
Eil. Nr. Kodas 
SPIS-e 

Paslaugos 
pavadinimas 

Charakteristika Apibūdinimas 

1 2 3 4 5 
10.1. 201 Informavimas Apibrėžimas reikalingos informacijos apie socialinę 

pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai) 
   Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai, 
vaikus globojančios šeimos, 
kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įstaigoje, asmens namuose ir kt. 
   Teikimo trukmė 

/ dažnumas 
Pagal poreikį 

   Paslaugas 
teikiantys 
specialistai 

socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 
padėjėjai, kiti specialistai 

10.2. 201 Konsultavimas Apibrėžimas socialinio darbuotojo teikiama paslauga, 
kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens 
(šeimos) probleminė situacija ir ieškoma 
veiksmingų problemos sprendimo būdų 

   Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, 
vaikus globojančios šeimos, 
kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įstaigoje, asmens namuose ir kt. 
   Teikimo trukmė 

/ dažnumas 
iki problemos išsprendimo 

   Paslaugas 
teikiantys 
specialistai 

socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 
padėjėjai, kiti specialistai 

10.3. 203 Tarpininkavimas 
ir atstovavimas 

Apibrėžimas pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas 
sprendžiant įvairias asmens (šeimos) 
problemas (teisines, sveikatos, ūkines, 
buitines, tvarkant dokumentus, mokant 
mokesčius, užrašant pas specialistus, 
organizuojant ūkinius darbus ir kt.), 
tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo 
aplinkos (kitų institucijų, specialistų, 
asmenų) 

   Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, 
vaikus globojančios šeimos, 
kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta Įstaigoje, asmens namuose ir kt. 
   Teikimo trukmė 

/ dažnumas 
iki problemos išsprendimo 

   Paslaugas 
teikiantys 
specialistai 

socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 
padėjėjai, kiti specialistai 



10.4. 204 Maitinimo 
organizavimas 

Apibrėžimas pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl 
nepakankamo savarankiškumo ar 
nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis 
savo namuose. Maitinimas gali būti 
organizuojamas pristatant karštą maistą į 
namus, suteikiant nemokamą maitinimą 
valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose 
maitinimo vietose bei išduodant maisto 
talonus ar sauso maisto davinius 
gyventojams 

   Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, 
vaikus globojančios šeimos, 
kiti asmenys ir šeimos  

   Teikimo vieta Įstaigoje 
   Teikimo trukmė 

/ dažnumas 
nuo 1 karto iki 7 kartų per savaitę 

   Paslaugas 
teikiantys 
specialistai 

socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 
padėjėjai, kiti specialistai 

10.7. 211 Sociokultūrinės 
paslaugos 

Apibrėžimas laisvalaikio organizavimo paslaugos, 
teikiamos siekiant išvengti socialinių 
problemų (prevenciniais tikslais), mažinant 
socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir 
kurias teikiant asmenys (šeimos) gali 
bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio 
darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama 
veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan. 

   Gavėjai socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 
likę be tėvų globos vaikai, 
vaikus globojančios šeimos, 
kiti asmenys ir šeimos 

   Teikimo vieta įstaigoje 
   Teikimo trukmė 

/ dažnumas 
pagal poreikį 

   Paslaugas 
teikiantys 
specialistai 

įstaigos darbuotojai -socialiniai darbuotojai, 
socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti 
specialistai 

10.9. 216 Kitos bendrosios 
socialinės 
paslaugos 

Apibrėžimas socialinės paslaugos organizuojamos 
atsižvelgiant į specifinius savivaldybės 
gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų 
socialinių paslaugų gali būti priskiriamos 
atskiros paslaugos iš pagalbos į namus 
paslaugų 

 

 

 

 

 


