
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

 

SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2021 m. birželio 10 d. Nr. TAR1-151 

Klaipėda 

 

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu (naudojantis „Microsoft Teams“ programa): 2021-05-31. 

Posėdžio pradžia - 15:00 val. 

Posėdžio pirmininkas - Saulius Liekis. 

Posėdžio sekretorė - Ieva Krušaitė. 

Dalyvavo: Vida Ričkienė, Janina Tulabienė, Agnė Songailaitė. 

Svečiai: E. Galvanausko profesinio mokymo centro atstovė Egita Dadašova, UAB "Jarinta" 

atsovai,  VšĮ  Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovė Indrė Gužaitė, VšĮ "Pagalba 

senjorui" atstovai ir kiti. 

Kvorumo nėra, posėdis neįvyko. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Klaipėdoje neseniai pradėjusių teikti socialines paslaugas organizacijų veiklos pristatymai 

(E. Galvanausko profesinio mokymo centras, UAB "Jarinta",  VšĮ  Nacionalinis socialinės 

integracijos institutas, VšĮ "Pagalba senjorui"). 

2. Dėl  komisijų ir tarybų posėdžių transliavimo.   

 

1. SVARSTYTA. Klaipėdoje neseniai pradėjusių teikti socialines paslaugas organizacijų 

veiklos pristatymai (E. Galvanausko profesinio mokymo centras, UAB "Jarinta",  VšĮ  Nacionalinis 

socialinės integracijos institutas, VšĮ "Pagalba senjorui"). 

Pirmininkas pakvietė visus įstaigų atstovus prisistatyti ir pristatyti savo atstovaujamą įstaigą ir 

teikiamas paslaugas. 

Visi atstovai trumpai pristatė savo įstaigas: 

 UAB „Jarinta“, (Dubysos g. 60, 3 aukštas, 5 kab. tel. 8 621 48911, el. paštas 

klaipeda@jarinta.lt) teikia dienos socialinę globą asmens namuose. Čia asmenys gali gauti 

kompleksinę, nuolatinės priežiūros specialistų pagalbą dienos metu asmens namuose. 

 VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“, (Liepų g. 83 (II aukštas), tel. 8 656 

04988, 8 600 41730, www.zmogui.lt ) teikia pagalbos į namus paslaugą, paslaugos metu yra 

padedama asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. 

 VšĮ Pagalba senjorui (Darželio g. 3-1, Klaipėda Tel. +37067901924 

vsipagalbasenjorui@gmail.com), teikia  ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą. Įstaigoje yra įrengtos 

46 vietos, visiškai arba iš dalies nesavarankiškiems senyvo amžiaus ar suaugusiems 

asmenims,  kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir pagalba.   

 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, (www.gpmc.lt, Lelijų g. 5, 

Klaipėda, II aukštas, 204 kab., tel. 8 655 26981, el. p. egita.dadasova@klaipedosgpmc.lt.) teikia 

psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, kurioms nustatytas 

psichosocialinės pagalbos poreikis. 

Po pristatymų įstaigų atstovai atsakinėjo į klausimus ir vyko diskusija. 

 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 
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2. SVARSTYTA. Dėl  komisijų ir tarybų posėdžių transliavimo.   

Saulius Liekis el. paštu bei posėdžio metu visus tarybos narius informavo, kad yra gautas laiškas 

iš Klaipėdos miesto savivaldybės Duomenų apsaugos pareigūnės. Visiems tarybos nariams el. paštu 

buvo persiųsta visa informacija dėl posėdžių transliacijų bei įrašų viešinimo.  

Pirmininkas, kreipėsi į visus Tarybos narius el. paštu bei posėdžio metu prašė išsakyti savo 

nuomonę dėl posėdžių transliavimo galimybės. Buvo pasiūlyta rinktis ir išreikšti nuomonę 

atsižvelgus į šiuos klausimus:  

 Ar pritartumėte posėdžių, kuriuose dalyvaujate, viešam transliavimui ir įrašų viešinimui 

Savivaldybės internetinėje svetainėje bei „Youtube“ kanale? 

  Ar pritartumėte posėdžių, kuriuose dalyvaujate, tik garso įrašų darymui ir jų viešinimui?  

Prieštaraujančių posėdžių transliacijoms bei įrašų viešinimui nebuvo. Visi Tarybos nariai 

pritarė posėdžių transliacijoms bei įrašų viešinimui.  

 

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

Posėdžio pabaiga - 15:50 val. 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                  Saulius Liekis 

 

Komisijos sekretorė                                                                                                       Ieva Krušaitė 


