
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2021 m. vasario 23 d. Nr. TAR1-40 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu (naudojantis „Microsoft Teams“ programa): 2021-02-19. 

Posėdžio pradžia - 14:00 val. 

Posėdžio pirmininkas - Saulius Liekis. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Sonata Bagdonienė, Vida Ričkienė, Aistė Pintverienė, Greta Račkauskienė, Janina 

Tulabienė, Jurij Šeršniov. 

Svečiai: Klaipėdos miesto savivaldybės admininistracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja 

A. Liesytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių 

paslaugų poskyrio vedėja S. Jakienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistė Oksana Šulskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimai. 

Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Sonata Jakienė informavo 

tarybos narius, kad Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos tarybos nuostatai buvo 

atnaujinti 2011 m. ir šiuo metu juos reikia atnaujinti. 

 Visiems Socialinės paramos tarybos nariams susipažinti elektroniniu paštu 2021-02-12 buvo 

išsiųsti Socialinės paramos tarybos nuostatai su galimais pakeitimais.  

S. Jakienė posėdžio metu dar kartą pristatė Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimus. 

Tarybos nariai susipažino su pateiktais Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimais. Tarybos 

pirmininkas S. Liekis uždavė klausimus ir vyko diskusija. Tarybos nariai pasiūlė savo rekomendacijas 

koreguoti nuostatų IV skyriaus 9 punkto 9.1. papunktį. 

Socialinės paramos tarybos pirmininkas pasiūlė tarybos nariams balsuoti. Vyko balsavimas dėl 

Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimų (pritarta vienbalsiai).  

VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ dienos socialinės 

globos skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Songailaitė posėdyje dalyvauti negalėjo, tačiau išreiškė 

nuomonę el. paštu, kad pritaria nuostatų pakeitimams (pridedama). 

 

NUTARTA:  

Pritarti Socialinės paramos tarybos nuostatų pakeitimams, įtraukiant tarybos narių pasiūlytus 

pakeitimus. 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Socialinės paramos tarybos pirmininkas posėdžio metu pasiūlė tarybos nariams į sekantį 

susitikimą pakviesti naujas Klaipėdos miesto socialines įstaigas, kurios teikia:  dienos socialinės 



globos asmens namuose, pagalbos į namus, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 

Klaipėdos miesto gyventojams. 

 

NUTARTA:  

1. Į susitikimą pakviesti: VšĮ „Pagalbos senjorui“, VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos 

instituto“, UAB „Jarintos“ atstovus. 

2. Sekantis posėdis 2021 m. kovo - balandžio mėn. 

 

Posėdžio pabaiga - 14:30 val. 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                  Saulius Liekis 

 

Komisijos sekretorė                                                                                                       Ieva Krušaitė 


