
 

 

 
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 
DĖL TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. T2-93 PAKEITIMO 

 
2021 m. birželio 17 d. Nr. T2-114 

Palanga 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 
dalies 37 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių 
paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 1 punktu, 21 punktu, 
atsižvelgdama į Palangos miesto globos namų 2021 m. gegužės 17 d. raštą Nr. 1.13-86 „Dėl 
informacijos pateikimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. 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: 

1.1. 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„8. Savivaldybės gyventojų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, kurias 

finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų 
savivaldybių biudžetams, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, vadovaujantis teisės 
aktais, nustato savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų paskirti socialiniai 
darbuotojai.“. 

1.2. 21.2–21.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip: 
Eil. 
Nr. 

Paslaugos 
pavadinimas 

Paslaugos teikimo 
sąlygos 

Teikimo 
trukmė/dažnuma

s 

Paslaugos kaina, 
teikėjas 

1 2 3 4 5 
..... ...... ...... ...... ...... 

„21.2. Trumpalaikė 
socialinė globa 

vaikui su negalia Laikino atokvėpio 
paslauga, kai 
teikiama 
trumpalaikė 
socialinė globa, gali 
būti teikiama iki 14 
dienų 

603,03 Eur/mėn., 
teikėjas Palangos 
miesto socialinių 
paslaugų centras 
 

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 



2 
 

   

 

 
 
 
 
Laikino atokvėpio 
paslauga, kai 
teikiama 
trumpalaikė 
socialinė globa, gali 
būti teikiama iki 14 
dienų 

asmeniui su sunkia 
negalia, teikėjas 
Palangos miesto 
globos namai; 
 
603,03 Eur/mėn., 
teikėjas Palangos 
miesto socialinių 
paslaugų centras 
 

21.3. Ilgalaikė 
socialinė globa 

suaugusiam asmeniui 
su negalia, senyvo 
amžiaus asmeniui 

daugiau nei 6 mėn. 
per metus, 
neterminuotai 

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“ 

 
2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d. 
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 


