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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  

darbo ministro  2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. d. įsakymo  

Nr. A1-451 redakcija) 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinių paslaugų katalogas (toliau – Katalogas) apibrėžia socialines paslaugas, jų turinį 

pagal socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus. 

2. Kataloge išdėstomos socialinių paslaugų rūšys, jos apibūdinamos pagal kriterijus 

(apibrėžimas, tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, 

paslaugas teikiantys specialistai). Paslaugoms suteikiamas kodas, kuris naudojamas Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS), pateikiami socialinių paslaugų įstaigų tipai. 

3. Kataloge vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Iš 

pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos įstaigų 

paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, apibrėžtas 

sąvokas.  

4. Teikiant socialines paslaugas, su asmenimis (šeimomis, bendruomenėmis) bendraujama 

jiems suprantama forma (pvz. gestų kalba). 

5. Individualios priežiūros darbuotojai ir (ar) užimtumo specialistai bendrąsias ir specialiąsias 

socialines paslaugas teikia komandoje su socialiniu darbuotoju.  

 

II SKYRIUS 

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

6. Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei 

išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui 

(šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti 

socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį. 

 
Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos 

pavadinimas 

Kriterijus Apibūdinimas 

1 2 3 4 5 

6.1. 001 Potencialių 

socialinių paslaugų 

gavėjų paieška  

 

 

Apibrėžimas Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, 

santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas 

į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš: 

- konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų 

stebėjimo ir situacijos vertinimo; 

- veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su 

pasirinktos tikslinės grupės asmeniu; 

- veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti 

santykius; 

- pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti 

jo patiriamus sunkumus  

   Gavėjai Asmenys ir šeimos  
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   Teikimo vieta Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, 

viešosiose erdvėse, viešuose renginiuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Socialiniai darbuotojai, psichologai, su jaunimu 

dirbantys specialistai, priklausomybių konsultantai, 

užimtumo, sielovados darbuotojai ir kiti specialistai 

   Ypatumai Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis 

socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis 

įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, 

kitais suinteresuotais asmenimis 

6.5. 230 Atvirasis darbas su 

jaunimu 

Apibrėžimas Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių 

asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems 

aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius 

procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno 

žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas 

dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, 

skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai 

reikalingus įgūdžius 

   Gavėjai Mažiau galimybių turintis jaunimas 

   Teikimo vieta Atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo 

erdvėse 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Su jaunimu dirbantys specialistai arba Jaunimo reikalų 

agentūros sertifikuotas jaunimo darbuotojas 

   Ypatumai Paslauga organizuojama individualiai ir (arba) dirbant 

su grupe 

6.6. 231 Mobilusis darbas 

su jaunimu 

Apibrėžimas Teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems 

žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti 

sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir 

pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, 

neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų 

kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius 

įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui 

įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu 

infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo 

organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, 

ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą 

aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje 

   Gavėjai Mažiau galimybių turintis jaunimas 

   Teikimo vieta Gyvenamoji teritorija, kurioje nėra darbo su jaunimu 

infrastruktūros 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Mobilųjį darbą su jaunimu vykdo darbuotojų komanda, 

kurioje dirba ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Bent vienas 

darbuotojas, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu, 

privalo turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, 

psichologijos arba edukologijos išsilavinimą arba 

jaunimo darbuotojo sertifikatą 

   Ypatumai Paslauga teikiama nuvykus į gyvenamąją teritoriją, 

kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, 

atsižvelgiant į individualius šioje teritorijoje 

gyvenančių jaunų žmonių poreikius 

 

 

 

 

III SKYRIUS 
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BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 
 

7. Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos 

paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios 

socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur 

organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio. 

8. Bendrosios socialinės paslaugos: 
Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos 

pavadinimas 

Kriterijus Apibūdinimas 

1 2 3 4 5 

8.1. 201 Informavimas Apibrėžimas Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą 

suteikimas asmeniui (šeimai) 

 

 

  Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, 

vaikus globojančios šeimos, 

mažiau galimybių turintis jaunimas, 

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, 

artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigose, nevyriausybinėse 

organizacijose (toliau – NVO), atviruosiuose jaunimo 

centruose, atvirosiose jaunimo erdvėse ir kt.), asmens 

namuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Socialinio darbo įgyvendinimo srityse dirbantys 

socialiniai darbuotojai 

8.2. 202 Konsultavimas Apibrėžimas Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama 

asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos 

sprendimo būdų 

   Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

vaikus globojančios šeimos, 

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, 

artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, 

mažiau galimybių turintis jaunimas, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), 

asmens namuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Kol problema bus išspręsta 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai 

darbuotojai, psichologai, kiti specialistai 
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8.3. 203 Tarpininkavimas 

ir atstovavimas 

Apibrėžimas Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant 

įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, 

sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, 

mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, 

organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp 

asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, 

specialistų, asmenų) 

   Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

vaikus globojančios šeimos, 

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, 

artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, 

mažiau galimybių turintis jaunimas, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), 

asmens namuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Kol problema bus išspręsta 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai 

darbuotojai 

8.4. 204 Maitinimo 

organizavimas 

Apibrėžimas Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo 

savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia 

apsirūpinti maistu patys. Maitinimas gali būti 

organizuojamas pristatant karštą maistą ar maisto 

produktus į namus, suteikiant nemokamą maitinimą 

valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose 

maitinimo vietose, organizuojant ir teikiant paramą 

maistu   

   Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigose, 

labdaros valgyklose ir kitose maitinimo vietose, 

asmens namuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) socialiniai 

darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti 

specialistai 

8.6. 206 Transporto 

organizavimas 

Apibrėžimas Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie 

dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų 

ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis 

visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto 

organizavimo paslauga apima ir pagal individualius 

asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš 

jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo 

objekto ir atgal 
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   Gavėjai Vaikai su negalia ir jų šeimos, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką 

patiriančios šeimos, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įvairiose institucijose (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigose, NVO ir kt.), asmens 

namuose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Įvairių institucijų (socialinių paslaugų, švietimo, 

sveikatos priežiūros įstaigų, NVO ir kt.) darbuotojai – 

socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros 

darbuotojai, kiti specialistai 

8.7. 207 Sociokultūrinės 

paslaugos 

Apibrėžimas Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos 

siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant 

socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas 

teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti 

grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti 

mėgstama veikla 

   Gavėjai Vaikai su negalia ir jų šeimos,  

likę be tėvų globos vaikai,  

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,  

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,  

socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigose (bendruomenės 

centruose, dienos centruose ir kt.) 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai 

darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti 

specialistai 

8.8. 208 Asmeninės 

higienos ir 

priežiūros 

paslaugų 

organizavimas 

Apibrėžimas Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl 

nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena 

(pirties (dušo) ir (ar) skalbimo paslaugų organizavimas 

ir kt.) 

   Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigose ir kt. 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai – socialiniai 

darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, kiti 

specialistai 
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8.9. 232 Darbas su jaunimu 

gatvėje 

Apibrėžimas Darbo su jaunimu gatvėje (pagalbos) paslauga 

teikiama jaunuoliams ne institucinėje aplinkoje, o jų 

susibūrimo vietose, siekiant užmegzti santykius su 

sunkumų patiriančiais jaunais žmonėmis, leidžiančiais 

laiką gatvėje, skatinti jų motyvaciją keistis, padėti 

jiems atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, 

įgalinti juos pasinaudoti įvairiomis savivaldybės 

teritorijoje jauniems žmonėms teikiamomis 

paslaugomis. Paslauga siekiama stiprinti asmeninius ir 

tarpasmeninius jaunimo bendravimo gebėjimus jo 

aplinkoje, organizuoti ir vykdyti veiklas, kurios padeda 

didinti jaunų žmonių sąmoningumą nusikalstamo 

elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų 

psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais  

   Gavėjai Mažiau galimybių turintis jaunimas 

   Teikimo vieta Neformalios jaunimo susibūrimo vietos (viešosios 

erdvės, gatvės, parkai, kavinės, sporto aikštynai, klubai 

ir kt.) 

   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Darbą su jaunimu gatvėje vykdo komanda, kurioje turi 

dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, turintys socialinio 

darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos 

išsilavinimą, arba Jaunimo reikalų agentūros 

sertifikuotas jaunimo darbuotojas 

 

IV SKYRIUS  

SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 
 

9. Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio 

gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime 

ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų 

socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į 

visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios 

socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir (ar) asmens namuose. Paslaugų 

teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio. 

10. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų 

teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos 

paslaugos poreikio. 

11. Į visų specialiųjų socialinių paslaugų sudėtį įeina informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas.  

12. Socialinės priežiūros paslaugos: 
Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos 

pavadinimas 

Kriterijus Apibūdinimas 

1 2 3 4 5 

12.11. 400 Vaikų dienos 

socialinė priežiūra 

Apibrėžimas Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis 

siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei 

gyvenimo įgūdžius 

   Gavėjai Socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų 

šeimos, 

vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių 

šeimų ir jų šeimos, 

vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos, 

kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų 

globos vaikai) 

   Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigose (pvz., vaikų dienos 

centruose) 
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   Teikimo trukmė / 

dažnumas 

Ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę 

   Paslaugos sudėtis Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) 

palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.), 

pagalba ruošiant pamokas, 

maitinimo organizavimas, 

laisvalaikio organizavimas, 

psichologinės pagalbos organizavimas, kitos 

individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko 

poreikius (pvz., logopedo paslaugos) 

   Paslaugas 

teikiantys 

specialistai 

Socialiniai darbuotojai, 

individualios priežiūros darbuotojai, 

kiti specialistai 

   Ypatumai Vaikai, kuriems paslaugos teikimo metu sukako 18 m. ir 

kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas,  

paslauga gali būti teikiama ir toliau, iki jie baigs 

bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau nei iki tų metų, 

kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, 

rugpjūčio 31 d., 

vaikai su negalia – iki mokslo metų, kuriais jiems 

sukanka 21 metai ir kuriais jie mokosi pagal šias 

programas, pabaigos 

 

13. Pagalbos pinigai (kodas SPIS 300) yra piniginė išmoka, skiriama asmeniui (šeimai), kuriam 

bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma. Pagalbos 

pinigų gavėjai yra suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikus 

globojančios šeimos, budintys globotojai. Pagalbos pinigų mokėjimo atvejus, tvarką ir paslaugų teikimo 

trukmę nustato savivaldybė.  

14. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. 

Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmens paslaugų poreikio ir nuo įstaigos tipo.  

15. Socialinės globos paslaugos: 

 

V SKYRIUS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS 
 

16. Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės: 

16.1. stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos namai); 

16.2. nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos; 

16.3. šeimynos; 

16.4. grupinio gyvenimo namai; 

16.5. bendruomeniniai vaikų globos namai.  

17. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos: 

 

 

________________________ 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-384, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-72 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-384 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo 
 

2. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.0F0BD7C9D8AB
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-442, 2009-07-07, Žin., 2009, Nr. 83-3450 (2009-07-14), i. k. 1092230ISAK00A1-442 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-325, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4393 (2010-07-14), i. k. 1102230ISAK00A1-325 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-368, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 74-3719 (2013-07-11), i. k. 1132230ISAK00A1-368 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-321, 2014-06-16, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07718 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

6. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-290, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-23, i. k. 2019-08106 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

7. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-83, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-04, i. k. 2020-02505 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

8. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-621, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14602 
Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

9. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-1174, 2020-11-30, paskelbta TAR 2020-11-30, i. k. 2020-25522 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

10. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-621, 2021-08-23, paskelbta TAR 2021-08-23, i. k. 2021-17809 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

11. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-810, 2021-11-15, paskelbta TAR 2021-11-15, i. k. 2021-23606 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių 

paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

12. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas 
Nr. A1-451, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14249 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.37CD8778744F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.454415F9630E
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5C7ED7A6B1EA
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=26328410f51511e3a55786e7536bee23
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=19d796e07ca811e98436e02a0124fc68
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ea22ee0473111ea8895faf9aa6b1770
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1decda80bada11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e8f740b032f011eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=67eeee4003f711ec9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ec2bd680461b11ec992fe4cdfceb5666
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fa6eb6d0f87311ec8fa7d02a65c371ad
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Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 


