PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKĖJIMO UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS, PAGALBOS Į NAMUS
PASLAUGAS, DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS ASMENS NAMUOSE,
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS INSTITUCIJOJE, TRUMPALAIKĘ
SOCIALINĘ GLOBĄ PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE SUTARČIŲ
FORMŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2006 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A-892 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2009 m. birželio 11 d. Nr. A-617
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17589), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 150 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 ,,Dėl Mokėjimo už socialines
paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 27-1053):
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas sutarties formą;
1.2. mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas sutarties formą;
1.3. mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose sutarties formą;
1.4. mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas institucijoje sutarties formą;
1.5. mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą Panevėžio socialinių paslaugų centre sutarties
formą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2006 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-892 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas
sutarties formos patvirtinimo“.
Stasys Karčinskas

Administracijos direktorius
______________
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Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. birželio 11 d. įsakymu
Nr. A-617
MOKĖJIMO UŽ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS INSTITUCIJOJE
SUTARTIS NR. _____
200__ m. _______ ___d.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau –
Skyrius), atstovaujamas vedėjo _________________________, veikiančio pagal įgaliojimą, ir
_____________________, a. k. ______________, gyv._______________________ (vardas ir
pavardė)
____________________(toliau – Asmuo), sudarė šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šia sutartimi Skyrius įsipareigoja skirti socialinės globos paslaugas institucijoje, o Asmuo
mokėti už šias paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. Juridinis pagrindas:
2.1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos aprašas;
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2.2. Skyriaus 200__ m. _______ __d. sprendimas Nr. PAG ___.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Skyrius įsipareigoja:
3.1. Skirti dienos socialinės globos paslaugas Panevėžio ________________ centre ir
nustatyti mokėjimo dydį.
3.2. Socialinės paslaugos pradedamos teikti, šalims pasirašius šią sutartį, nuo 200__ m.
______ d.
3.3. Informuoti Asmenį apie nustatytą paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarką ir jos
pasikeitimus.
3.4. Paslaugų gavėjo prašymu, atsižvelgęs į pakitusią situaciją, teikti Panevėžio miesto
savivaldybės tarybai siūlymus dėl mokesčio sumažinimo.
3.5. Laikytis konfidencialumo apie Asmens pateiktą informaciją ir duomenis, reikalingus
paslaugoms teikti, vadovautis bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo ir pagalbos principu.
4. Asmuo įsipareigoja:
4.1. Mokėti už gaunamas 3.1 punkte nurodytas socialines paslaugas.
4.2. Teikti informaciją apie savo (šeimos narių) pajamų, turto pasikeitimus, įvykusius per
socialinių paslaugų gavimo laikotarpį.
III. ŠALIŲ TEISĖS
5. Skyrius turi teisę:
5.1. Reikalauti, kad Asmuo pateiktų būtiną informaciją, reikalingą paslaugų teikimui
organizuoti.
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5.2. Gavęs informaciją apie Asmens (šeimos) pajamų pokyčius per socialinių paslaugų
gavimo laiką, finansines galimybes iš naujo įvertinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo informacijos
gavimo.
5.3. Nutraukti paslaugų teikimą, jei Asmuo nevykdo šios sutarties reikalavimų ir nustatyta
tvarka nemoka už suteiktas socialines paslaugas, pateikia neteisingą informaciją, išvyksta
neinformavęs apie pasikeitusias aplinkybes.
6. Asmuo turi teisę:
6.1. Gauti socialines paslaugas.
6.2. Gauti informaciją apie socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą, mokėjimo už jas tvarką ir
pasikeitimus.
6.3. Informuoti Skyrių apie socialinių paslaugų įstaigos veikloje pastebėtus trūkumus ir
nustatytos tvarkos pažeidimus.
6.4. Į informacijos apie jį ir jo šeimą konfidencialumą.
IV. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
7. Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas
dydis neturi viršyti ___ procentų Asmens pajamų.
8. Šalims pasirašius šią sutartį, už socialines paslaugas Asmuo moka ___ procentų gaunamų
pajamų per mėnesį _____Lt (_______________________) nuo sutarties pasirašymo dienos.
(suma žodžiais)
Mokama už praėjusį mėnesį ir ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio ____ dienos.
9. Jeigu Asmuo teikiamomis socialinėmis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama
už faktiškai suteiktas paslaugas.
10. Pasikeitus Asmens (šeimos) pajamoms, Skyrius apskaičiuoja ir informuoja apie naują
mokėjimo dydį už socialines paslaugas.
11. Mokestis už suteiktas socialines paslaugas mokamas šias paslaugas teikiančiai įstaigai.
V. SUTARTIES PAKEITIMAS (PAPILDYMAS) IR NUTRAUKIMAS
12. Sutartis gali būti nutraukta:
12.1. Asmens iniciatyva, prieš 5 dienas iki sutarties nutraukimo raštu pranešus Skyriui;
12.2. šalims pasirašius susitarimą dėl sutarties nutraukimo;
12.3. įspėjus raštu kitą šalį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, kai nustatoma, kad
viena šalių nevykdo sutartyje nustatytų sąlygų;
12.4. kitais atvejais, informuojant kitą šalį prieš 5 dienas iki sutarties nutraukimo.
13. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik vienai šaliai raštu informavus kitą ir
pasirašius šios sutarties pakeitimus ar papildymus.
VI. KITOS SĄLYGOS
14. Bet kokius iš sutarties kylančius ginčus šalys sprendžia bendru sutarimu. Jeigu jos
nesusitaria, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15. Prieš pasirašydamos sutartį, šalys atidžiai perskaito sutarties tekstą ir savo parašais
patvirtina, kad sutarties tekstas visais atžvilgiais atitinka jų valią. Pasirašydamos šalys patvirtina
sutarties sąlygas ir įsipareigoja jas griežtai vykdyti.
16. Pasirašius sutartį, visi šalių ir jų atstovų žodiniai susitarimai netenka galios.
17. Už šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
egzempliorių kiekvienai šaliai.
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Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Viktoras Michailovas
_____________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

ASMUO
__________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

A.V.
______________

