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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Viešoji paslauga (pavadinimas ir trumpas 

apibūdinimas) 

Paslaugos 

teikėjas 

Paslaugos 

gavėjas 

Paslauga 

asmeniui, 

grupei 

asmenų 

Paslaugos teikimo vieta Paslaugos trukmė ir 

teikimo dažnis (ciklai, 

datos) 

Paslaugos 

kaina 

asmeniui, 

eur 
 

I. DĖL PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

 

1. Privalomas sveikatos mokymas apie alkoholio 

ir narkotikų žalą sveikatai (Pagal privalomojo 

mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą 

žmogaus sveikatai mokymo programą (kodas 

026) 
 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/Hu

ZvVJIMiv 

Turinys:  

1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis 

žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, 

piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir 

teisinė atsakomybė. 

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, 

saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems 

atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje 

ir žvejyboje. 

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, 

narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis 

psichiką  veikiančiomis medžiagomis. 

4. Pažeidimo esant neblaiviam arba 

apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar 

kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų 

pasekmių bei  atsakomybės analizė. 

 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmenys, iš kurių 

įstatymų nustatyta 

tvarka atimta teisė 

vairuoti transporto 

priemonę, skraidyti 

orlaivio įgulos 

nariu, atlikti 

orlaivių techninę 

priežiūrą, dirbti 

skrydžių vadovu, 

medžioti arba 

žvejoti, vairuoti 

upių ir mažuosius 

laivus (pažeidimas 

buvo padarytas 

esant neblaiviam 

arba apsvaigusiam 

nuo narkotikų, 

vaistų ar kitų 

svaigiųjų medžiagų 

) 

Grupei asmenų 

(grupė iki 12 

asmenų) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose 

Užsiėmimo trukmė – 4 ak. 

val., užsiėmimų dažnumas – 

1 kartą per mėnesį. 

Užsiregistruojant nurodoma 

mokymų data. 

el. paštu 

rima.leonauskiene@visuom

enessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 

54, mob. tel. 8655 40817 

20 eur 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/HuZvVJIMiv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/HuZvVJIMiv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/HuZvVJIMiv
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
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2. Programa Elgesys-pokalbis-pasikeitimas 

(Probacijos tarnybos siuntimu) 

Turinys: 

tai paruošiamojo susitikimo ir penkių 

pusiau struktūruotų motyvuojančių pokalbių 

programa, kuri taikoma individualiame 

darbe su nemotyvuotais asmenimis. 

Programa paremta motyvacinio interviu 

metodika. Pokalbių serija skirta visoms 

klientų grupėms, ypač tiems, kurie turi 

priklausomybių ar vykdę smurtinį 

nusikaltimą.  

Elgesio pataisos programos 

pabaigoje sudaromas asmens pokyčių 

veiksmų planas po programos užbaigimo. 
 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmuo, turintis 

priklausomybę 

alkoholiui, 

narkotikams, 

smurtautojas 

asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose 

6 konsultacijos 

el. paštu 

rima.leonauskiene@visuom

enessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 

54, mob. 8655 40817 

61 eur 

3. Motyvacinis interviu (konsultacija) tikslu 

nustatyti asmeninius tikslus, veiksmų planą ir 

motyvuoti keistis kontroliuojant specialistui 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmuo, šeima, 14-

29 metų asmuo 

asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose. 

Jaunimui (14 iki 29 metų) 

teikiamos ir šiais adresais: 

Klaipėdos g. 4-2 Priekulėje 

JPSPP kabinete; 

Šermukšnių g. 

Veiviržėnuose, JPSPP 

kabinetas 

Konsultacijų kiekis nustatomas individualiai.  

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu 

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 8655 

40817 

Jaunimui: 

erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt, tel. 

8655 74458 

3.1. Rūkymo prevencija (taip pat ir plaučių 

užterštumo CO įvertinimas) 

3.2. Alkoholio vartojimo prevencija 

3.3. Šeimos sveikatos stiprinimas (priklausomybių 

prevencijos klausimais) 

3.4. Narkotikų vartojimo prevencija 

4. Programa „Sveikatos stiprinimas šeimoje“ –  

Turinys - alkoholio, tabako vartojimo prevencija, 

asmens higiena, užkrečiamųjų ligų prevencija, 

mityba šeimoje. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Socialinės rizikos 

šeima 

Grupei asmenų 

(5-10 asm.) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose arba bet 

kurioje seniūnijoje, 

susiformavus asmenų 

grupei. 

5 val. (5 užsiėmimai) 1 kartą per ketvirtį 

tikslinėje seniūnijoje. Paslaugos teikimo laikas 

nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. 

paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 865 

540817 

5. Sveikos gyvensenos ir socialinių įgūdžių 

ugdymas 

Paslaugos sudėtis: 

Įvadinis motyvacinis pokalbis individualus – 

sveikatinimosi tikslų nusistatymas. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

 

14-29 metų asmuo Grupei asmenų 

(3-6 asm.) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose; 

Klaipėdos g. 4-2 Priekulė, 

JPSPP kabinete; 

Šermukšnių g. Veiviržėnai, 

JPSPP kabinete; 

8 val. 1 kartą per ketvirtį. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt, 

info@visuomenessveikata.lt tel. 8655 74458, 

(8 46)  45 37 54. 

mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
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Užsiėmimai:  
1)Fizinio aktyvumo reikšmė sveikatai. PSO fizinio 

aktyvumo rekomendacijos. Fizinio pajėgumo 

vertinimas. Ramybės ir maksimalus pulso dažniai. 

Aerobinis pajėgumo testas. Vienos minutės 

žingsniavimo testas. Pulso dažnio 

normalizavimosi testas. Tinkamo fizinio aktyvumo 

ir jo krūvio pasirinkimas.  

2) Mitybos įtaka sveikatai. Sveikos mitybos 

principai. Kūno masės, kūno masės indekso (KMI) 

ir liemens apimties matavimo reikšmė. Antsvorio 

ir nutukimo prevencija bei mažinimas. Sveikatai 

palankaus maisto pasirinkimas ir jo gaminimas 

namie.  

3) Streso kontrolė, savireguliacijos technikos, 

psichinės sveikatos stiprinimas, konfliktų 

valdymas. 

4) Tarpinis individualus pokalbis, baigtinis 

individualus pokalbis. 

 

arba bet kurioje 

seniūnijoje, susiformavus 

asmenų grupei. 

6. Pagalba metantiems rūkyti (užsiėmimai) 
Paslaugos sudėtis: trumpos interaktyvios 

paskaitos -diskusijos pagalbos sau rūkymo 

metimo tikslais. Užsiėmimų metu dalyviai 

keičiasi patirtimi. Dalyviai motyvuojami keistis 

suteikiant jiems žinių ir jėgų atsiribojant nuo 

nikotino priklausomybės. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmuo, šeima, 14-

29 metų asmuo 

Asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose  

 

1,5 val. užsiėmimas, 

 1 kartą per savaitę 5 užsiėmimai. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 8655 

40817 

7. Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą 

sveikatai 

Paslaugos sudėtis: 1. Alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai 

ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai 

padariniai ir teisinė atsakomybė. 

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

neigiamas poveikis elgsenai. 

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, 

narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis 

psichiką  veikiančiomis medžiagomis. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Pilnamečiai 

asmenys (ateityje ir 

nukreiptiems 

teismo ar tikslinių 

institucijų) 

Asmeniui, 

grupei asmenų 

(6 -12 asm.) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose arba bet 

kurioje seniūnijoje, 

susiformavus asmenų 

grupei. 

16 ak. val. (8 užsiėmimai po 2 ak. val.) 

 1 kartą per ketvirtį 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 865 

540817 

mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
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4. Praktiniai patarimai, kaip mažinti arba 

nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. 

5. Savianalizės testai įsivertinant riziką. 

8 Ankstyvosios intervencijos programa 

(priklausomybių prevencijos tikslais pagal 

NTAKD parengtą programą) 

Tikslas - kiek galima anksčiau pastebėti 

alkoholiu ir / ar narkotikais 

eksperimentuojančius ir / ar nereguliariai 

vartojančius vaikus, suteikiant jiems 

ankstyvosios intervencijos paslaugas bei 

pagalbą, ir taip užkirsti kelią vaikams tapti 

priklausomiems nuo minėtų medžiagų vartojimo. 

Ankstyvosios intervencijos programos 

uždaviniai: 

1. motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir / ar 

narkotikų vartojimo; 

2. suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų 

keliamą žalą; 

3. keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius 

(alkoholio ir / ar narkotikų vartojimą); 

Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 

8 val. grupiniai užsiėmimai kurių metu 

suteikiamos žinios apie neigiamą 

psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, 

taip pat teisinius aspektus, susijusius su 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, 

laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, 

pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti 

arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimą. Baigtinis pokalbis - individualus 

grupės. 

Vadovo ir grupės dalyvio pokalbis. Pasibaigus 

Ankstyvosios intervencijos programai, 

dalyviams per baigiamąjį pokalbį (arba per 

paskutinį užsiėmimą) įteikiami pažymėjimai. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Nepilnamečiai 

asmenys, tikslingai 

nukreiptiems 

institucijų 

Asmeniui, 

grupė asmenų 

(6 -12) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose arba bet 

kurioje seniūnijoje, 

susiformavus asmenų 

grupei. 

8 ak. val.  

1 kartą per pusmetį. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54 

 

II. TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS 

 

 

mailto:info@visuomenessveikata.lt
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9.  Individualios konsultacijos jaunimui lytinio 

švietimo, mitybos, fizinio aktyvumo, 

priklausomybių klausimais 

 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmuo, šeima, 14-

29 metų asmuo 

asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose, 

Klaipėdos g. 4-2 Priekulė, 

JPSPP kabinete; 

Šermukšnių g. Veiviržėnai, 

JPSPP kabinete 

Konsultacijų kiekis nustatomas individualiai 

pagal susitarimą užsiregistravus el. paštu 

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 865540817 

10. Tėvystės įgūdžių ir bendravimo su vaikais 

tobulinimo kursai 

Paslaugos sudėtis:1. Vaiko raidos ypatumai; 

2. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje. Konfliktų 

valdymas. Vaikų auklėjimo stiliai. Pozityvus 

vaikų drausminimas. 

3.Probleminės vaiko ugdymo situacijos. Smurto 

rūšys ir jų įtaka vaiko raidai. Vaikų ir paauglių 

delinkventinis elgesys. Vaikų mokymosi 

sunkumai, bendravimo su bendraamžiais 

problemos. Tėvų konfliktų bei skyrybų poveikis 

4. Teisinė informacija 

 

Švietimo 

centras 

Tėvai teismo 

sprendimu ir /ar su 

Savivaldybės 

Vaiko teisių 

skyriaus 

nukreipimu 

Grupei (6-12 

asm.) 

Kvietinių g. 30, Gargždai, 

Švietimo centro patalpose 

(II a.) 

20 val.,  

vasario, balandžio, rugsėjo, 

lapkričio mėnesiais. 

Registracija tel. 8615 33236 

38 eur 

11. Tėvystės įgūdžių lavinimas 

Paslaugos sudėtis: mokymai (užsiėmimai) 

asmenims, auginantiems (globojantiems) vaikus 

auklėjimo, bendravimo, vaikų raidos temomis. 

 

Ugdomi/ stiprinami tėvų (globėjų) įgūdžiai:  

1.pasitikėjimą savimi ir vaikais; 

2. savęs ir kitų pažinimo; 

3. savo ir vaikų poreikių/norų supratimo;  

4. aktyviai klausyti bei atpažinti ir išreikšti 

mintis ir jausmus; 

5. elgesio ribų nustatymo vaikams; 

6. atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus ir 

teisingai į juos reaguoti; 

7. tarpasmeninių santykių tobulinimo. 

 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Asmenys, 

auginantys vaikus 

iki 18 m. 

Grupei (8-15 

asm.) 

P. Cvirkos g. 19, Gargždai 18-30 val. atsižvelgiant į pasirinktą programą. 

 

Gali kreiptis tėvai/globėjai individualiai arba 

Pedagoginės psichologinės tarnybos kvietimu 

 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

12. Tėvystės mokymai pagal VšĮ Paramos vaikams 

centro Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo 

programą.  

Aptariamos temos: Vaiko raida ir elgesys; 

geresnio ryšio su vaiku kūrimas; jausmų 

supratimas ir valdymas; pozityvi disciplina. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Socialinės rizikos 

šeima, nukreipta 

specialistų (VTAS, 

seniūnijos ir pan.) 

ir/ar sunkumus 

išgyvenanti šeima, 

auginanti vaikus 

6 – 12 asmenų 

grupė 

Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras ir /ar pagal 

poreikį seniūnijoje, t. y. 

arčiau mokymų dalyvių 

gyvenamosios vietos 

4 susitikimai po 3 ak. val. ir/ar kai susidaro 

grupė asmenų kartą ketvirtyje 

gargzduspc@gmail.com 

Tel. (8 46) 47 02 02, 8686 33702 

 

mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:gargzduspc@gmail.com
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13. Mokymai asmens higiena ir maisto sauga 

Paslaugos sudėtis: 1. Šeimos narių higiena,  

2. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo 

keliai, profilaktikos principai. Imunitetas. Vaiko 

skiepai. 

3. Vaiko dienos režimo ir maitinimo 

organizavimas. 

4. Maisto sauga, kryžminės taršos prevencija. 

Apsinuodijimų maistu ir alergijų profilaktika. 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Socialinės rizikos 

šeima, nukreipta 

specialistų (VTAS, 

seniūnijos socia-

linių darbuotojų) 

Grupei asmenų 

(6-12 asm.) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose arba bet 

kurioje seniūnijoje, 

susiformavus asmenų 

grupei. 

8 ak. val. (4 užsiėmimai po 2 ak. val)  

1 kartą ketvirtyje. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 8655 

40817 

 

III. NĖŠČIOSIOS (-IŲJŲ) MOKYMAS 

 

14. Motinystės mokymo programa 

Paslaugos sudėtis: nėštumo eiga, gimdymas, 

pogimdyvinis periodas. Natūralus kūdikio 

maitinimas. Vaiko pirmieji metai (kūdikio 

priežiūra, bendravimo ir gebėjimų ugdymas, 

alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencija 

šeimoje). 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Nėščia moteris ir 

būsimo vaiko tėvas 

Asmeniui 

grupėje (nuo 4 

iki 25 asmenų) 

Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose  

2 val. 3 užsiėmimų ciklas. 

 1 kartą per ketvirtį. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

info@visuomenessveikata.lt 

arba telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 8655 

40817 

15. Individuali konsultacija nepilnametei 

nėščiąjai 

Paslaugos sudėtis: nėštumo eiga, gimdymas, 

pogimdyvinis periodas. Natūralus kūdikio 

maitinimas. Vaiko pirmieji metai (kūdikio 

priežiūra, bendravimo ir gebėjimų ugdymas, 

alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencija 

šeimoje). 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

Nepilnametė 

nėščioji, nukreipta 

VTAS, kreipiantis 

globos ar kitai 

įstaigai, kreipiantis 

asmeniui 

Asmeniui  Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose 

iki 2 val., konsultacijų kiekis nustatomas 

individualiai. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt; 

telefonu: (8 46) 45 37 54, mob. 865 540817 

 

IV. PAGALBA PATYRUSIAM SMURTĄ IR SMURTAUTOJUI 

 

16. Streso savikontrolės mokymo programa 

Paslaugos sudėtis: informacija apie stresą, jo 

rūšis, atsipalaidavimo technikas, kvėpavimo 

pratimus, vykdomi praktiniai užsiėmimai su 

biofeedback įranga. Biofeedback yra metodas, 

kurio pagalba žmogus išmoksta kontroliuoti tas 

savo organizmo fiziologines reakcijas, kurios 

paprastai laikomos nevalingomis arba sunkiai 

kontroliuojamomis (pavyzdžiui, širdies ritmas, 

raumenų įtampa, galvos smegenų aktyvumas). 

Visuomenės 

sveikatos biuras 

 

14 - 29 metų asmuo Asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai, 

Visuomenės sveikatos 

biuro patalpose; 

Klaipėdos g. 4-2 Priekulė, 

JPSPP kabinete; 

Šermukšnių g. Veiviržėnai, 

JPSPP kabinete 

8 val. 

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal 

susitarimą užsiregistravus el. paštu  

arba telefonu 

erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt, 

info@visuomenessveikata.lt tel. 8655 74458, 

(8 46) 45 37 54. 

mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
mailto:rima.leonauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:erika.meskauskyte@visuomenessveikata.lt
mailto:info@visuomenessveikata.lt
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 Asmeniui, kompiuterinės programos pagalba, 

pranešama, ar jo naudojami poveikio būdai yra 

efektyvūs. 

 Mokymas asmenų, turinčių sunkumų valdyti 

savo emocijas, savireguliacinių kompetencijų 

didinimas; dėmesio koncentracijos didinimas; 

gebėjimų suvaldyti stresines situacijas, 

pasitikėjimo savimi didinimas.  

 

17.  Sudėtingo atvejo aptarimas (supervizija) – 

profesinė konsultacija asmeniui, auginančiam 

(globojančiam) vaiką ir pedagogams, 

specialistams, ugdantiems šio asmens vaiką. 

Paslaugos sudėtis:  

1. Probleminių klausimų aptarimas. 

2. Vaiko gerovės komisijos komandinio ir 

pedagoginio darbo ypatumai.  

3. Asmens pedagoginio psichologinio vertinimo 

atvejų analizė (pasiruošti pristatyti ir aptarti 

sudėtingą atvejį(-jus) įstaigoje). 

4. Individualios  PPT specialistų konsultacijos – 

pedagoginio psichologinio vertinimo ir kitais  

klausimais. 

5. Darbo apibendrinimas – dalyvių grįžtamieji 

atsiliepimai.  

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Asmenys, 

auginantys 

(globojantys) 

vaikus iki 18 m., 

turinčius 

psichologinių 

problemų; 

Asmenys 

auginantys vaikus, 

turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

ir jų vaikus 

ugdantys 

pedagogai, 

specialistai 

Grupei asmenų 

(komandai) 

P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią jų vaikas 

lanko 

 

Supervizijai skiriama 3 val., dėl jų skaičiaus ir 

dažnumo sprendžia psichologas/ai su klientais, 

atsižvelgdami į problemą ir numatytus tikslus, 

elgsenos valdymo planus. 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

 

 

Reikalavimai supervizijos paslaugai gauti: 

Pateikti raštu: 

Kliento kreipimosi ir problemos istoriją; 

Kliento gyvenimo istoriją (pagrindinius faktus) 

Kliento užsakymą 

Konsultavimo eigos (jei toks vyksta) 

apibūdinimą. 

Suformuluoti užduotį atvejo aptarimui. 

 

18. Sudėtingo atvejo aptarimas (supervizija) 

specialistas – specialistui – Pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistas  konsultuoja 

kitos įstaigos specialistą (psichologą, logopedą ir 

kt.) 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Ugdymo įstaigos 

specialistas (ai), 

dirbantys su vaikais 

iki 18 m., turinčiais 

psichologinių 

problemų, 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Specialistui 

(asmeniui), 

Specialistų 

grupei 

P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose 

Grupinės supervizijos trukmė – 2 val. 

Individualios supervizijos trukmė – 1-1,5 val. 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

 

Reikalavimai supervizijos paslaugai gauti: 

Pateikti raštu: 

Kliento kreipimosi ir problemos istoriją; 

Kliento gyvenimo istoriją (pagrindinius faktus) 

Kliento užsakymą 

Konsultavimo eigos (jei toks vyksta) 

apibūdinimą. 

Suformuluoti užduotį atvejo aptarimui. 

19.  Psichologo konsultacija suaugusiam 

asmeniui, patyrusiam smurtą dėl vaikų, 

mokinių, kitų suaugusiųjų elgesio ugdymo 

įstaigos aplinkoje  

Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą, 

stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Suaugęs asmuo: 

auginantys 

(globojantys) vaiką, 

pedagogai, kiti 

ugdymo įstaigos 

darbuotojai 

asmeniui P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią jų vaikas 

lanko 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą ir numatytus tikslus. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 
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bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas  ir kt. Konsultacijų metų taikoma 

VerimPronet įranga, ADS relaksaciniai akiniai, 

siūlomos konsultacijos ir praktiniai užsiėmimai 

mažinant perdegimo sindromą darbe. Atliekama 

elgsenos ir savijautos korekcija. Taikant 

Biofeedback terapija žmonės bus mokomi, 

savireguliacijos. 

 Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

20.  Psichologo konsultacija vaikui, patyrusiam 

smurtą, patyčias, turinčiam elgesio ir emocijų, 

bendravimo sunkumų, patiriančiam konfliktines 

situacijas šeimoje ar ugdymo įstaigoje. 

Paslaugos sudėtis: informacija apie smurtą, 

stresą, jo rūšis, reagavimo būdus, asmenybės 

bruožus, atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas ir kt. Konsultacijų metų taikoma 

VerimPronet įranga, ADS relaksaciniai akiniai, 

siūlomos konsultacijos ir praktiniai užsiėmimai 

mažinant perdegimo sindromą darbe. Atliekama 

elgsenos ir savijautos korekcija. Taikant 

Biofeedback terapija vaikai bus mokomi, 

savireguliacijos. 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Vaikas, jo šeimos 

nariai 

Asmeniui, 

šeimai 

P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią jų vaikas 

lanko 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą ir numatytus tikslus. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

21. Konsultavimas (patyrus smurtą) 

Paslaugos sudėtis: 

Priekulės 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Gyventojas  asmeniui Naujoji g. 5A, Priekulė, 

Priekulės socialinių 

paslaugų centre 

Tel. (8 46) 45 40 11 

 

V. PSICHOLOGO PASLAUGA ŠEIMAI 

 

22. Psichologo konsultacija suaugusiam asmeniui 

Paslaugos sudėtis: psichologinė ir metodinė  

pagalba tėvams (globėjams) vaiko auklėjimo ir 

ugdymo klausimais dėl šių vaiko sutrikimų: 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo, 

depresiškumo, prislėgtumo, liūdesio, baimių, 

nerimo, drovumo, uždarumo, agresyvumo, 

piktumo, pervargimo, neklusnumo, melavimo, 

manipuliavimo, vagiliavimo, pabėgimų, perdėto 

prieraišumo, piktnaudžiavimo kvaišalais ir pan.) 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, 

mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; 

vienišumas) 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Asmenys, 

auginantys 

(globojantys) 

vaikus iki 18 m., 

turinčius 

psichologinių 

problemų; 

Asmenys 

auginantys vaikus, 

turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

 Asmeniui P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią jų vaikas 

lanko 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 
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Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

Krizės (savižudybės krizė ir sa save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė 

atskirtis nuo tėvų) 

Patyčių ir smurto (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.) 

Klinikinės neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, 

isterinės reakcijos ir kt.), depresija, elgesio 

sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, 

savęs pažinimas ir saviugda) 

 

Paslaugos sudėtis: psichologinė metodinė 

pagalba mokytojams, specialistams vaiko 

auklėjimo ir ugdymo klausimais dėl šių vaiko 

sutrikimų: 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo, 

depresiškumo, prislėgtumo, liūdesio, baimių, 

nerimo, drovumo, uždarumo, agresyvumo, 

piktumo, pervargimo, neklusnumo, melavimo, 

manipuliavimo, vagiliavimo, pabėgimų, perdėto 

prieraišumo, piktnaudžiavimo kvaišalais ir pan.) 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, 

mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; 

vienišumas) 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė 

atskirtis nuo tėvų) 

Patyčių ir smurto (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.) 

Klinikinės neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, 

isterinės reakcijos ir kt.), depresija, elgesio 

sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

 

Pedagogai, 

specialistai, 

dirbantys su 

vaikais, turinčiais 

psichologinių 

problemų;, turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

asmeniui P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią jų vaikas 

lanko 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą ir numatytus tikslus. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 
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23. Psichologo ir psichiatro konsultacija 

suaugusiam asmeniui 

Gargždų PSPC 

Psichikos 

sveikatos 

centras 

Asmenys, turintys 

psichologinių ir 

psichikos problemų 

asmeniui Tilto g. 2, Gargždai, 

Gargždų pirminės 

sveikatos priežiūros centro 

Psichikos sveikatos centras 

Tel. registracijai 

 (8 46) 45 29 60 ir  

(8 46) 47 03 28 

Konsultacija teikiama tik 

prie įstaigos prisirašiusiems 

asmenims 

PSDF lėšos 

24. Psichologo konsultacija vaikui 

Paslaugos sudėtis: psichologo pagalba vaikui 

dėl šių psichologinių problemų: 

Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo, 

depresiškumo, prislėgtumo, liūdesio, baimių, 

nerimo, drovumo, uždarumo, agresyvumo, 

piktumo, pervargimo, neklusnumo, melavimo, 

manipuliavimo, vagiliavimo, pabėgimų, perdėto 

prieraišumo, piktnaudžiavimo kvaišalais ir pan.) 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, 

mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; 

vienišumas) 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė 

atskirtis nuo tėvų) 

Patyčių ir smurto (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.) 

Klinikinės neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, 

isterinės reakcijos ir kt.), depresija, elgesio 

sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Vaikai iki 18 m., 

turintys 

psichologinių 

sunkumų, 

asmenybės ir 

ugdymosi 

problemų; 

Vaikai iki 18 m., 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

asmeniui P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

patalpose; 

Mokykloje, kurią vaikas 

lanko 

 

Konsultacijai skiriama 1 val., dėl konsultacijų 

skaičiaus sprendžia psichologas su klientu, 

atsižvelgdami į problemą. 

Trumpalaikė konsultacija – 5-9 susitikimai; 

Ilgalaikė konsultacija – 10 ir daugiau 

susitikimų 

Tel. registracijai (8 46) 45 39 45 

25. Psichologo ir psichiatro konsultacija vaikui Gargždų PSPC 

Psichikos 

sveikatos 

centras 

vaikai, turintys 

psichologinių ir 

psichikos problemų 

asmeniui Tilto g. 2, Gargždai, 

Gargždų pirminės 

sveikatos priežiūros centro 

Psichikos sveikatos centras 

Tel. registracijai 

 (8 46) 45 29 60 ir  

(8 46) 47 03 28 

Konsultacija teikiama tik 

prie įstaigos prisirašiusiems 

asmenims 

PSDF lėšos 

26. Šeimos konsultavimas –  

Paslaugos sudėtis: psichologinė pagalba tėvams 

tarpusavio santykių, bendravimo, auklėjimo ir 

ugdymo klausimais dėl vaiko psichologinių 

problemų: 

Klaipėdos r. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba  

Šeimos, 

auginančios vaikus, 

turinčius 

psichologinių 

sunkumų, 

Šeimai P. Cvirkos g. 19, Gargždai 

Klaipėdos r. PPT patalpose; 

Mokyklą, kurią vaikas 

lanko 

 

Konsultacijai skiriama 1,5-2 val., dėl 

konsultacijų skaičiaus sprendžia psichologas 

su klientu, atsižvelgdami į problemą 
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Elgesio ar/ir emocijų (hiperaktyvumo 

sutrikimas, depresiškumas, prislėgtumas, 

liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, 

agresyvumas, piktumas, pervargimas, 

neklusnumas, melavimas, manipuliavimas, 

vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas prieraišumas, 

piktnaudžiavimas kvaišalais ir pan.) 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, 

mokinių ir mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; 

vienišumas) 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis 

elgesys, netektys, skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė ar psichologinė 

atskirtis nuo tėvų) 

Patyčios ir smurtas (fizinis, psichologinis, 

seksualinis ir kt.) 

Klinikinės (neurozės (tikai, enurezė, įkyrumai, 

isterinės reakcijos ir kt.), depresija, elgesio 

sutrikimai, fobijos, autizmas, valgymo, nerimo 

sutrikimas, potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo (savivertė, 

savęs pažinimas ir saviugda) 

 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

turinčius 

asmenybės ir 

ugdymosi 

problemų 

Priekulės 

socialinių 

paslaugų  

centrai 

Šias įstaigas 

lankantys asmenys, 

turintys 

psichologinių 

problemų, o esant 

būtinumui ir 

kitiems asmenims 

Šeimai Priekulės socialinių 

paslaugų centras, Naujoji g. 

5A, Priekulėje 

 

 

Tel. (8 46) 47 02 02, 8686  33702 

 

Tel. (8 46) 45 40 11 

Šeimos konsultavimas – individualios ir/ar 

grupinės psichologinės konsultacijos. 

Paslaugos sudėtis: anamnezės rinkimas, 

problemų identifikavimas, tikslo iškėlimas, 

pokyčių skatinimas. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Centro klientai, 

gaunantys 

socialines 

paslaugas 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Socialinės paramos 

skyriaus vedėjo 

sprendimu arba  

krizinėje situacijoje 

esantiems tėvams, 

auginantiems 

vaikus 

 

Asmeniui, 

šeimai 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras, Sodo g. 1, 

Gargždai 

 

Konsultacijai skiriama 1-1,5 val., dėl 

konsultacijų skaičiaus sprendžia psichologas su 

klientu, atsižvelgdami į problemą 

 

Tel. (8 46) 470202, 8686 33702 
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27. Konsultavimas (patyrus krizę) 

Paslaugos sudėtis: 

Priekulės 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Asmenys 

auginantys vaikus 

asmeniui Naujoji g. 5A, Priekulė, 

Priekulės socialinių 

paslaugų centre 

Tel. (8 46) 45 40 11 

28. Kompleksinė pagalba: medicininė, 

psichologinė, socialinė  

 

Psichologo paslaugos sudėtis: raidos, elgesio, 

motinos ir vaiko santykių įvertinimas, klinikinis 

stebėjimas, žaidimo terapija, elgesio korekcija, 

parama šeimai, vaikų grupės psichologinis 

konsultavimas 

Gargždų 

ligoninės Vaikų 

vystymosi 

sutrikimų 

ankstyvosios 

reabilitacijos 

tarnyba 

Vaikas nuo gimimo 

iki 7 metų ir jo 

šeima 

Asmeniui ir 

šeimai 

Tilto g. 2, Gargždai, 

Gargždų ligoninė 

registruotis telefonu (8 46) 45 20 22, mob. tel. 

8614 70013. Kreiptis turint vaikų gydytojo ar 

kitų vaikų ligų specialistų (vaikų neurologo, 

vaikų psichiatro, vaikų endokrinologo) 

siuntimą.  

 

www.gargzduligonine.lt/apie 

mus/paslaugos/vaikų vystymosi sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos tarnyba 

 

VI. LAIKINOJI GLOBA IŠ ŠEIMOS PAIMTAM VAIKUI IKI 1 METŲ AMŽIAUS 

 

29. Laikinoji globa 

Paslaugos sudėtis: apgyvendinimas, 

psichologinė pagalba, ugdymas, sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas. 

 

BĮ Klaipėdos 

sutrikusio 

vystymosi 

kūdikių namai 

Vaikas iki 1 m., 

paimtas iš šeimos. 

 

asmeniui Turistų g. 18, Klaipėda  

Vaikas apgyvendinamas bet kuriuo paros metu 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu. 

Mob. tel. 8657 75240 

Tel. (8 46) 49 01 09 

 

Nedarbo metu atvežtas vaikas perduodamas 

įstaigai, pasirašius vaiko perdavimo - 

priėmimo aktą. 

 

Paslauga teikiama iki 

2018 m. sausio 1 d. 

30. Laikinoji globa apgyvendinimas, psichologinė 

pagalba, ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas. 

Nedarbo metu atvežtas vaikas perduodamas 

įstaigai pasirašius perdavimo - priėmimo aktą 

 

Asmuo, 

dirbantis pagal 

sutartį su 

savivaldybe 

Vaikas iki 1 m., 

paimtas iš šeimos 

Asmeniui (ne 

daugiau negu 

trims vaikams 

arba penkiems, 

jeigu jie yra 

broliai/seserys) 

Šeima asmens, dirbančio 

pagal individualios veiklos 

liudijimą 

Iki 12 mėn. 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus telefonai: 

tel. (846) 47 20 04 

Mob. tel. 8620 30189; 8616 51665 

 

VII. LAIKINOJI GLOBA IŠ ŠEIMOS PAIMTAM VAIKUI, VYRESNIAM NEI 1 METŲ AMŽIAUS 

 

31. Laikinoji globa 

Paslaugos sudėtis: 

Klaipėdos 

apskrities 

sutrikusio 

Vaikas iki 6 m. 

amžiaus, paimtas iš 

šeimos ir turintis 

asmeniui Turistų g. 18, Klaipėda Tel. (8 46) 49 01 09 

Mob. tel. 8657 75240 

 

Paslauga teikiama iki 

http://www.gargzduligonine.lt/apie
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vystymosi 

kūdikių namai 

didelių sveikatos 

sutrikimų 

2018 m. sausio 1 d. 

32. Laikinoji ir nuolatinė globa 

Paslaugos sudėtis: apgyvendinimas, 

psichologinė pagalba, ugdymas, sveikatos 

priežiūros paslaugų organizavimas. 

 

Lapių 

pagrindinės 

mokyklos 

globos grupė 

Vaikas nuo 1 iki 18 

m., paimtas iš 

šeimos 

asmeniui Kvietinių g. 30, Gargždai Mob. tel. 8615 70454; 

8616 10045 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu. 

Nedarbo metu atvežtas vaikas perduodamas 

įstaigai pasirašius vaiko perdavimo - priėmimo 

aktą 

33. Stebėjimo paslauga 

Paslaugos sudėtis: sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimas, apgyvendinimas, psichologinė 

pagalba.  

Gargždų 

ligoninės Vaikų 

ligų skyrius 

Vaikas nuo 1 iki 18 

m., paimtas iš 

šeimos ir kuriam 

yra/įtariamas svei-

katos sutrikimas, 

VTAS ar policijos 

siuntimu 

asmeniui Tilto g. 2, Gargždai, 

Gargždų ligoninės Vaikų 

ligų skyrius 

Ne ilgiau 5 parų. Bet kuriuo paros metu. 

Tel. Vaikų ligų skyrius (8 46) 45 21 09 

Priėmimo skyrius (8 46) 45 21 66 

 

Atvežtas vaikas perduodamas įstaigai 

pasirašius perdavimo - priėmimo aktą. 

 

VIII. LAIKINOJI GLOBA SUAUGUSIAM ASMENIUI, VAIKUI, TURINTIEMS NEGALIĄ 

 

34. Trumpalaikė socialinė globa 

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavi-

mas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyven-

dinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba 

ar jos organizavimas, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių 

įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas ar jo 

organizavimas, laisvalaikio organizavimas, 

asmeninės higienos paslaugų organizavimas, 

maitinimas, ugdymo organizavimas (vaikams su 

negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 

21 m.), sveikatos priežiūros paslaugos, kitos 

paslaugos 

 

V. Gaigalaičio 

globos namai 

Neįgalus suaugęs 

asmuo 

asmeniui Klaipėdos g. 53, Gargždai Ne trumpiau kaip 12 val. per 

parą ne ilgiau kaip 1 mėn. 

Perkama 

paslauga 

asmens (80 

proc. jo 

pajamų)  ir 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 

35. „Atokvėpio“ paslauga 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė 

pagalba ar jos organizavimas, kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 

darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas 

ar jo organizavimas, laisvalaikio organiza-

vimas, asmeninės higienos paslaugų organiza-

V. Gaigalaičio 

globos namai 

Neįgalus suaugęs 

asmuo 

asmeniui Klaipėdos g. 53, Gargždai Ne trumpiau kaip 12 val. per 

parą ne ilgiau kaip 1 mėn. 

Perkama 

paslauga 

asmens (80 

proc. jo 

pajamų) ir 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 
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vimas, maitinimas, ugdymo organizavimas 

(vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims 

su negalia iki 21 m.), sveikatos priežiūros 

paslaugos, kitos paslaugos 

 

36. „Atokvėpio“ paslauga 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė 

pagalba ar jos organizavimas, 

BĮ Klaipėdos 

sutrikusio 

vystymosi 

kūdikių namai 

Neįgalus vaikas asmeniui Turistų g. 18, Klaipėda Ne trumpiau kaip 12 val. per 

parą ne ilgiau kaip 1 mėn. 

Perkama 

paslauga 

asmens (80 

proc. jo 

pajamų) ir 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 

 

IX. APGYVENDINIMAS NAKVYNĖS NAMUOSE 

 

37.  Laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose 

ir krizių centruose - laikina nakvynė, socialinių 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, būtinųjų 

paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas 

asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar 

dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių 

negalintiems ja naudotis. Tikslas – atkurti 

savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir 

padėti integruotis į visuomenę. 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas, psichologinė pagalba, 

minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų 

organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių 

ugdymas, transporto paslaugų organizavimas, 

esant poreikiui – sveikatos priežiūros paslaugų, 

apsaugos organizavimas. 

 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų centro 

Nakvynės 

namai 

Socialinės rizikos 

suaugę asmenys 

asmeniui Klaipėdos g. 53, Gargždai Iki 6 mėnesių ar ilgiau  

Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu. 

nakvynesnamai@gargzdusp

c.lt 

tel. (8 46) 45 15 38, 8686 

33702 

 

Mokestis už 

paslaugas 20 

proc. asmens 

pajamų 

 

X. KRIZIŲ CENTRO PASLAUGA 

 

38. Psichosocialinė pagalba asmenims, 

išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius 

emocinius išgyvenimus (netektis, sunkias 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Vaikai ir suaugę su 

negalia ir jų 

šeimos, senyvo 

amžiaus asmenys ir 

grupei Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras  

Pagal susitarimą, užsiregistravus el. paštu ir/ar 

telefonu, atvykus į vietą. 

gargzduspc@gmail.com, tel. (8 46) 47 02 02, 

8677 73032. 

mailto:nakvynesnamai@gargzduspc.lt
mailto:nakvynesnamai@gargzduspc.lt
mailto:gargzduspc@gmail.com
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ligas, skyrybas, psichologinį, fizinį ar 

seksualinį smurtą) ir jų šeimoms, artimiesiems 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, psichologinė pagalba, teisinės 

pagalbos organizavimas, lydėjimas į kitas 

institucijas, kitos paslaugos 

jų šeimos, krizinėje 

situacijoje esančios 

šeimos (skyrybos, 

artimo netektis, 

darbo praradimas), 

socialinės rizikos 

vaikai ar suaugę 

asmenys, 

patyrę/kyla pavojus 

patirti smurtą, 

piktnaudžiaujantys 

/ priklausomi 

alkoholiu, 

narkotinėmis, 

toksinėmis 

medžiagomis ir jų 

šeimos, 

smurtautojai, 

piktnaudžiaujantys/

priklausomi nuo 

alkoholio, 

narkotinių ar kitų 

psichotropinių 

mediagų. 

 

(įstaigoje ir/ar telefonu, 

kliento namuose) 

 

39. Laikinas apnakvindinimas: nakvynės ir 

būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) 

suteikimas asmenims, esantiems krizinėje 

situacijoje, kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla 

grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei. 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės 

suteikimas, minimalios asmens higienos 

paslaugos (pvz. dušas), minimalios buities 

paslaugos (pvz. virtuvės), esant poreikiui – 

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

socialinės rizikos 

suagę asmenys ir jų 

šeimos, socialinės 

rizikos šeimos, 

socialinės rizikos 

vaikai ir jų šeimos, 

krizinėje situacijoje 

esančios šeimos ir 

jų nariai; asmenys, 

patyrę smurtą 

šeimoje, kiti 

asmenys ir jų 

šeimos 

 

Asmeniui, 

šeimai 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras, Sodo g. 1, 

Gargždai, 

 

 

Iki 3 parų, o esant būtinybei 

iki 6 mėn. Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu 

Tel. (8 46) 47 02 02, 8686 

33702. 

 

Nemokamai 7 

pirmąsias 

kalendorines 

dienas krizių 

atvejais, kai 

asmuo (šeima) 

patiria fizinį ar 

psichologinį 

smurtą arba 

kyla grėsmė jo 

fiziniam ar 

emociniam 

saugumui, 

sveikatai ar 

gyvybei 

40. Psichologo ir psichiatro pagalba Gargždų PSPC 

Psichikos 

krizinėje situacijoje 

esantis asmuo 

asmeniui Tilto g. 2, Gargždai, Tel. registracijai 

 (8 46) 45 29 60 ir  

(8 46) 47 03 28 

PSDF 
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sveikatos 

centras 

Gargždų pirminės 

sveikatos priežiūros centro 

Psichikos sveikatos centras 

 

XI. PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI 

 

41. Informavimas - reikalingos informacijos apie 

socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai) 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

 

Socialinės rizikos 

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, 

socialinės rizikos 

suaugę asmenys ir 

jų šeimos, 

socialinės rizikos 

šeimos, 

vaikus globojančios 

šeimos, 

krizinėje situacijoje 

(skyrybos, darbo 

praradimas, artimo 

netektis ir kt.) 

esančios šeimos ir 

jų nariai, 

kiti asmenys ir 

šeimos 

Asmeniui 

(šeimai) 

Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras 

 

Vienkartinis informavimas 

garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 4 702 02, mob. tel. 8686 33702 

42. Konsultavimas – pagalba, kuria kartu su 

asmeniu analizuojama asmens (šeimos) 

probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų 

problemos sprendimo būdų. Reikalui esant 

konsultuojamas asmuo (šeima) gali būti 

nukreipiamas į kitą įstaigą. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

 

Socialinės rizikos 

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, 

Asmeniui 

(šeimai) 

Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras 

 

iki problemos išsprendimo pabaigos 

garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, mob. tel. 8686 33702 

mailto:garzduspc@gmail.com
mailto:garzduspc@gmail.com
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socialinės rizikos 

suaugę asmenys ir 

jų šeimos, 

socialinės rizikos 

šeimos, 

vaikus globojančios 

šeimos, 

krizinėje situacijoje 

(skyrybos, darbo 

praradimas, artimo 

netektis ir kt.) 

esančios šeimos ir 

jų nariai, 

kiti asmenys ir 

šeimos 

43. Tarpininkavimas ir atstovavimas - 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) iki 

problemos išsprendimo. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

 

Socialinės rizikos 

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, 

socialinės rizikos 

suaugę asmenys ir 

jų šeimos, 

socialinės rizikos 

šeimos, 

vaikus globojančios 

šeimos, 

krizinėje situacijoje 

(skyrybos, darbo 

praradimas, artimo 

netektis ir kt.) 

esančios šeimos ir 

jų nariai, 

kiti asmenys ir 

šeimos 

Asmeniui 

(šeimai) 

Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras 

 

iki problemos išsprendimo pabaigos  

garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, 8686 33702 

mailto:garzduspc@gmail.com
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44. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 

paslaugos asmenims (šeimoms) siekiant 

palaikyti, atstatyti savarankiškumą, atliekant 

įvairias visuomeniniame ir asmeniniame 

(šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, maitinimo organizavimas, 

darbinių įgūdžių ugdymas, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmens 

higienos paslaugų organizavimas, psichologinė 

pagalba, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui 

pagal jo savarankiškumą 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų centro 

Vaikų dienos 

centras 

Socialinės rizikos 

šeimų vaikai ir jų 

šeimos, socialiai 

remtinų ir socialinių 

problemų turinčių 

(„signalinių“) 

šeimų vaikai ir jų 

šeimos 

Grupei asmenų Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras 

 

Vaikams, lankantiems Vaikų dienos centrą - 

kiekvieną darbo dieną po pamokų iki 17 val. 

mokslo metais ir visą darbo dieną mokinių 

atostogų metu. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu 

 garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, mob. tel.  8683 23934 

Asmeniui, 

šeimai 

Sodo g. 1, Gargždai, 

Gargždų socialinių 

paslaugų centras 

 

Vaikų dienos centrą lankančių asmenų šeimų 

nariams pagal poreikį Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėjo sprendimu 

 garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, mob. tel. 8683 23934 

Priekulės 

socialinių 

paslaugų centro 

Vaikų dienos 

centre 

Vaikai iš socialinės 

rizikos šeimos 

Grupė asmenų Priekulės socialinių 

paslaugų centras, Naujoji g. 

5 A, Priekulė 

Vaikų dienos centrą lankančių asmenų 

šeimoms pagal poreikį Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėjo sprendimą  

 

XII. PAGALBA GLOBOJANTIEMS (RŪPINANTIEMS) VAIKUS AR ĮVAIKINUSIEMS ASMENIMS BEI SIEKIANTIEMS JAIS TAPTI 

 

45. Pagalba globėjams ir įvaikintojams –  

atrankos, konsulatvimo bei mokymų 

organizavimas. Tikslas - suteikti žinių ir 

kompetencijų reikalingų auginant globojamus 

(rūpinamus) ir įvaikintus vaikus. 

Paslaugos sudėtis:  informavimas, konsulta-

vimas  (įskaitant tęstinį), išvadų dėl būsimų 

globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo 

globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką rengimas, 

esamų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų 

pakartotinis vertinimas, be tėvų globos 

likusiems vaikams tinkamiausio globėjo 

(rūpintojo) ar įvaikintojo parinkimas (kartu su 

VTAS specialistais); dalyvavimas 

sudarant/peržiūrint vaiko globos (rūpybos) 

planą; tarpininkavimas dėl globojamų 

(rūpinamų) ar įvaikintų vaikų ryšio palaikymo 

su broliais/seserimis, gyvenančiais kitų globėjų 

(rūpintojų) ar įvaikintojų šeimose ar globos 

įstaigose; asmenų (šeimų) , pageidaujančių 

priimti vaiką svečiuotis, vertinimas; savitarpio 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Vaikus globojantys 

(rūpinantys) ar 

įvaikinę asmenys 

bei siekiantys jais 

tapti 

Asmeniui, 

gupei, šeimai 

Sodo g. 1, Gargždai Įvadiniai mokymai 30 val. (10 užsiėmimų po 1 

val. per savaitę), 3 kartus metuose 

Artimų giminaičių mokymai – 18 val. (6 

užsiėmimai), 6 temos 

gimk@gargzduspc.lt 

Tel. (8 46) 470202, mob. tel. 8683 23943 

mailto:garzduspc@gmail.com
mailto:garzduspc@gmail.com
mailto:gimk@gargzduspc.lt
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paramos grupių grupių organizavimas; 

psichologinė pagalba, kitų socialinių paslaugų 

teikimas globėjams (rūpintojams) ir 

įvaikintojams ar jų šeimos nariams 

 

XIII. SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA SUAUGUSIAM, SENYVO AMŽIAUS ASMENIUI SU NEGALIA 

 

46. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 

asmenims (šeimoms) siekiant palaikyti, atstatyti 

savarankiškumą, atliekant įvairias 

visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) 

gyvenime reikalingas funkcijas. 

Paslaugos sudėtis: informavimas, 

konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, maitinimo organizavimas, 

darbinių įgūdžių ugdymas, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmens 

higienos paslaugų organizavimas, psichologinė 

pagalba, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui 

pagal jo savarankiškumą 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų centro 

Suaugusiųjų 

asmenų su 

negalia ir 

senyvo amžiaus 

asmenų dienos 

socialinės 

globos centras 

Suaugęs asmuo su 

negalia, senyvo 

amžiaus asmuo 

Grupei asmenų Sodo g. 1, Gargždai Pagalba teikiama dienos 

metu antradieniais – 

ketvirtadieniais nuo 9.00 

val. iki 13.00 val. Klaipėdos 

rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėjo 

sprendimu 

garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, mob. 

tel. 8686 33702 

Iki 20 proc. 

asmens pajamų 

47. Specialiosios socialinės paslaugos: 
1. socialinė priežiūra (pagalba į namus); 
2. socialinė globa (dienos socialinė globa asmens 

namuose). 
Bendrosios socialinės paslaugos: 

1. informavimas; 
2. konsultavimas; 
3. tarpininkavimas; 
4. transporto organizavimas; 
5. sociokultūrinės paslaugos; 
6. kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

 

http://www.gargzdupsc.lt/paslaugos/specialiosio

s-socialines-paslaugos 

 

Klaipėdos 

rajono Paramos 

šeimai centras 

asmuo (šeimai, 

kurio gebėjimai 

savarankiškai 

rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu 

ir dalyvauti 

visuomenės 

gyvenime 

nepakankami 

Asmeniui, 

šeimai 

Klaipėdos g. 11, Gargždai 

ir asmens namuose. 

 

 

Paslaugų teikimo trukmė / 

dažnumas priklauso nuo 

asmens (šeimos) socialinių  

socialinių paslaugų poreikio  

Tel. (8 46) 47 19 50, 

El. paštas 

paramoscentras@gmail.com 

 

 

XIV. SOCIALINĖ GLOBA VAIKUI, SUAUGUSIAM, SENYVO AMŽIAUS ASMENIUI SU NEGALIA 

 

48. Dienos socialinė globa – kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 

pagalba dienos metu. 

Gargždų 

socialinių 

paslaugų centro 

Suaugusiųjų 

Suaugęs asmuo su 

negalia ir jo šeima, 

senyvo amžiaus 

asmuo ir jo šeima 

Grupei asmenų Sodo g. 1, Gargždai Pagalba teikiama dienos 

metu kiekvieną darbo dieną 

nuo 8.00 iki 17.00 val. 

Klaipėdos rajono 

Vienas 

gyvenantis 

asmuo iki  20 

mailto:garzduspc@gmail.com
http://www.gargzdupsc.lt/paslaugos/specialiosios-socialines-paslaugos
http://www.gargzdupsc.lt/paslaugos/specialiosios-socialines-paslaugos
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Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavi-

mas, bendravimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, maitinimo organizavimas, asmens 

higienos paslaugų organizavimas, psichologinė 

pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, 

prausiantis ir kt. pobūdžio, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių 

įgūdžių ugdymas, transporto paslaugų 

organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos 

asmeniui pagal jo savarankiškumą 

asmenų su 

negalia ir 

senyvo amžiaus 

asmenų dienos 

socialinės 

globos centras 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu 

garzduspc@gmail.com 

tel. (8 46) 47 02 02, 8686 

33702 

proc. asmens 

pajamų;  

asmuo, 

gyvenantis 

šeimoje, kurios 

pajamos 

vienam šeimos 

nariui neviršija 

VRP trigubo 

dydžio iki 20 

proc. asmens 

pajamų, kurios 

pajamos viršija 

VRP trigubą 

dydį iki 50 

proc. asmens 

pajamų.  

Priekulės 

socialinių 

paslaugų centro 

Suaugusiųjų 

asmenų su 

negalia ir 

senyvo amžiaus 

asmenų dienos 

socialinės 

globos centras 

Suaugęs asmuo su 

negalia ir jo šeima, 

senyvo amžiaus 

asmuo ir jo šeima 

Grupei asmenų Naujoji g. 5A, Priekulė, 

Priekulės socialinių 

paslaugų centre 

Pagalba teikiama dienos 

metu kiekvieną darbo dieną 

nuo 8.00 iki 17.00 val. 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu. 

priekulesspc@gmail.com 

Tel. (8 46)45 40 11;   

Mob. tel. 8673 55885. 

 

49. Dienos socialinė globa asmens namuose 

(integrali pagalba į namus) - visuma paslaugų, 

kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 

pagalba dienos metu. 

Paslaugos sudėtis: informavimas, konsultavi-

mas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, laisvalaikio organizavimas, 

maitinimo organizavimas, asmeninės higienos 

paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir 

pan.), psichologinė pagalba, pagalba 

rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. 

pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų 

apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, 

planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, 

bendraujant ir pan.), sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas, transporto 

organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos 

asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Priekulės 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Asmenys, kurių 

deklaruota 

gyvenamoji vieta 

yra Klaipėdos 

rajonas: 

1) vaikai su 

negalia, kuriems 

nustatytas visiško 

nesavarankiškumo 

lygis, taip pat teisės 

aktų nustatyta 

tvarka nustatytas 

sunkus neįgalumo 

lygis ir specialusis 

nuolatinės slaugos 

poreikis ar 

nuolatinės 

priežiūros 

(pagalbos) poreikis 

dėl protinio 

atsilikimo ar 

psichikos 

sutrikimų: 

2) suaugę darbingo 

amžiaus asmenys 

su negalia, kuriems 

Asmeniui, 

šeimai 

Asmens namuose Paslauga teikiama nuo 2 iki 

8 valandų per dieną iki 5 

kartų per savaitę.  

Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu. 

 

El. paštas: 

priekulesspc@gmail.com 

Tel. (8 46)45 40 11;   

Mob. tel. 8673 55885. 

 

 

mailto:garzduspc@gmail.com
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teisės aktų nustatyta 

tvarka nustatytas 0-

25 proc. 

darbingumo lygis ir 

specialusis 

nuolatinės slaugos 

poreikis ar 

nuolatinės 

priežiūros 

(pagalbos) poreikis 

dėl protinio 

atsilikimo ar 

psichikos sutrikimų 

bei nustatytas 

visiško 

nesavarankiškumo 

lygis; 

3) senyvo amžiaus 

asmenys, kuriems 

nustatytas didelių 

specialiųjų poreikių 

lygis bei teisės aktų 

tvarka nustatytas 

specialusis 

nuolatinės slaugos 

poreikis ar 

nuolatinės 

priežiūros 

(pagalbos) poreikis 

dėl protinio 

atsilikimo ar 

psichikos sutrikimų 

bei nustatytas 

visiško 

nesavarankiškumo 

lygis. 

 

XV. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS VAIKUI, SUAUGUSIAM, SENYVO AMŽIAUS ASMENIUI SU NEGALIA 

 
50. Transporto organizavimas - paslauga, teikiama 

pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, 

ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to 

Priekulės 

socialinių 

Neįgaliems 

asmenims nuvykti į 

planines 

Asmeniui  Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 
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ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis 

visuomeniniu ar individualiu transportu 

 

www.gargzdupsc.lt/veikla/veiklos 

sritys/transporto paslaugos 

 

 

paslaugų 

centras 

ambulatorines 

hemodializės 

procedūras ir 

parvykti iš jų. 

 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu. 

El. paštas: 

priekulesspc@gmail.com 

Tel. (8 46)45 40 11;   

Mob. tel. 8673 55885. 

 

Paramos šeimai 

centras 

Neįgaliems 

asmenims nuvykti į 

planines 

ambulatorines 

hemodializės 

procedūras ir 

parvykti iš jų. 

Asmeniui   Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimu 

El. paštas 

paramoscentras@gmail.com 

Tel. (8 46) 47 19 50, 

 

 

51. Skalbimosi, maudymosi paslaugos Paramos šeimai 

centras 

 asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai 

 

El. paštas 

paramoscentras@gmail.com 

Tel. (8 46) 47 19 50 

 

52. Aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis 

 

www.gargzdupsc.lt/veikla/veiklos 

sritys/gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis 

Paramos šeimai 

centras 

Asmenys, kuriems 

nustatyti specialieji 

poreikiai nuolat ar 

laikinai naudoti 

techninės pagalbos 

priemones 

 

asmeniui Klaipėdos g. 11, Gargždai 

 

El. paštas 

paramoscentras@gmail.com 

Tel. (8 46) 47 19 50, 

 

 

 

 

Priekulės socialinių paslaugų centras – www.priekulesspc.lt 

Gargždų socialinių paslaugų centras – www. gargzduspc.lt 

Paramos šeimai centras – www.gargzdupsc.lt 

Klaipėdos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – www.klrppt.lt 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – www.visuomenessveikata.lt 

Klaipėdos rajono švietimo centras – www.klrsc.lt 
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