
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. T2-93 „DĖL SOCIALINIŲ

PASLAUGŲ POREIKIO ASMENIUI (ŠEIMAI) NUSTATYMO, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

SKYRIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. birželio 30 d. Nr. T2-171

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių

paslaugų katalogo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Palangos miesto globos namų 2022 m. birželio 17

d. raštą Nr. 1.13-62 „Dėl trumpalaikės socialinės globos (laikino atokvėpio)“, Palangos miesto

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų

skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui

(šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos

patvirtinimo“ 1 punktu, 21.2 ir 21.4. papunkčius ir juos išdėstyti taip:

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo

sąlygos

Teikimo

trukmė/dažnumas

Paslaugos kaina,

teikėjas

1 2 3 4 5

..... ..... ..... ..... .....

„21.2. Trumpalaikė socialinė 

globa

suaugusiam asmeniui

su negalia, senyvo

amžiaus asmeniui

ne mažiau kaip 12 val.

per parą iki 6 mėn. per

metus arba iki 5 parų per

savaitę neterminuotai

institucijoje

985,0 Eur/mėn. 

senyvo amžiaus 

asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui 

su negalia,

1117,0 Eur/mėn. 

senyvo amžiaus 

asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui 

su sunkia negalia, 

teikėjas Palangos 

miesto globos namai

..... ..... ..... ..... .....

21.4. Laikinas atokvėpis 

(trumpalaikė socialinė 

globa)

suaugusiam asmeniui

su negalia, senyvo

amžiaus asmeniui

kuriam (-iems)

nustatytas specialusis

nuolatinės slaugos

poreikis arba

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis

pagal poreikį

institucijoje, tačiau

paslaugų teikimo trukmė

per metus negali viršyti

720 val.

Išimtiniais atvejais, esant

krizinei situacijai, laikino

atokvėpio paslauga gali

būti nepertraukiamai

teikiama iki 90 parų.

985,0 Eur/mėn. 

senyvo amžiaus 

asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui 

su negalia,

1117,0 Eur/mėn. 

senyvo amžiaus 

asmeniui ir 

suaugusiam asmeniui 

su sunkia negalia, 

teikėjas Palangos 

miesto globos namai“
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Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo

Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Meras    Šarūnas Vaitkus




