išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją, ministerija raštu kreipėsi į
Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydama suteikti informacijos dėl
publikacijoje minimo smurto atvejo perdavimo asociacijai Moterų veiklos inovacijų centrui. Gavę
atsakymą iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, jus apie tai informuosime
papildomai.
Įgyvendinant pažymos 11.2 papunktyje nurodytą rekomendaciją, socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A1-403 ,,Dėl komisijos sudarymo“ buvo
sudaryta komisija ištirti galimą ministerijos valstybės tarnautojų, rengusių atsakymus (duomenys
nuasmeninti) gyvenvietės bendruomenės pirmininkei (duomenys nuasmeninti), galimai padarytą
tarnybinį nusižengimą, dėl kurio pareiškėjai galimai buvo pateikta tikrovės neatitinkanti
informacija. Komisija teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atliko tarnybinį tyrimą ir raštu
pateikė ministerijos kancleriui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus. Ministerijos kancleris,
atsižvelgdamas į komisijos išvadą, priėmė sprendimą paskirti tarnybinę nuobaudą valstybės
tarnautojui, rengusiam atsakymus (duomenys nuasmeninti) gyvenvietės bendruomenės pirmininkei
(duomenys nuasmeninti) ir Lietuvos Respublikos Seimo nariui Donatui Jankauskui, kuriuose buvo
pateikta netiksli informacija.

Ministrė

Algimanta Pabedinskienė

Steponas Kulbauskas, tel. 8 706 64223, el. p. steponas.kulbauskas@socmin.lt

