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                          PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                                Mažeikių rajono savivaldybės 

                                                                                                                                                                                             administracijos direktoriaus 

                                                                                                                                                                                    2021 m. gruodžio 9 d.  

                                                                                                                                                                                    įsakymu Nr. A1-2728    

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Paslauga 

(pavadinimas, trumpas 

apibūdinimas, trukmė, 

cikliškumas ir t. t.) 

 

Paslaugos teikėjas, 

adresas, kontaktai, 

darbo laikas 

 

Paslaugos 

gavėjai 

 

 

Paslauga asmeniui ir 

(ar) grupei asmenų 

Paslaugos 

teikimo vieta (-

os) 

 

Paslaugos užsakymas, 

kaina 

1. Vaikų dienos centras. 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas (higienos ir 

švaros mokymas, maisto 

gaminimas, mokymas elgtis 

viešuose vietose, pamokų ruoša); 

2. Laisvalaikio organizavimas (įvairių 

švenčių minėjimas, renginių ir 

koncertų organizavimas, teminės 

popietės, edukacinės  išvykos ir 

ekskursijos, smėlio terapija); 

3. Užimtumas ir kūryba (piešimas, 

lipdymas, aplikavimas, dekupažas, 

siuvimas, sporto propagavimas, 

vaikų etnokultūros ir paveldo žinių 

gilinimas, pilietiškumo ugdymas); 

4. Darbas su šeima ( šeimos narių 

tarpusavio santykių stiprinimas, 

įtraukimas į vaikų dienos centro 

veiklą, šeimos renginių 

organizavimas); 

Bendradarbiavimas (susitikimai ir 

renginiai su kitų įstaigų 

specialistais, savanoriais) 

Biudžetinė įstaiga 

Mažeikių rajono socialinių 

paslaugų tarnyba, 

Naftininkų g. 9, Mažeikiai  

Gadono g. 3-3, Seda, 

Mažeikių r.  
Tel. 8 (443)  20 139, el. p. 

direktore@socpaslaugos.lt 

Darbo laikas:  

I-IV – 8.00 – 17.00 

V – 8.00 – 15.45 

Pietų pertrauka 

12.00 – 12.45 

1. Vaikai  

2.  

Mokyklinio amžiaus 

vaikai - 20 asmenų VDC 

veikiančiame Mažeikių 

mieste ir 20 asmenų 

VDC Sedoje. 

Biudžetinė įstaiga 

Mažeikių rajono 

socialinių 

paslaugų tarnyba 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

mailto:direktore@socpaslaugos.lt


     

2 
 

 

2. Pavėžėjimas specialiu transportu 

 

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  

1.  

Asmeniui, šeimai Biudžetinė įstaiga 

Mažeikių rajono 

socialinių 

paslaugų tarnyba 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

Mažeikių rajono ribose 

teikiamos nemokamai. 

3. Dienos socialinė globa asmens 

namuose. 

(Kompleksinė, nuolatinė specialistų 

priežiūros reikalaujanti pagalba 

asmeniui dienos metu) 

 

1. Senyvo amžiaus 

asmuo su 

negalia, 

2. suaugęs asmuo 

su negalia, 

3. vaikas su 

negalia. 

Asmeniui Asmens namuose Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

vieno gyvenančio asmens, 

kurio pajamos didesnės už 

valstybės remiamų pajamų 

(toliau –VRP) dvigubą 

dydį, mokėjimo už dienos 

socialinę globą dydis yra 

10 procentų asmens 

gaunamų pajamų; 

vieno gyvenančio asmens, 

kurio pajamos didesnės už 

valstybės remiamų pajamų 

(toliau –VRP) trigubą dydį, 

mokėjimo už dienos 

socialinę globą dydis yra 

15 procentų asmens 

gaunamų pajamų; 
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asmens, gyvenančio 

šeimoje, kurios pajamos 

vienam šeimos nariui yra 

didesnės už VRP dvigubą 

dydį, mokėjimo už dienos 

socialinę globą dydis yra  

10 procentų asmens 

gaunamų pajamų; 

asmens, gyvenančio 

šeimoje, kurios pajamos 

vienam šeimos nariui yra 

didesnės už VRP trigubą 

dydį mokėjimo už dienos 

socialinę globą dydis yra  

30 procentų asmens 

gaunamų pajamų; 

asmens, gyvenančio 

šeimoje, kurios pajamos 

vienam šeimos nariui yra 

didesnės už VRP keturgubą 

dydį mokėjimo už dienos 

socialinę globą dydis yra  

40 procentų asmens 

gaunamų pajamų. 

 

4. Integrali pagalba. 

(Dienos globos ir slaugos paslauga. 

Kompleksinė socialinio darbuotojo 

padėjėjo ir slaugos specialistų 

reabilitacinės paslaugos) 

1. Senyvo amžiaus 

asmuo su 

negalia, 

2. suaugęs asmuo 

su negalia, 

3. vaikas su 

negalia 

Asmeniui Asmens namuose Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos  Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

Slaugos paslaugos gavėjui 

teikiamos nemokamai 

(finansuojama iš ES 

socialinio fondo iki 2022 

sausio mėn.). 

 

5. Asmeninė pagalba. 4. neįgaliesiems, Asmeniui  Asmens namuose Mažeikių rajono 
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atsižvelgiant į individualius asmens 

poreikius, suteikti jam individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir 

komunikuojant), kuri padėtų jam 

gyventi savarankiškai ir veikti 

visose gyvenimo srityse. 

 

kuriems 

Lietuvos 

Respublikos 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

įstatymo 

nustatyta tvarka 

nustatytas 

neįgalumo lygis 

arba 55 procentų 

ir mažesnis 

darbingumo 

lygis, arba 

specialiųjų 

poreikių lygis 

5.  

savivaldybės 

administracijos  Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

Mokėjimas už asmeninę 

pagalbą dydis nustatomas 

atsižvelgiant į asmens 

pajamas. 

6. Neįgaliųjų aprūpinimas techninės 

pagalbos priemonėmis 

1. Asmenims su 

negalia 

2. Vaikams su 

negalia 

Asmeniui Biudžetinė įstaiga 

Mažeikių rajono 

socialinių 

paslaugų tarnyba 

Asmuo sumoka į Socialinių 

paslaugų tarnybos 

atsiskaitomąją sąskaitą: 

6 eurų įmoką už naują 

naktipuodžio kėdutę; 

3 eurų įmoką už 

pakartotinai išduotą 

naktipuodžio kėdutę; 

 9 eurų įmoką už naują 

vaikštynę su staliuku; 

 5 eurų įmoką už 

pakartotinai išduotą 

vaikštynę su staliuku; 

43 eurų įmoką už naują 

rankomis reguliuojamą 

lovą; 

20 eurų įmoką už 

pakartotinai išduodamą 

rankomis reguliuojamą 

lovą; 

 72 eurų įmoką už naują 
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automatiškai reguliuojamą 

lovą; 

 35 eurų įmoką už 

pakartotinai išduodamą 

automatiškai reguliuojamą 

lovą; 

10 procentų naujo kojomis 

minamo triračio ar 

keturračio kainos ar 

grąžintos likutinės vertės.  

 

7. Vaiko priežiūros paslauga Bendruomeniniai šeimos 

namai 

Pavenčių g. 4, Mažeikiai 

Tel. 8 (600) 19197;  

Darbo laikas: 

10.00 – 18.00 val. 

 

Darbo grafikas gali keistis, 

prilausomai kiek 

susiformuoja mokymų 

grupių, koks yra poreikis . 

Darbo grafikas sekančiam 

mėnesiui sudaromas 

einamojo mėnesio 

paskutinę dieną 

Vaikai nuo 3 iki 

7 metų. Vaikai 

dalyvauja be 

tėvų. 

Asmeniui  Bendruomeniniai 

šeimos namai 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai, 

finansuojama iš Europos 

socialinio fondo. 

 

8. Individualios psichologo 

konsultacijos 

Vaikai nuo 3 iki 

16 metų. Nuo 16 

metų vaikas 

projekte 

dalyvauja kaip 

atskiras dalyvis. 

 

 

 

 

Asmeniui  Bendruomeniniai 

šeimos namai 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai, 

finansuojama iš Europos 

socialinio fondo. 

9. Grupinės psichologo 

konsultacijos  

(paaugliams) 

Paaugliai. 

Amžiaus grupės 

formuojamos 

pagal poreikį. 

Grupei  Bendruomeniniai 

šeimos namai 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai, 

finansuojama iš Europos 

socialinio fondo. 

 

10. Šeimos įgūdžių ugdymas Vaikų amžius 

nuo 1,3 mėn . 

iki 2 metų. 

Vaikai 

dalyvauja kartu 

Grupei  Bendruomeniniai 

šeimos namai 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai, 

finansuojama iš Europos 

socialinio fondo. 
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su tėvais. 

 

11. Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas. 
Paslaugos teikiamos siekiant 

stiprinti šeimos bendravimo 

gebėjimus, ieškant pagalbos, 

prisitaikant prie naujų situacijų, 

dalyvaujant visuomenės gyvenime, 

užmezgant ir palaikant ryšius su 

artimaisiais. Paslaugos teikimo 

trukmė: neterminuotai, pagal 

poreikį. 

 

Mažeikių rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Laisvės g. 83, Mažeikiai 

Tel. 8 (443) 20110 

El. 

p. info@mazeikiuglobos 

centras.lt 

Socialinę riziką 

patiriančios 

šeimos 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

 

12. Atvejo vadyba 

Atvejo vadybos tikslas – rasti 

geriausią problemos sprendimo 

būdą ir suteikti šeimai tokią 

pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti 

vaiko ir šeimos problemas, bet ir 

sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti 

reikiamų pokyčių, užtikrinančių 

vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir 

jo interesus. 

Palsaugos teikimo trukmė: pagal 

poreikį. 

Pagalba vaikui 

ir šeimai 

orentuota į 

kompleksinės 

pagalbos vaikui 

ir jo šeimai 

organizavimą, 

paslaugų 

teikimą, įvairios 

pagalbos 

teikimą, kai 

reikalinga 

ilgalaikė 

kompleksinė 

tęstinė pagalba, 

kad būtų padėta 

vaikui ir šeimai 

išspręsti 

iškilusias 

problemas. 

Vaikams, 

Vaikui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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patiriantiems 

socialinius 

sunkumus, 

turintiems 

specialiųjų 

poreikių, teisę 

pažeidusiems 

vaikams ir kt. 

 

13. Intensyvi krizių įveikimo pagalba 

Pagalbos suteikimas ir 

organizavimas asmeniui, 

atsidūrusiam krizinėje situacijoje 

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinę riziką 

patiriantys 

vaikai ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką 

patiriantys 

suaugę asmenys, 

auginantys 

vaikus; 

krizinėje 

situacijoje 

(skyrybos, 

smurtas, 

stichinės 

nelaimės ir kt.) 

esančios šeimos 

ir jų nariai; 

vieniši tėvai ir jų 

vaikai, 

besilaukiančios 

moterys, 

nepilnametės 

besilaukiančios 

merginos ir 

nepilnametės 

motinos 

 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

Šeimos krizių 

centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

14. Psichosocialinė pagalba 

Pagalbos (socialinės, psichologinės, 

Socialinę riziką 

patiriantys 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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sielovados) suteikimas ir 

organizavimas asmenims, 

išgyvenantiems krizę ar 

patyrusiems stiprius emocinius 

išgyvenimus (sunkias ligas, 

netektis, skyrybas šeimoje, 

psichologinį, moralinį, fizinį ar 

seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, 

artimiesiems 

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį 

vaikai ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką 

patiriantys 

suaugę asmenys, 

auginantys 

vaikus; 

krizinėje 

situacijoje 

(skyrybos, 

smurtas, 

stichinės 

nelaimės ir kt.) 

esančios šeimos 

ir jų nariai; 

vieniši tėvai ir jų 

vaikai, 

besilaukiančios 

moterys, 

nepilnametės 

besilaukiančios 

merginos ir 

nepilnametės 

motinos 

 

gerovės centras  

15. Apgyvendinimas krizių centruose 

Laikinas nakvynės, socialinių 

įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų 

(asmens higienos, buitinių ir kt.) 

suteikimas asmenims, jei jie dėl 

patirto smurto, prievartos, nustatyto 

vaiko apsaugos poreikio ar kitų 

priežasčių negali naudotis 

gyvenamąja vieta, siekiant atkurti 

savarankiškumą, prarastus 

socialinius ryšius ir padėti 

integruotis į visuomenę 

Vaikai, kuriems 

pagal Lietuvos 

Respublikos 

vaiko teisių 

apsaugos 

pagrindų 

įstatymą 

nustatyta 

laikinoji 

priežiūra, ir jų 

teisėti atstovai 

pagal įstatymą, 

socialinę riziką 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

Šeimos krizių 

centras 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. Mokėjimo 

dydis nustatomas 

individualiai, įvertinus 

finansines galimybes 

mokėti už paslaugas, bet ne 

daugiau kaip 20 procentų 

gaunamų pajamų 
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Iki 12 mėn. ar ilgiau patiriantys 

vaikai ir jų 

šeimos, 

socialinę riziką 

patiriantys 

suaugę asmenys, 

auginantys 

vaikus; 

krizinėje 

situacijoje 

(skyrybos, 

smurtas, 

stichinės 

nelaimės ir kt.)  

esančios šeimos 

ir jų nariai; 

vieniši tėvai ir jų 

vaikai, 

besilaukiančios 

moterys, 

nepilnametės 

besilaukiančios 

merginos ir 

nepilnametės 

motinos 

 

16. Pagalba globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, įtėviams 

ir šeimynų dalyviams ar 

besirengiantiems jais tapti 

Atrankos, konsultavimo, mokymų, 

pagalbos ir paslaugų organizavimas, 

teikimas, suteikiant žinių ir 

kompetencijų, reikalingų auginant 

globojamus (rūpinamus), 

prižiūrimus ir įvaikintus vaikus 

Kaip nurodyta Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo 

Vaikus 

globojantys 

(rūpinantys), 

prižiūrintys ar 

įvaikinę 

asmenys bei 

besirengiantys 

globėjais 

(rūpintojais), 

budinčiais 

globotojais, 

įtėviais ar 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

Globos centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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vykdomos priežiūros organizavimo 

ir kokybės priežiūros tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. 

įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos 

centro veiklos ir vaiko budinčio 

globotojo vykdomos priežiūros 

organizavimo ir kokybės priežiūros 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

šeimynų 

dalyviais tapti 

asmenys 

17. Laikinas atokvėpis  

Trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos, teikiamos laikino 

atokvėpio paslaugos gavėjams, 

siekiant sudaryti sąlygas asmenims, 

kurie augina, prižiūri, globoja 

(rūpina) ir (ar) slaugo kartu 

gyvenančius laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjus, derinti asmeninį 

gyvenimą ir laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjo priežiūrą, globą 

(Rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant 

jiems galimybę kompensuoti 

šeimos interesus ir poreikius, 

pailsėti nuo nuolatinės namuose 

auginamo, prižiūrimo ir (ar) 

globojamo (rūpimo) kartu 

gyvenančio laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) 

slaugos. 

Trukmė/dažnumas: 

Pagal poreikį, tačiau bendra 

Socialinių paslaugų katalogo 8.72 ir 

11.4 papunkčiuose nurodytų 

socialinių paslaugų trukmė per 

metus negali viršyti 720 val, 

 

Vaikai, su 

negalia 

 

Neįgaliam vaikui ir jo 

šeimos nariams 

Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

 

 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. Mokėjimo 

dydis nustatomas 

individualiai, įvertinus 

finansines galimybes 

mokėti už paslaugas, bet ne 

daugiau kaip 20 procentų 

gaunamų pajamų 
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18. Trumpalaikė/Ilgalaikė socialinė 

globa 

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai 

nesavarankiškam asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų 

priežiūros reikalaujanti pagalba 

 

Be tėvų globos 

likę vaikai 

Vaikui Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai 

 

19. Šeimos mediacija 

Savanoriška, konfidencialaus 

pobūdžio ginčų sprendimo 

procedūra, kurioje mediatorius, 

padeda besiginčijantiems pasiekti 

priimtiną ginčo sprendimą 

Darnus šeimos ginčų sprendimas: 

Skyrybų konfliktai, konfliktai dėl 

vaiko (gyv. vieta, bendravimas 

išlaikymas ir t.t.), tėvų ir vaikų 

konfliktai 

Trukmė/dažnumas: kol problema 

bus išspręsta 

 

Krizinėje 

situacijoje 

(skyrybos, 

smurtas ir kt.) 

esančios šeimos 

Asmeniui, šeimai Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

20. Efektyvios tėvystės mokymai 

Suteikti tėvams paramą auginant ir 

auklėjant vaikus. Paskatinti šeimoje 

kurti palankią jų raidai aplinką ir 

poreikius atitinkantį bendravimą, 

padėti tėvams taikyti nesmurtinę 

discipliną, mokyti empatiško 

bendravimo šeimoje. 

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį 

 

Tėvai, globėjai, 

įtėviai 

Grupei Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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21. Socialinio-emocinio ugdymo 

užsiėmimai 

Efektyvi ugdymo programa, kur 

smagios, įtraukiančios ir 

inovatyvios veiklos, padeda 

vaikams įgyti pasitikėjimo savimi 

ir  išmokti spręsti sudėtingas 

socialines-emocines situacijas.  

Trukmė/dažnumas: pagal poreikį 

Vaikai nuo 5-8 

metų 

Grupei Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

22. Kognityvinės elgesio korekcijos 

programos „EQUIP“ užsiėmimai 

Terapijos programa asocialaus 

elgesio problemų turintiems 

vaikams, kurios metu jie tampa 

labiau motyvuoti ir pasirengę padėti 

vienas kitam. Programos tikslas – 

mokyti vaikus mąstyti ir elgtis 

atsakingai taikant savitarpio 

pagalbos metodą, motyvuoti ir 

įgalinti juos teikti pagalbą vienas 

kitam. „EQUIP“ programa suteikia 

galimybę atpažinti mąstymo ir 

elgesio problemas bei jas spręsti 

taikant savitarpio pagalbos metodą. 

„EQUIP“ yra daugiakomponentinė 

programa, kuri derina bendraamžių 

pagalbos grupės metodus su 

kognityvinio vystymosi ir įgūdžių 

lavinimo modeliais, specialiai 

skirtais motyvuoti ir mokyti 

asocialaus elgesio paauglius mąstyti 

ir elgtis atsakingai. 

 

Vaikai nuo 12 

iki 18 metų 

Grupei Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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23. Atviras darbas su jaunimu 

Paslauga teikiama siekiant ugdyti 

jaunų žmonių asmenines ir 

socialines kompetencijas, padėti 

jauniems žmonėms 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 

Trukmė/dažnumas: darbo dienomis 

nuo 11.00 – 19.00 val. 

 

Jaunimas nuo 14 

iki 29  metų 

amžiaus 

Asmeniui, grupei Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

Atvira jaunimo 

erdvė 

 

Jaunimo 

darbuotoja: 

Rimgailė 

Zarembaitė -

Sujetienė 

Tel. (8 682) 

52359 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 

24. Asmeninė pagalba. 

atsižvelgiant į individualius asmens 

poreikius, suteikti jam individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir 

komunikuojant), kuri padėtų jam 

gyventi savarankiškai ir veikti 

visose gyvenimo srityse. 

 

Neįgaliesiems, 

kuriems 

Lietuvos 

Respublikos 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

įstatymo 

nustatyta tvarka 

nustatytas 

neįgalumo lygis 

arba 55 procentų 

ir mažesnis 

darbingumo 

lygis, arba 

specialiųjų 

poreikių lygis 

 

Asmeniui  Asmens namuose Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos  Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

Mokėjimas už asmeninę 

pagalbą dydis nustatomas 

atsižvelgiant į asmens 

pajamas. 

25. Tarpininkavimas ir atstovavimas Viešoji įstaiga Mažeikių 

rajono neįgaliųjų centras, 

Ventos g. 8a,  Mažeikiai. 

Neįgalūs vaikai Asmeniui  Viešoji įstaiga 

Mažeikių rajono 

neįgaliųjų centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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26. Higienos paslaugos Darbo laikas: 

pirmadienį – ketvirtadienį 

8:00 – 17:00,  

penktadienį 8:00 – 15:45,  

pietų pertrauka 12:00 – 

12:45 

 

 

 

Neįgalūs vaikai Asmeniui Viešoji įstaiga 

Mažeikių rajono 

neįgaliųjų centras 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

27. Grupinio socialinio darbo 

užsiėmimai 

Neįgalūs vaikai Grupei  Viešoji įstaiga 

Mažeikių rajono 

neįgaliųjų centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

28. Asmeninė pagalba. 

atsižvelgiant į individualius asmens 

poreikius, suteikti jam individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir 

komunikuojant), kuri padėtų jam 

gyventi savarankiškai ir veikti 

visose gyvenimo srityse. 

 

neįgaliesiems, 

kuriems 

Lietuvos 

Respublikos 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

įstatymo 

nustatyta tvarka 

nustatytas 

neįgalumo lygis 

arba 55 procentų 

ir mažesnis 

darbingumo 

lygis, arba 

specialiųjų 

poreikių lygis 

 

Asmeniui  Asmens namuose Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos  Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

Mokėjimas už asmeninę 

pagalbą dydis nustatomas 

atsižvelgiant į asmens 

pajamas. 

29. Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė 

globa 

 

 

Šeimyna „Ąžuoliukai“ 

Maumedžių g. 1, Palnosų 

k., Mažeikių r. 

Tel. 8 (676) 42127 

azuoliuku.seima@gmail.co

m 

24 val. per parą 

Globojami 

vaikai 

Vaikui Maumedžių g. 1, 

Palnosų k., 

Mažeikių r. 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

30. Individuali pagalba neįgaliajam  

Teikdama šią paslaugą Asociacija 

siekia neįgaliųjų socialinio 

dalyvavimo, aktualizavimo bei 

įgyvendinimo. T. y. pagalba 

Mažeikių cerebrinio 

paralyžiaus asociacija  

Pavenčių g. 4, Mažeikiai 

 Tel. 8 (698) 12565 

Vaikai su VCP 

negalia ir jų 

šeimos 

Neįgaliam vaikui ir jo 

šeimos nariams 

Mažeikių 

cerebrinio 

paralyžiaus 

asociacijoje 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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padedant lankantis užimtumo, 

ugdymo, reabilitacijos, sveikatos 

priežiūros, teisėsaugos ir kitose 

įstaigose (palydint, padedant spręsti 

kylančias problemas); informacijos 

teikimas jam prieinama forma ir 

technologijomis, kurios atitinka jo 

negalios pobūdį;  pagalbą 

sprendžiant įsidarbinimo, 

palaikymo darbo vietoje klausimus 

(pagal galimybes); pagalba, 

sprendžiant buityje kylančias 

problemas, (mokymas sveikai 

gyventi, apsitarnauti kasdieninėje 

veikloje, orientuotis ir judėti 

aplinkoje bei naudotis techninės 

pagalbos priemonėmis, pažinti ir 

valdyti ligą ar negalią, 

savarankiškai spręsti kasdienes 

problemas). Dirbant nuotoliniu 

būdu didėjo individualios pagalbos 

neįgaliajam poreikis, pristatant 

maistą, vaistus, higienos priemones, 

psichologinės paramos teikimas. 

Svarbu mokyti ir nuolat kalbėti apie 

saviizoliacijos, higienos svarbą, 

kaip vėdinti butą ir kt. 

Neįgaliesiems reikalinga didžiulė 

emocinė parama, ypač bendraujant 

individualiai.  Paslauga teikiama 

pagal 2020 m. socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektą 5 k. sav./4 val. 
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31. Pagalba neįgaliųjų šeimos 

nariams.  

Asociacija teikdama šią paslaugą 

siekia tėvų, auginančių neįgalius 

vaikus, nebūti užsidariusiais, 

įsijungti į visuomenę. 

Teikiant šią paslaugą, šeimos nariai      

savitarpio pagalbos grupėse  gali 

dalintis savo patirtimi, stiprinti savo 

sveikatą per sportinius užsiėmimus, 

konsultuotis, spręsti jiems 

iškilusiais problemas, mokant 

pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, 

buityje, visuomeniniame gyvenime, 

pažinti ir valdyti neįgalių asmenų 

ligą ar negalią, spręsti kylančias 

neįgaliųjų šeimos narių emocines 

bei dėl koronaviruso (Covid-19) 

susidarusias problemas. Paslauga 

teikiama pagal 2020 m. socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektą 1 kartą per savaitę, 7 

valandas. 

Vaikai su VCP 

negalia ir jų 

šeimos. Pagalba 

esant poreikiui 

teikiama ir 

kitiems 

asmenims 

auginantiems, 

prižiūrintiems 

neįgaliuosius 

 

 

 

Neįgaliam vaikui ir jo 

šeimos nariams 

Mažeikių 

cerebrinio 

paralyžiaus 

asociacijoje 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

Vaikai su VCP 

negalia ir jų 

šeimos. Pagalba 

esant poreikiui 

teikiama ir 

kitiems 

asmenims 

auginantiems, 

prižiūrintiems 

neįgaliuosius 

 

 

Neįgaliam vaikui ir jo 

šeimos nariams 

Mažeikių 

cerebrinio 

paralyžiaus 

asociacijoje 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 32. Neįgaliųjų dienos užimtumas.  

Dėl koronaviruso infekcijos 

neįgalieji mokysis kaip gyventi 

pandemijos metu: plauti, 

dezinfekuoti  rankas, nešioti 

apsaugines priemones, laikytis 

atstumo ir pan. Svarbu  išmokti 

saugoti save ir šalia esančius. 

Paslaugos teikiama pagal 2020 m. 

socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektą: 
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1.Neįgaliųjų savarankiškumo 

kasdienėje veikloje įgūdžių 

formavimas ir (ar) atkūrimas.  

Teikiant šią paslaugą Asociacija 

siekia, kad neįgalusis pagal 

galimybes galėtų pasirūpinti savimi, 

priimti nedidelius, bet svarbius 

sprendimus. 

Pagalba, teikiant  nuolatinius dienos  

užsiėmimus, formatuojant ir 

atkuriant neįgaliųjų kasdienius 

įgūdžius: praktiniai buities darbų, 

savitvarkos, asmens higienos, 

sveikos gyvensenos, mokymasis 

kaip palaikyti švarą buityje, 

išsiplauti arbatos puodelį, 

susitvarkyti darbinę aplinką. Ugdosi 

orientuotis ir judėti aplinkoje bei 

naudotis techninės pagalbos 

priemonėmis, pažinti ir valdyti savo 

negalią ar ligą, kokius pirkti maisto 

produktus, kaip valdyti ir planuoti 

savo asmeninius finansus, kaip 

naudotis banko paslaugomis, pinigų 

vertės suvokimas ir kt.  

Paslauga teikiama  3 kartus 

savaitėje po 4 valandas. 

 

2.Socialinių įgūdžių stiprinimas, 

ugdymas ir (ar) atkūrimas 

individualiai ir (ar) savipagalbos 

grupėse.  Teikiant šią paslauga 

Asociacija siekia, kad neįgalieji 

drąsiau eitų į visuomenę taikytųsi 

prie naujų situacijų, keltų savivertę 

ir bandytų savarankiškai spręsti 

kasdienes problemas. Teikiama 

pagalba, sprendžiant dėl negalios 
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kylančias emocines problemas, 

tenkinant bendravimo poreikį 

savipagalbos grupėse ir 

užsiėmimuose ugdant ir palaikant 

socialinius įgūdžius: skiriamas 

dėmesys į gebėjimus dirbti kartu su 

kitais, mokytis atlikti svarbiausius 

vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, 

mokėti rūpintis kitais, mokytis 

pažinti savo jausmus, gebėti 

susirasti draugų ir puoselėti 

draugystę, sėkmingai įsitraukti į 

grupę, inicijuoti pokalbį ir 

išklausyti, atskleisti save, drąsiai 

pasipriešinti skriaudėjams, atjausti 

kitus, gebėti ieškoti pagalbos ir ją 

rasti. Paslauga teikiama 2 kartus 

savaitėje po 4 val. 

 

3. Pažintinių funkcijų formavimas-

pagrindinių bendrųjų žinių, taikomų 

praktiškai, suteikimas.  Teikiant šią 

paslaugą Asociacija siekia mažinti 

socialinius stresus, kad dominuotų 

pozityvus mąstymas. 

Užsiėmimuose skiriamas dėmesys 

kaip ugdyti ir palaikyti savisaugos, 

pagrindinių bendrųjų žinių rašymo, 

skaitymo ir skaičiavimo, 

kompiuterio raštingumo (pagal 

neįgaliųjų galimybes), 

orientavimosi laike ir aplinkoje, 

dėmesio valdymo, atminties 

lavinimo ir kitas funkcijas 

praktiškai: skaitymas garsu, 

informacijos įsiminimas ir 

perpasakojimas, pasivaikščiojimas 

gamtoje, dėmesio koncentravimas, 
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stalo žaidimai, žaidimai gamtoje, 

muzikos klausymas, lengva 

meditacija, pabūnant tik su savimi.  

Paslauga teikiama  

3 kartus  savaitėje po 4 val. 

 

4. Saviraiškos įgūdžių lavinimas ir 

(ar) palaikymas. Teikiant šią 

paslaugą Asociacija siekia įtraukti 

neįgaliuosius į sprendimų, apie 

jiems patinkančią veiklą, priėmimą. 

Pagalba neįgaliesiems išreikšti save 

menine ir kūrybiškumo raiška: savo 

kūrybos eilių rašymu, 

deklamavimu, vaidybos gebėjimų 

ugdymu, dekupažo, floristikos, 

mezgimo, žvakių liejimo, įvairių 

rankdarbių užsiėmimais. Lavinti ir  

ugdyti  neįgaliųjų  kūrybinį 

aktyvumą, kad per savirealizacijos 

poreikį galėtų pasikelti savąjį „Aš“.  

Paslauga teikiama  

3 kartus  savaitėje po 4 val. 
 

33. Informavimo paslauga.   

Teikiama informacija  apie 

socialinę pagalbą, įstatymų, 

liečiančių neįgaliuosius ar jų šeimą, 

pasikeitimus, vykstančius renginius 

mieste, rajone, centre bei kitą 

neįgaliesiems aktualią informaciją. 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai 

Tel. 8 (443) 66991 

Darbo laikas  8.00-17.00  

 

Sutrikusio 

intelekto vaikai 

ir jų šeimos 

nariai 

Asmeniui Sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 Dėl paslaugos gavimo 

kreiptis  į Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendriją „Mažeikių Viltis“ 
Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai. 

 

34. Konsultavimo paslauga. 
Paslauga teikiama  tiesioginio 

kontakto metu,  telefonu ar 

naudojant kitas ryšio priemones. 

Konsultavimo metu padedama 

Sutrikusio 

intelekto vaikai 

ir jų šeimos 

nariai 

Asmeniui Sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 Dėl paslaugos gavimo 

kreiptis  į Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 
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spręsti  neįgaliesiems ir jų šeimos 

nariams aktualias problemas:  

buitines,  juridines, sveikatos 

priežiūros, švietimo, ugdymo, 

socialinių paslaugų organizavimo 

ir prieinamumo, dėl dokumentų 

išdavimo, techninės pagalbos 

priemonių gavimo, ligonių kasų 

garantuojamos pagalbos 

užtikrinimo, mokesčių lengvatų, 

kompensacijų ar kita.   

 

bendriją „Mažeikių Viltis“ 
Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai. 

35. Tarpininkavimo ir atstovavimo. 
Teikiant paslaugą tarpininkaujama 

tarp neįgaliojo ir jam reikiamų 

institucijų,  atstovaujami 

sutrikusio intelekto asmenų ir jų 

šeimos narių interesai ir jų teisės 

bei padedama jas įgyvendinti.   

Sutrikusio 

intelekto vaikai 

ir jų šeimos 

nariai 

Asmeniui Sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 Dėl paslaugos gavimo 

kreiptis  į Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendriją „Mažeikių Viltis“ 
Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai. 

36. Asmeninė pagalba. 

atsižvelgiant į individualius asmens 

poreikius, suteikti jam individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir 

komunikuojant), kuri padėtų jam 

gyventi savarankiškai ir veikti 

visose gyvenimo srityse. 

 

neįgaliesiems, 

kuriems 

Lietuvos 

Respublikos 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

įstatymo 

nustatyta tvarka 

nustatytas 

neįgalumo lygis 

arba 55 procentų 

ir mažesnis 

darbingumo 

lygis, arba 

specialiųjų 

poreikių lygis 

 

Asmeniui  Asmens namuose Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos  Socialinės 

paramos skyriaus 

sprendimu. 

Mokėjimas už asmeninę 

pagalbą dydis nustatomas 

atsižvelgiant į asmens 

pajamas. 
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37. Individuali pagalba neįgaliajam. 
Paslauga teikiama sutrikusio 

intelekto asmenims palydint ir 

lankantis užimtumo, ugdymo, 

sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir 

kt. įstaigose (palydint, pavežant, 

padedant spręsti kylančias 

problemas). Taip pat  mokant 

spręsti buityje kylančias kasdienes 

problemas.  

 

Sutrikusio 

intelekto vaikai  

Asmeniui Sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

 Dėl paslaugos gavimo 

kreiptis  į Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendriją „Mažeikių Viltis“ 
Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai. 

38. Transporto paslauga.  

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos 

skyriaus  sprendimu  transporto 

paslauga  teikiama neįgaliajam 

vykstant į stacionarias gydymo, 

slaugos, reabilitacijos įstaigas, 

ortopedijos įmones, Neįgalumo ir 

darbingumo lygio nustatymo 

tarnybą. Taip pat teikiant Sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrijos 

„Mažeikių Viltis“  vykdomų 

projektų paslaugas  Mažeikių rajono 

ribose. 

Vaikai su 

negalia ir jų 

šeimos, 

suaugę 

asmenys su 

negalia ir jų 

šeimos 

 

Asmeniui Sutrikusio 

intelekto žmonių 

globos bendrija 

„Mažeikių Viltis“ 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

Mažeikių rajono ribose 

teikiamos nemokamai. 

Vykstant už rajono ribų 

mokėjimo dydis 

nustatomas atsižvelgiant į 

asmens (šeimos) pajamas. 

Dėl paslaugos gavimo 

kreiptis į Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos skyrių arba  

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendriją 

„Mažeikių Viltis“ 

Gamyklos g. 6-63, 

Mažeikiai. 

 

39. 

 

 

 

Vaikų dienos centras. 

Kasdien (pagal veiklos planą) 

įvairių veiklų metu,  ugdomi 

socialinių įgūdžių ugdymo, 

bendradarbiavimo,  savitvarkos, 

higienos, darbiniai įgūdžiai, kurie 

padės neišsiskirti iš visuomenės, 

būti pilnaverčiais jos nariais, suteiks 

savarankiškumo, kruopštumo. 

LVTGO  „Gelbėkit vaikus“ 

/Save the Children 

Lithuania Mažeikių 

padalinys, Pavenčių g. 4, 

Mažeikiai  

Kaubrių g. 12, Pikelių 

mstl., Mažeikių r., 

Taikos g. 6-2, Ukrinai, 

Mažeikių r. 

Vaikai Mokyklinio amžiaus 

vaikai,  po 15 asmenų  

 

LVTGO  

„Gelbėkit vaikus” 

/Save the 

Children 

Lithuania 

Mažeikių 

padalinys, 

Pavenčių g. 4, 

Mažeikiai. 

 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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Nemokamas maitinimas. 

Pagalba mokiniui:  pamokų ruoša, 

pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems vaikams.  

Vaikų užimtumas. 

tel. 8 (682) 13432 

irenadaubariene53@gmail. 

com 

 

Darbo laikas 12-17 val. 

 

 

 

Taikos g. 8, 

Ukrinų km. 

Mažeikių raj. 

Kaubrių g. 12, 

Pikelių km. 

Mažeikių raj. 

40. Vaikų dienos centras. 

Kasdien (pagal veiklos planą) 

įvairių veiklų metu,  ugdomi 

socialinių įgūdžių ugdymo, 

bendradarbiavimo,  savitvarkos, 

higienos, darbiniai įgūdžiai, kurie 

padės neišsiskirti iš visuomenės, 

būti pilnaverčiais jos nariais, suteiks 

savarankiškumo, kruopštumo. 

Nemokamas maitinimas. 

Pagalba mokiniui:  pamokų ruoša, 

pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems vaikams.  

Vaikų užimtumas. 

 

Viekšnių maltiečių vaikų 

dienos centras, Bažnyčios 

g. 9, Viekšniai, 

tel. 8 (687) 36269 

vadovė Emilija Plastinina.  

Darbo laikas 13.00 – 17.00,  

 

Vaikai Mokyklinio amžiaus 

vaikai,  25 asmenys 

 

Viekšniai, 

Bažnyčios 15A, 

Viekšnių 

maltiečių vaikų 

dienos centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 

41. Vaikų dienos centras. 

Kasdien (pagal veiklos planą) 

įvairių veiklų metu,  ugdomi 

socialinių įgūdžių ugdymo, 

bendradarbiavimo,  savitvarkos, 

higienos, darbiniai įgūdžiai, kurie 

padės neišsiskirti iš visuomenės, 

būti pilnaverčiais jos nariais, suteiks 

savarankiškumo, kruopštumo. 

Nemokamas maitinimas. 

Pagalba mokiniui:  pamokų ruoša, 

pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems vaikams.  

Vaikų užimtumas. 

Šerkšnėnų mokykla - 

daugiafunkcinis centras  

Vyšnių g. 4, Šerkšnėnų k., 

Mažeikių r., 

tel. 8 (615) 14624 

Darbo laikas 8.00-17.00 

Neįgalūs vaikai Mokyklinio amžiaus 

vaikai,  21 asmuo 

 

Šerkšnėnų 

mokykla - 

daugiafunkcinis 

centras 

Paslaugų gavėjui paslaugos 

teikiamos nemokamai. 
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42. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas. Nustatyti vaiko 

asmenybės ir ugdymosi problemas, 

įvertinti spec. ugdymosi poreikius, 

nustatyti lygį, skirti specialųjį 

ugdymą. 

 

 

Mažeikių rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

Naftininkų 9 (poliklinikos 

pastate, 3 aukštas) 

8 (443) 20341 

pptmazeikiai@gmail.co

m  

www.ppt.mazeikiai.lm.lt 

Darbo laikas: 

Darbo laikas: 

I – IV 8.00–17.00 

V 8.00–15:45 

Pietų pertrauka  

12.00–12.45 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai, kurie 

turi mokymosi 

sunkumų 

Asmeniui  Tarnybos 

patalpose 

Kreipiasi ugdymo įstaigos 

ar tėvai. 

 

Nemokama paslauga 

43. Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimas. Individualios socialinio 

pedagogo konsultacijos.  

Vaikai, tėvai, 

pedagogai, 

švietimo įstaigų 

specialistai 

Asmeniui, grupei Tarnybos 

patalpose, 

nuotoliniu būdu 

Kreipiasi švietimo įstaigos, 

tėvai 

Nemokama paslauga 

44. Psichologinės pagalbos teikimas. 

Individualios psichologo 

konsultacijos vaikams, turintiems 

emocijų, elgesio, bendravimo, 

krizės, patyčių, smurto, asmenybės 

savęs pažinimo ir augimo 

problemų. 

 

Vaikai, tėvai, 

pedagogai, 

švietimo įstaigų 

specialistai 

Asmeniui Tarnybos 

patalpose, 

nuotoliniu būdu 

Kreipiasi tėvai 

Paslauga nemokama, jei 

ugdymo įstaiga neturi 

psichologo. 

Paslauga mokama – 7,24 

Eur. 

45. Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas. Individualios ir 

grupinės specialiojo pedagogo ir 

logopedo pratybos. 

Vaikai, turintys 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

Asmeniui ir grupei  (iki 

8 vaikų) 

Tarnybos 

patalpose 

Kreipiasi tėvai 

Paslauga nemokama, jei 

ugdymo įstaiga neturi 

specialiojo pedagogo ir 

logopedo. 

Paslauga mokama – 7,24 

Eur. 

46. Bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursai. Kursų tikslas – 

suteikti žinių apie efektyvią tėvystę, 

stiprinti tėvų socialinius ir 

bendravimo su vaikais įgūdžius. 

Tėvai, kuriems 

kursai paskirti 

teismo nutarimu 

ar savivaldybės 

VGK sprendimu 

Grupei Tarnybos 

patalpose 

Kaina – 38 Eur. 

47. Pozityvios tėvystės mokymai Tėvai Grupei Tarnybos Kreipiasi tėvai, VTAS, 

mailto:pptmazeikiai@gmail.com
mailto:pptmazeikiai@gmail.com
http://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/
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tėvams. Mokymų tikslas – suteikti 

žinių apie pozityvią ir saugią 

tėvystę, mokyti veiksmingesnių 

būdų bendrauti su vaiku, atsiliepti į 

vaiko poreikius ir sudaryti sąlygas 

sėkmingai vaiko raidai, padėti 

dalintis patirtimi, idėjomis, 

problemų sprendimais. 

 

patalpose švietimo įstaigos 

Paslauga nemokama 

48. Seminarai, mokymai tėvams.  

Informacija apie organizuojamas 

veiklas skelbiama tarnybos 

internetinėje svetainėje: 

https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/ind

ex.php/mokymai  

 

Tėvai  Grupei  Tarnybos 

patalpose, 

nuotoliniu būdu 

Kreipiasi tėvai 

Paslauga nemokama 

49. Saugaus ryšio su vaiku mokymai 

(SAFE) 

Mokymai skirti besilaukiančioms 

mamoms/poroms. Mokymų 

programoje skiriamas dėmesys tėvų 

prieraišumo stiliui išsiaiškinti, 

nesąmoningiems lūkesčiams, 

baimėms įsisąmoninti. Mokoma 

atpažinti ir teisingai interpretuoti 

vaiko siunčiamus signalus ir 

tinkamai į juos reaguoti. Aptariami 

poros santykių pasikeitimai, 

bendravimas trise. Mokoma 

atsipalaidavimo pratimų.  

 

Besilaukiančios 

mamos/poros. 

Grupei Tarnybos 

patalpose 

Kreipiasi tėvai  

 

Paslauga nemokama 

50. Ankstyvosios intervencijos 

programa. 

Skirta asmenims nuo 14 iki 21 

Asmenys nuo 14 

iki 21 metų 

Grupei Tarnybos 

patalpose 

Kreipiasi asmenys nuo 14 

iki 21 metų, tėvai, policija, 

ugdymo įstaigos, sveikatos 

https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/index.php/mokymai
https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/index.php/mokymai
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metų, kurie dėl psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo pateko į 

policijos, teismų, mokyklos ar 

darbovietės akiratį. Tokiems 

asmenims būdingas eksperimentinis 

ar nereguliarus psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimas, kuomet 

asmenys turi problemų dėl 

rizikingo elgesio. 

 

priežiūros specialistai 

Paslauga nemokama 

51. Psichologinių krizių valdymas 

ugdymo įstaigoje. 

Krizių valdymo komandos 

specialistų teikiama pagalba 

psichologinei krizei įveikti ugdymo 

įstaigoje. 

 

Ugdymo 

įstaigos 

bendruomenė 

Asmeniui, grupei Ugdymo įstaigoje Kreipiasi ugdymo įstaiga, 

psichologinės krizės atveju 

Paslauga nemokama 

52. Konsultavimas. Informavimas. V

aikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), 

mokytojų, specialistų 

konsultavimas specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo, 

ugdymo organizavimo 

psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų prevencijos bei 

jų sprendimo klausimais. 

Mažeikių rajono 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

Naftininkų 9 (poliklinikos 

pastate, 3 aukštas) 

8 (443) 20341 

pptmazeikiai@gmail.com  

www.ppt.mazeikiai.lm.lt 

Darbo laikas: 

Darbo laikas: 

I–IV 8.00–17.00 

V 8.00–15.45 

Pietų pertrauka: 

12.00–12.45 

Vaikai, tėvai, 

pedagogai, 

švietimo įstaigų 

specialistai 

Asmeniui, grupei Tarnybos 

patalpose 

 

Ugdymo įstaigoje 

Paslauga nemokama 

53. Švietimas bei metodinės pagalbos 

teikimas. Organizuojamos 

paskaitos, seminarai, praktiniai 

užsiėmimai specialiųjų 

pedagoginių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų 

sprendimo klausimais. 

 

Švietimo įstaigų 

specialistai 

Grupei Tarnybos 

patalpose 

 

Ugdymo įstaigoje 

 

Nuotoliniu būdu 

Paslauga nemokama 

 

 

 

mailto:pptmazeikiai@gmail.com
http://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/
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54. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

paskirtis – tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu po pamokų 

organizuoti 1-2 klasių mokinių 

priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą 

mokiniams atliekant namų 

užduotis, sudaryti sąlygas mokinių 

laisvalaikiui organizuoti. Grupės 

veikla organizuojama mokslo metų 

eigoje. 

Mažeikių ,,Vyturio‘ pradinė  

mokykla, 

 

Sodų g. 14, Mažeikiai 

 

Tel.( 8 443) 73907, 

(8 443) 71454, 

vyturys.rastine@gmail.com 

 

I-IV 12.00–18.00 

V 11.30–17.30 

1-2 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių 

,,Vyturio“ pradinė 

mokykla 

20 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

55. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

veiklos tikslas- po pamokų  

organizuoti priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-4 klasių mokinių 

pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą 

mokiniams atliekant namų darbų 

užduotis, sudaryti sąlygas 

laisvalaikiui organizuoti. Grupės 

veikla organizuojama mokslo metų 

eigoje. 

Mažeikių Kazimiero 

Jagmino pradinė mokykla, 

 

Sedos g.12, Mažeikiai 

Tel. (8 443) 70641, 

kazimierojagmino.pradine

@gmail.com 

 

I-V   12.00-18.00 

 

 

Priešmokyklinės 

ugdymo grupės, 

1-4 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių 

Kazimiero 

Jagmino pradinė 

mokykla 

20 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

56. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

paskirtis – pradinių klasių mokinių 

užimtumas ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymas po pamokų. 

Grupės veikla organizuojama 

mokslo metų eigoje. 

Mažeikių Kalnėnų 

progimnazija, 

 

Pavenčių g. 3, Mažeikiai 

 

Tel. (8 443) 20367, 

kalnenu@hotmail.com 

 

I-V 14.00-17.00 

1- 2 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupė Mažeikių 

Kalnėnų 

progimnazija 

10 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

mailto:vyturys.rastine@gmail.com
mailto:kazimierojagmino.pradine@gmail.com
mailto:kazimierojagmino.pradine@gmail.com
mailto:kalnenu@hotmail.com
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57. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

paskirtis- teikti pagalbą pradinių 

klasių mokiniams ruošiant namų 

darbus, ugdyti socialinius įgūdžius 

ir bendrąsias kompetencijas. 

Mažeikių ,,Ventos“ 

progimnazija, 

 

Pavenčių g. 15, Mažeikiai 

 

Tel. (8 443) 73666, 

ventosprogimnazija@gmail

.com 

 

I-V  13.00-16.00 

1 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių 

,,Ventos“ 

progimnazija 

10 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

58. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

veiklos tikslas-po pamokų  

organizuoti priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1 klasių mokinių 

pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą 

mokiniams atliekant namų darbų 

užduotis, sudaryti sąlygas 

laisvalaikiui organizuoti. Grupės 

veikla organizuojama mokslo metų 

eigoje 

 

Mažeikių ,,Žiburėlio“ 

pradinė mokykla, 

 

Gamyklos g.4, Mažeikiai 

 

Tel. (8 443) 66346                                 

zibureliopradine@gmail.co

m 

 

I-V  12.00 -18.00 

Priešmokyklinės 

ugdymo grupės, 

1 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių 

,,Žiburėlio“ 

pradinė mokykla 

20 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

59. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

paskirtis- teikti pagalbą pradinių 

klasių mokiniams ruošiant namų 

darbus, ugdyti socialinius įgūdžius 

ir bendrąsias kompetencijas. 

Grupės veikla organizuojama 

mokslo metų eigoje. 

Mažeikių r. Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazija, 

 

Dariaus ir Girėno g. 16, 

Seda, Mažeikių r. 

Tel. (8 443) 46242 

sedosgimnazija@gmail.co

m 

 

I-V  12.00-18.00 

1-4 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių r. Sedos 

Vytauto Mačernio 

gimnazija 

20 Eur  asmeniui per 

mėnesį. 

mailto:ventosprogimnazija@gmail.com
mailto:ventosprogimnazija@gmail.com
mailto:zibureliopradine@gmail.com
mailto:zibureliopradine@gmail.com
mailto:sedosgimnazija@gmail.com
mailto:sedosgimnazija@gmail.com
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60. Pailgintos dienos grupė. Grupės 

veiklos tikslas-po pamokų  

organizuoti  1-4 klasių mokinių 

pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą 

mokiniams atliekant namų darbų 

užduotis, sudaryti sąlygas 

laisvalaikiui organizuoti. Grupės 

veikla organizuojama mokslo metų 

eigoje 

 

Mažeikių Pavasario 

progimnazija, 

 

Pavasario g. 53, Mažeikiai 

 

Tel. (8 446) 90050 

info@pavasariomokykla.lt  

 

I-V   12.00-18.00 

1-4 klasių 

mokiniai 

Asmenų grupei Mažeikių 

Pavasario 

progimnazija 

20 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

61. Pailgintos dienos grupė. 
Grupės veiklos tikslas – po pamokų 

organizuoti 1-3 klasių mokinių 

pedagoginę priežiūrą, teikti pagalbą 

mokiniams atliekant namų darbų 

užduotis, sudaryti sąlygas 

laisvalaikiui organizuoti. Grupės 

veikla organizuojama mokslo metų 

eigoje. 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinė mokykla, 

Mokyklos g. 8, Tirkšliai, 

Mažeikių r. 

 

Tel. (8 443) 48865 

El.p. tirksliu.p.mokykla@g 

ail.com 

 

I-V 12.00–18.00 

1-3 klasių 

mokiniai 
Asmenų grupei Mažeikių r. 

Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-

Kazimieraičio 

pagrindinė 

mokykla 

20 Eur asmeniui per 

mėnesį. 

62.  Neformaliojo švietimo mokyklos - 

Mokinių užimtumas neformaliojo  

ugdymo veikloje: 

laisvalaikio organizavimas; 

edukacinės programos; 

veikla būreliuose: 

,,Skambios natos" 

Dizaino būrelis ,,Auksarankiai" 

,,Šešios stygos" 

,,Decima" 

,,Sparnuotas potėpis" 

Būrelis ,,Kompiuterinis pasaulis" 

Gamtos būrelis ,,Lūtučiukai" 

Moksleivių namai 

Žemaitijos g. 4, Mažeikiai  

Tel.: (8-443) 79891 

moksleiviunamai@kli.lt     

Darbo laikas: nuo 8
00

 val. 

iki 17
00

 val. (administracija) 

Užsiėmimų laikas: 8
00

 val. 

iki 20
00

 val. 

Pietų pertrauka: nuo 

12
00

 val. iki 13
00

 val. 

 

 

 

Vaikai iki 18 

metų 

Asmeniui, grupei Žemaitijos g. 4, 

Mažeikiai  

 

6,00 Eur per mėnesį 

 

mailto:info@pavasariomokykla.lt
https://www.google.lt/search?q=moksleivi%C5%B3+namai+ma%C5%BEeikiuose&oq=moksleivi%C5%B3+namai+ma&aqs=chrome.1.69i57j0.12734j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:moksleiviunamai@kli.lt
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Kulinarijos būrelis ,,Smaguriai" 

Šokio grupė ,,Solo step" 

Šokių grupė ,,Spinduliukai" 

,,Teatro ABC" 

 

 

63. Neformaliojo švietimo mokyklos - 

Mokinių užimtumas neformaliojo 

ugdymo veikloje: 

laisvalaikio organizavimas; 

edukacinės programos; 

veikla būreliuose: 

Rankdarbių būrelis ,,Ramios bitės" 

,,Saugaus eismo - motociklininkų" 

Šiuolaikinių šokių būrelis 

Būrelis ,,Aktyvus laisvalaikis" 

Fotografijos būrelis 

Saugaus eismo motorolerininkų - 

mopedininkų būrelis 

,,Rankdarbių kraitė" 

 Kartingininkų būrelis 

Taikomosios dekoratyvinės dailės 

būrelis 

Aviamodelininkų būrelis 

Robotikos būrelis 

 

Vaikų ir jaunimo 

daugiafunkcinis centras 

Pavenčių g. 2, Mažeikiai  

Tel.:  (8-443) 25967 

 mail@mtkc.harvista.lt 

 

Užsiėmimų laikas: 14
00

 val. 

iki 19
30

 val. 

 

Vaikai iki 18 

metų 

Asmeniui, 

grupei 

Pavenčių g. 2, 

Mažeikiai 

 

6,00 Eur per mėnesį 

 

64. Ankstyvosios intervencijos 

programa – 8 valandų trukmės 

grupiniai jaunimo užsiėmimai, 

kuriuose  dalyvaujančius asmenis, 

eksperimentuojančius ar 

nereguliariai vartojančius 

psichoaktyviąsias medžiagas, 

siekiama motyvuoti atsisakyti jų 

 

Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 

Tel. +370 443 41499 

Rizikingos 

elgsenos 

nepilnamečiai 

asmenys nuo 14 

metų, kurie 

eksperimentuoja 

ar nereguliariai 

vartoja 

6-12 asmenų grupei Mažeikių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

patalpose 

Paslauga nemokama. 

Registruotis Mažeikių 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biure telefonu ar atvykus. 

https://www.google.lt/search?q=moksleivi%C5%B3+technin%C4%97s+k%C5%ABrybos+centras+mazeikiai&oq=Moksleivi%C5%B3+technin%C4%97s+k%C5%ABrybos+centras&aqs=chrome.2.69i57j0l5.2492j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:mail@mtkc.harvista.lt
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vartojimo.  mazeikiuvsb@gmail.com 

Darbo laikas: 

I-IV 08:00 – 17:00 

V 08:00 – 15:45 

 

psichoaktyviąsia

s medžiagas 

(išskyrus 

tabaką), bet nėra 

nuo jų 

priklausomi. 

65. Priklausomybės konsultavimo 

paslaugos rizikingai ir žalingai 

alkoholį vartojantiems asmenims 

– teikiant anonimines individualias 

ir (ar) grupines konsultacijas 

siekiama padėti alkoholį 

vartojantiems asmenims mažinti 

vartojimą ar visai atsisakyti 

alkoholio, mažinti alkoholio 

vartojimo keliamą žalą.  

Paslauga grindžiamas abipuse 

pagarba, tarpusavio supratimu, 

susitarimu ir teikiama alkoholį 

vartojantiems asmenims ir jų 

šeimos nariams. 

 

Rizikingai ir 

žalingai alkoholį 

vartojantiems 

asmenims ir jų 

šeimos nariams 

Asmeniui, šeimai, 

grupei 

Mažeikių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

patalpose, 

Viekšnių ir Sedos  

seniūnijų salėse 

Paslauga nemokama. 

Registruotis Mažeikių 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biure, telefonu ar atvykus. 

 

66. Jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas. 

Teikiamos poreikius atitinkančios, 

kokybiškos ir prieinamos jaunimui 

konsultacijos siekiant skatinti 

jaunus žmones rinktis sveikesnį 

gyvenimo būdą pagal šias temas: 

- Lytiškai plintančių infekcijų ir 

neplanuoto nėštumo prevencija, 

- Psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencija,  

- Alkoholio vartojimo prevencija,  

Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

 

Mažeikiai, Laisvės g. 83 

(prie atviros jaunimo 

erdvės) 

 

Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų koordinatorė 

Martyna Malinauskienė 

Jaunimas 14-29 

m. 

Asmeninės 

konsultacijos 14-29 m. 

amžiaus jaunimui 

Laisvės g. 83, 

Mažeikiai 

Nemokamos paslaugos 

teikiamos pagal Europos 

ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių 

mechanizmų paraišką. 
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- Depresijos prevencija,  

- Savižudybių ir savižalos 

prevencija,  

- Sveikatos sutrikimų, susijusių su 

antsvoriu ir nutukimu prevencija, 

- Seksualinio smurto prevencija,  

- Valgymo sutrikimų prevencija. 

Tel. (8 686) 77203 

El.p. martyna.koordinatore 

@gmail.com 

 

Psichologė Monika 

Liaučiūtė 

El.p. monika.liauciute@gm 

ail.com 

67. Baziniai savižudybių prevencijos 

mokymai 

3 val. Mokymų metu bendruomenės 

nariai mokomi atpažinti 

savižudybės rizikos ženklus, 

tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti 

bendruomenės narius kreiptis 

psichologinės pagalbos. 

 

Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure (Naftininkų 

g. 9, Mažeikiai) 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė Ieva Šimkutė 

Tel. (8 684) 03960 

El.p. ieva.simkute@mazeik 

iuvsb.lt 

Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure (Naftininkų 

g. 9, Mažeikiai) 

Registracija Tel. (8 443) 

41499 

El.p. info@mazeikiuvsb.lt 

 

 

 

 

 

 

UAB Mažeikių psichinės 

sveikatos centras 

 

Vilties g. 12, Mažeikiai 

Tel. (8 443) 25337 

El.p. mazeikiupsc@gmail. 

Asmenims nuo 

16 metų 

amžiaus 

10–20 asmenų grupei Naftininkų g. 9, 

Mažeikiai 

Nemokami mokymai 

68. Psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo paslaugos 

Siekiant stiprinti visuomenės 

psichologinę gerovę, psichikos 

sveikatą ir gyventojų streso 

valdymo įgūdžius, organizuojamos 

individualios bei grupinės 

konsultacijos, grindžiamos abipuse 

pagarba, tarpusavio supratimu ir 

susitarimu. 

 

Paslaugos 

teikiamos ir 

vaikams, ir 

suaugusiesiems 

(vaikams iki 16 

metų būtinas 

rašytinis vieno 

iš jo tėvų ar 

globėjo 

sutikimas). 

Asmeninės 

(anoniminės) 

konsultacijos 

Naftininkų g. 9, 

Mažeikiai 

Nemokamos paslaugos 

69. Grupinė psichoterapija –

išmokstama geriau pažinti save, 

geriau suprasti kitų žmonių 

poreikius, vertybes, išmokstama 

spręsti tarpusavio santykio 

Suaugę asmenys Asmeniui, šeimai, 

grupei 

Centro patalpose Nemokama paslauga 

turintiems gydytojo 

psichiatro siuntimą ir 

privalomuoju sveikatos 

draudimu apdraustiems 

mailto:martyna.koordinatore@gm%20ail.com
mailto:martyna.koordinatore@gm%20ail.com
mailto:info@mazeikiuvsb.lt
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problemas, išgyventi kitų žmonių 

emocinį vertinimą ir palaikymą, 

išmokstama teikti, gauti ir priimti 

tam tikrą pagalbą. Grupinė terapija 

yra efektyvi įveikiant krizines 

situacijas, gydant nerimą ir 

depresiją. Ja siekiama koreguoti 

charakterio savybes, kurios sunkina 

gyvenimą ir trukdo bendravimui 

šeimoje ar kitoje aplinkoje. 

Individualios psichoterapijos metu 

padedama žmogui suvokti vidinių ir 

išorinių konfliktų priežastis, 

analizuojami skausmingi žmogaus 

dvasiniai išgyvenimai, jo elgesio 

stilius bei motyvai, ieškoma naujų 

sėkmingesnių elgesio būdų. 

com  

Darbo laikas: 

I-IV 07:30–19:00 

V 07:30–18:00 

 

Pacientai priimami: 

I-V 07:30–17:00 

Mažeikių r. sav. 

gyventojams.  

Būtina išankstinė 

registracija. 

70. Psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugos ir intervencijos – 

kompleksinė specialistų pagalba, 

įvairios terapijos ir intervencijos 

psichosocialiniams įgūdžiams 

lavinti bei gydytojo psichiatro 

konsultacijos ir psichologinis 

konsultavimas.  

UAB Mažeikių psichinės 

sveikatos centras 

 

Vilties g. 12, Mažeikiai 

Tel. +370 615 29391 

mazeikiupsc@gmail.com 

Dienos stacionaro ir PSC 

ambulatorinei 

psichosocialinės 

reabilitacijos paslaugoms 

gauti pacientai priimami 

I-V 09:00 – 15:00 

 

Suaugę asmenys Asmeniui.  

15 vietų dienos 

stacionare ir 15 vietų 

ambulatorinėje 

reabilitacijoje.   

Centro patalpose  Nemokama paslauga 

turintiems gydytojo 

psichiatro siuntimą (forma 

Nr. 027/a) ir privalomuoju 

sveikatos draudimu 

apdraustiems Mažeikių r. 

sav., Akmenės ir Skuodo 

sav. gyventojams. 

 

71. Pirminė ambulatorinė asmens 

sveikatos priežiūra – šeimos 

gydytojo komandos teikiamos 

VšĮ Mažeikių pirminės 

sveikatos priežiūros centras 

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 

Vaikai, suaugę 

asmenys 

Asmeniui Įstaigų patalpose Nemokama paslauga 

privalomuoju sveikatos 

draudimu apdraustiems 

mailto:mazeikiupsc@gmail.com
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paslaugos, pirminė ambulatorinė 

odontologinė asmens sveikatos 

priežiūra ir pirminė ambulatorinė 

psichikos sveikatos priežiūra pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro nustatytus 

reikalavimus ir veiklos licencijos 

nustatytas veiklų rūšis. Socialinio 

darbuotojo teikiamos paslaugos.  

Suaugusių registratūra: 

+370 443 95179 

Vaikų registratūra: 

+370 443 95133 

info@mazeikiupspc.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 19:00 

prie įstaigos 

prisirašiusiems 

gyventojams. 

Būtinoji pagalba teikiama 

visiems gyventojams. 

VšĮ Sedos pirminės 

sveikatos priežiūros centras 

Baranausko a. 8, Seda, 

Mažeikių rajonas 

Tel +370 443 46344 

info@sedospspc.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 16:30 

UAB Tirkšlių sveikatos 

namai 

Dariaus ir Girėno g. 9, 

Tirkšlių mstl., Mažeikių r. 

Tel +370 443 48285 

sveikatosnamai@tirksliai.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 17:00 

UAB Dr. A. Biržiškos 

sveikatos centras 

Vytauto g. 2, Viekšniai 

Mažeikių r. sav., 

Tel. +370 443 37464 

Mob. tel. +370 620 29789 

birziska123@gmail.com 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 18:00 

UAB „Medikvita“ 

mailto:info@mazeikiupspc.lt
mailto:info@sedospspc.lt
mailto:sveikatosnamai@tirksliai.lt
mailto:birziska123@gmail.com
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Vilniaus g. 2, Mažeikiai 

Tel. +370 443 25207 

Mob. tel. +370 687 87645 

info@medikvita.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 19:00 

VšĮ Mažeikių senamiesčio 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

J. Basanavičiaus g. 22, 

Mažeikiai 

Tel. +370 443 25 565 

Mob. tel. +370 616 72 796 

info@senamiesciopspc.lt 

Darbo laikas: 

I-V 07:30 – 19:00 

UAB „MediCA klinika“ 

Naftininkų g. 9, Mažeikiai 

Tel. +370 618 00193 

mazeikiai.naftininku9@ 

medicaklinika.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 07:00 – 19:00 

UAB „Šeimos sveikatos 

centras“ 

J. Basanavičiaus g. 22, 

Mažeikiai 

Tel. +370 443 25566 

Mob. tel. +370 698 53300 

sscentras@sscentras.lt 

Darbo laikas : 

 I-V 08:00 – 19:00 

mailto:info@medikvita.lt
mailto:info@senamiesciopspc.lt
mailto:sscentras@sscentras.lt
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72. Vaikų ankstyvoji reabilitacija ir 

korekcija – tai asmens sveikatos 

priežiūros paslauga, užtikrinanti 

ankstyvą vaikų raidos sutrikimų 

nustatymą, ankstyvą kompleksinę 

pagalbą vaikams, turintiems raidos 

sutrikimų, jų tėvams (globėjams). 

Tai vaikų raidos sutrikimų ir 

neįgalumo prevencija, kompleksinė 

reabilitacija bei jų integracija į 

visuomenę ir švietimo sistemą. 

Vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos 

paslaugas reglamentuoja Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymas. 

 

VšĮ Mažeikių ligoninė 

Birutės g. 17, Mažeikiai (III 

aukštas) 

Tel. +370 443 98279 

Mob. tel. +370 612 55344 

info@mazeikiuligonine.lt 

Darbo laikas: 

I-V 08:00 – 15:00 

 

 

Šios paslaugos 

teikiamos 

vaikams iki 7 

metų, turintiems 

psichologinės, 

motorinės ir 

socialinės raidos 

sutrikimų ir jų 

rizikos veiksnių, 

bei šių vaikų 

tėvams 

(globėjams). 

Asmeniui Vaikų raidos 

sutrikimų 

ankstyvosios 

reabilitacijos 

skyrius 

Atvykstant reikia turėti 

šeimos gydytojo, vaikų 

neurologo, vaikų ligų 

gydytojo ar vaikų ligų 

specialisto siuntimą 

(forma Nr. 027/a) 

73. Pirminė teisinė pagalba  

 Lietuvos Respublikos valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos 

įstatymo nustatyta tvarka teikiama 

teisinė informacija (informacija 

apie teisės sistemą, įstatymus ir 

kitus teisės aktus, teisinės pagalbos 

teikimą), teisinės konsultacijos 

(patarimai teisės klausimais) ir 

dokumentų, skirtų valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, išskyrus 

procesinius dokumentus, rengimas. 

Be to, ši teisinė pagalba apima 

patarimus dėl ginčo sprendimo ne 

teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus 

ginčo išsprendimo ir taikos sutarties 

Mažeikių rajono gyventojai 

dėl pirminės teisinės 

pagalbos suteikimo gali 

kreiptis į Mažeikių rajono 

savivaldybės administraciją 

adresu, Laižuvos g. 3, 

Mažeikiai 111 kabinetas, 

aptarnauja Teisės ir 

personalo skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Gražvydas Gudauskas 

šiomis darbo valandomis: 

 

Tel. (8 443) 9823, (8 697) 

42065 

El.p. 

grazvydas.gudauskas@maz

eikiai.lt 

I 8.00–17.00, 111 kab. 

II–IV 7.30–17.00, 111 kab. 

Pirminę teisinę 

pagalbą turi 

teisę gauti visi 

Lietuvos 

Respublikos 

piliečiai, kitų 

Europos 

Sąjungos 

valstybių narių 

piliečiai, taip pat 

kiti Lietuvos 

Respublikoje bei 

kitose Europos 

Sąjungos 

valstybėse 

narėse teisėtai 

gyvenantys 

Asmeniui Mažeikių rajono 

savivaldybės 

administraciją 

adresu, Laižuvos 

g. 3, Mažeikiai 

111 kabinetas 

Nemokama paslauga. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=116390&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=116390&p_query=&p_tr2=
mailto:%20info@mazeikiuligonine.lt
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parengimą. V 7.30–16.45, 111 kab. 

II–V 7.30–8.00, 314 kab. 

Pietų pertrauka  

12.00–12.45 

fiziniai asmenys 

ir kiti Lietuvos 

Respublikos 

tarptautinėse 

sutartyse 

nurodyti 

asmenys. 

tarptautinėse 

sutartyse 

nurodyti 

asmenys. 

 


