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2019 metais buvo suorganizuota 10 posėdžių. Posėdžių metu buvo: 

 

 skirstomos vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos į nepalankią situaciją 

patekusiems bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui; 

 įvertinamos asmens finansinės galimybės mokėti už suteiktas pagalbos į namus paslaugas ir 

teikiamos išvados (protokolo išrašai) Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniu dėl 

asmens atleidimo nuo visiško mokesčio už suteiktas pagalbos į namus paslaugas. 

 teikiami siūlymai Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar jo įgaliotam 

darbuotojui dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka ir jos mokėjimo formos nustatymo.  

 teikiami siūlymai Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar jo įgaliotam 

darbuotojui dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijos skyrimo išimties tvarka.  

 

2019 metais dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo kreipėsi 45 

asmenys (šeimos) (2018 m. – 59 asmenys (šeimos)). Posėdžių metu buvo nutarta teikti siūlymus  

Neringos savivaldybės administracijos direktoriui, kad 44 asmenims (šeimoms) būtų skiriamos 

vienkartinės ar tikslinės pašalpos. Vienkartinė ar tikslinė pašalpa buvo skiriama asmenims 

(šeimoms) susidūrus su sunkioms materialinėms sąlygoms, sergant sunkiomis ligomis, gydymo 

išlaidoms iš dalies finansuoti (buvo dalinai apmokėta už įsigytus vaistus, už atliktus tyrimus, 

operacijas ir kt.), iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už elektros energiją, geriamąjį vandenį ir 

atliekų tvarkymą, mažinama vaikų socialinė atskirtis ir kt. atvejais. 

2019 metais buvo teikti 2 siūlymai Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ar jo 

įgaliotam darbuotojui dėl socialinės pašalpos skyrimo išimties tvarka.  

2019 m. Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam darbuotojui buvo 

pasiūlyta 2 asmenims patiriančiam socialinę riziką, socialinę pašalpą mokėti nepinigine forma 

(pervedant į socialinę kortelę) t. y. 100 proc.skirtos socialinės pašalpos mokėti nepinigine forma  t. 

y. išmoką pervedant į socialinę kortelę ar susidariusios permokos padengimui.  

2019 metais buvo įvertinta 9 asmenų finansinės galimybės mokėti už suteiktas pagalbos į 

namus paslaugas ir pateiktos išvados (protokolo išrašai) Administracijos direktoriui dėl asmenų 

atleidimo nuo visiško mokesčio mokėjimo už suteiktas pagalbos į namus paslaugas.  

2019 metais buvo teikti 2 siūlymai Neringos savivaldybės administracijos direktoriui ar jo 

įgaliotam darbuotojui dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijos skyrimo 

išimties tvarka. 
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