ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, TEIKIAMŲ ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ BEI SVEIKATOS PASLAUGŲ ŠIAULIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŽEMĖLAPIS (2022 M.)
TEIKIANTI ĮSTAIGA

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41) 58 0813
El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt
www.srspt.eu
Kontaktiniai asmenys:
Direktorė:
Rasa Piežienė
Mob. 8 675 24 482
Direktoriaus pavaduotoja:
Vilma Bagdonienė
Mob. 8 675 21 899

PASLAUGA

PASLAUGOS
GAVĖJAI

PASLAUGOS
ORGANIZAVIMAS

Vaikų (mokinių) mokymosi
sunkumų vertinimas

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 1–12
klasių mokiniai

Reikalinga registracija
8 675 21 899

Psichologo konsultacijos

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 1–12
klasių mokiniai, jų tėvai
(globėjai)

Reikalinga registracija
8 600 27 589;
8 600 27 192;
dėl susitikimo laiko tariamasi
individualiai

Socialinio pedagogo konsultacijos

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 1–12
klasių mokiniai, jų tėvai
(globėjai)

Reikalinga registracija
8 600 27 031;
dėl susitikimo laiko tariamasi
individualiai

Logopedo konsultacijos

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 1–12
klasių mokiniai, jų tėvai
(globėjai)

Reikalinga registracija
(8 41) 58 08 13;
dėl susitikimo laiko tariamasi
individualiai

Specialiojo pedagogo
konsultacijos

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 1–12
klasių mokiniai, jų tėvai
(globėjai)

Reikalinga registracija
(8 41) 58 0813;
dėl susitikimo laiko tariamasi
individualiai

KAINA

Visos Šiaulių r.
švietimo
pagalbos
tarnyboje
teikiamos
paslaugos yra
nemokamos
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Direktoriaus pavaduotojo
konsultacijos specialiojo ugdymo
organizavimo, švietimo pagalbos
teikimo ir kitais klausimais
Tėvystės
gebėjimų
ugdymo
programa tėvams, auginantiems
vaikus, patiriančius elgesio ir
emocijų
valdymo
sunkumų
„Ugdau
mylėdamas,
myliu
suprasdamas“.

Tėvai (globėjai)

Prevencinė programa „Ką turėtų
žinoti tėvai apie psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo pasekmes?“

Tėvai (globėjai)

Emocinio ugdymo programa
„Emocijų pažinimas ir valdymas“.

8 675 21 899
Tėvai (globėjai)

5–8 klasių mokiniai

Reikalinga registracija
8 600 27 031
Užsiėmimų grupes veda
socialinis pedagogas (8
susitikimai po 2 val.; iš viso
16 val.)
Reikalinga registracija
8 600 27 031
Užsiėmimų grupes veda
socialinis pedagogas (4
susitikimai po 2 val.; iš viso
8 val.)
Reikalinga registracija
8 600 27 031
Užsiėmimų grupes veda
socialinis pedagogas (6 val.)

Mobilus darbas su jaunimu

Jaunimas nuo 14 m.
amžiaus

Informacija teikiama
8 600 26 574
Vykdoma:
Varputėnuose, Gilvyčiuose,
Verbūnuose, Gruzdžiuose,
Šakynoje, Žarėnuose,
Pakapėje

Efektyvios tėvystės mokymai

Tėvai (globėjai)

Reikalinga išankstinė
registracija
8 600 27 031
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Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 31,
Gruzdžiai,
LT-81421 Šiaulių r.
Tel. / faks. (8 41) 37 22 51
Mob. 8 620 91 264
El. p. ggimnazija@gmail.com
http://www.gruzdziai.siauliai.lm.lt/

● Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga, dirba karjeros
specialistas
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Mokytojo padėjėjo
●Prailgintos dienos grupė
● Socialinio emocinio ugdymo konsultantų pagalba

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos
Šakynos skyrius

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
● Logopedo
● Specialiojo pedagogo
● Socialinio pedagogo
● Mokytojo padėjėjo
●Prailgintos dienos grupė

Šiaulių g. 20, Šakyna, Šakynos sen.,
LT-81342 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 76 16

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija
V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai,
LT-81147 Šiaulių r.
Tel. / faks. (8 41) 585845
Mob. 8 603 07 628
El. p. ivinskiui@gmail.com
http://www.ivinskis.kursenai.lm.lt/

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga, paskirtas atsakingas
mokytojas
●Socialinio pedagogo

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija
Stoties g. 16, Meškuičiai,
LT-81442 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 370568
Mob. 8 620 91233

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga, dirba karjeros
specialistas
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
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El. p. meskuiciuvm@gmail.com
http:/meskuiciai.siauliai.lm.lt/

●Psichologo

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos
Naisių skyrius
Plento g. 16, Naisiai, Meškuičių sen.,
LT-81474 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 386035

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga, dirba karjeros
specialistas
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Psichologo

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla
Dubysos g. 15, Bubiai,
LT-80201 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 388680
Mob. 8 679 54 406
El. p. mokykla@dubysos.lt
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos
Aukštelkės skyrius
Paparčių g. 2, Aukštelkė,
Šiaulių kaimiškoji sen.,
LT-80180 Šiaulių r.
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos
Bubių skyrius
Dubysos g. 15, Bubiai, Bubių sen.,
LT-80201 Šiaulių r.
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos
Kurtuvėnų skyrius
P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnai,
Bubių sen.,
LT-80224 Šiaulių r.

Paslaugos teikiamos visuose skyriuose:
●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Psichologo (epizodiškai)
●Prailgintos dienos grupė
● Mokytojo padėjėjo
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Šiaulių r. Bazilionų mokykladaugiafunkcis centras
B.Mejerytės g. 1,
Bazilionų mstl.,
LT-80162 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 38 66
Mob. 8 620 91 256
El. p. bazvid@gmail.com
http://www.bazilionai.siauliai.lm.lt/

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Psichologo (teikia SPT)

Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Melioratorių g. 17, Drąsučiai,
LT-81109 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 62 24
Mob. 8 620 91 164
El. p. pmdras@gmail.com
http://www.drasuciai.siauliai.lm.lt/
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir
Vladimiro Zubovų progimnazija
Aušros g. 2, Ginkūnai,
LT-81492 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 58 92 70
Mob. 8 620 91 147
El. p. ginkmok@gmail.com
www.ginkunumokykla.lt/
Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla
Šilelio g. 10, Kairiai,
LT-80112 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 44 21
Mob. 8 620 91 205

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Prailgintos dienos grupė
●Mokytojo padėjėjo

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį. Organizuojama ir atsakingo asmens
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Prailgintos mokymosi dienos grupė
● Mokytojo padėjėjo
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El. p. kairiai.mokykla@gmail.com
http://kairiai.siauliai.lm.lt/
Struktūriniai padaliniai:
Kairių skyrius
Šilelio g. 10, Kairiai, Kairių sen.,
LT-80112 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 44 21
Mob. 8 620 91 280

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
● Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
● Prailgintos mokymosi dienos grupė

Pakapės skyrius
Darželio g. 3, Pakapė, Šiaulių kaimiškoji
sen.
LT-80146 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 73 24
Mob. 8 620 91 280

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
● Prailgintos mokymosi dienos grupė

Šilėnų skyrius
Saulės g. 38, Šilėnai, Kairių sen.,
LT-80132 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 55 92 41
Mob. 8 620 91 280

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
● Prailgintos mokymosi dienos grupė

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių
progimnazija

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Psichologo
●Prailgintos mokymosi dienos grupė

Daugėlių g. 86, Kuršėnai,
LT-81119 Šiaulių r.
Tel. / faks. (8 41) 58 63 54
Mob. 8 620 91 223
El. p. daugeliumok@gmail.com
http://www.daugeliumokykla.lt/

7
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio
progimnazija
Kapų g. 9, Kuršėnai,
LT-81154 Šiaulių r.
Tel. / faks. (8 41) 58 16 36
Mob. 8 620 91 324
El. p. anglickio.pm@gmail.com
http://www.anglickiopm.lt/

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį.
●Logopedo
● Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Prailgintos mokymosi dienos grupė

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykladaugiafunkcis centras
Ventos g. 17, Kuršėnai,
LT-81157 Šiaulių r.
Tel. / faks. (8 41) 58 33 64
Mob. 8 620 91 102
El. p. pavenciuvid@gmail.com
http://www.pavenciai.kursenai.lm.lt/

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Prailgintos dienos grupė

Šiaulių r. Kužių mokykla
Vilties g. 9, Kužiai,
LT-80265 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 53 96
Mob. 8 620 91 316
El. p. kuziaivm@gmail.com
http://www.kuziai.siauliai.lm.lt/
Šiaulių r. Raudėnų mokykladaugiafunkcis centras
Tryškių g. 4, Raudėnai, Raudėnų sen.,
LT-81322, Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 66 35

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga, dirba karjeros
specialistas
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Socialinio pedagogo
●Prailgintos dienos grupė (1–4 kl.)

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į ugdymo
turinį
●Logopedo
● Specialiojo pedagogo
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Mob. 8 620 91 162
El. p. raudpm@gmail.com
http://www.raudenai.siauliai.lm.lt/
Šiaulių r. Voveriškių mokykla

Veikia VŠĮ ,,Drauge linksmiau“ dienos centras 1–8 kl. mokiniams iš socialiai remtinų šeimų

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,
LT-77194 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 75 24
Mob. 8 620 91 225
El. p. vmokykla@gmail.com
http://www.voveriskiumokykla.lt/

●Teikiama ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslauga integruojant į klasės
vadovo veiklą (klasės valandėles)
●Logopedo
●Specialiojo pedagogo
●Prailgintos dienos grupė

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis
„Puriena“
J. Gagarino g. 4, Gruzdžiai,
LT-81421 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 22 88
Mob. 8 620 91 243
El. p. gruzdziudarzelis@gmail.com
http://www.gruzdziudarzelis.lt/
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
„Spindulėlis“
Salduvės g. 16, Kairiai
LT-80114 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 42 42
Mob. 8 620 91 153
El. p. kairiudarzelis@gmail.com
http://www.kairiudarzelis.lt/
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis
,,Žiedelis“
Daugėlių g. 74, Kuršėnai,
LT-81121 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 58 06 94
Mob. 8 620 91 169

● Profesinis konsultavimas integruojant į ugdymo turinį
● Logopedo
● Mokytojo padėjėjo

● Logopedo

● Profesinis konsultavimas integruojant į ugdymo turinį
● Logopedo
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Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis
„Eglutė“
V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai,
LT-81449 Šiaulių r.
Tel.(8 41) 58 14 76
Mob. 8 620 91 176
El. p. info@kursenueglute.lt
http://www.kursenueglute.lt/
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis
„Nykštukas“
Vydūno g. 9, Kuršėnai
LT-81155 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 58 16 59
Mob. 8 620 91 182
El. p. kursenunykstukas@gmail.com
http://www.kursenunykstukas.lt/

● Integruojamos veiklos, susijusios su profesijomis, bet ne konsultavimas
● Logopedo
● Judesio korekcijos mokytojo pagalba

● Profesinio konsultavimo paslaugos integruojant į ugdymo turinį
● Logopedo
● Mokytojo padėjėjo
● Prailgintos dienos grupė

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
● Logopedo
Stoties g. 1, Meškuičiai,
LT-81442 Šiaulių r.
Tel. (8 41) 37 05 46
Mob. 8 620 91 239
El. p. meskuiciudarzelis@gmail.com
http://meskuiciuld.lt/
Teikianti įstaiga
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo
įstaigos
Informaciją teikia
Šiaulių r. Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė

Paslauga

Paslaugos gavėjai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
priežiūros paslaugos pagal
„Šeimos darželio“ modelį

Tėvai (globėjai),
auginantys
ikimokyklinio amžiaus
vaikus ir gyvenantys
Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje.

Paslaugos organizavimas
Vaikų priežiūros paslaugos
teikėjo namuose arba vaikų
priežiūros paslaugos teikėjo
nuomojamose patalpose
ikimokyklinio amžiaus
vaikams, gyvenantiems

Kaina

Nemokama tik
priežiūros
paslauga.
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Viktorija Lipskienė
Tel. (8 41) 43 76 57
Mob. 8 614 51 069
El. p. viktorija.lipskiene@siauliuraj.lt

Aukštelkės neformaliojo ugdymo
akademija
vaikų dienos centrai:
„Padėk man – padėsiu jums“
Paparčių g. 2, Aukštelkė, Šiaulių r.

„Piliuko vaikai“
Dubysos g. 15, Bubiai, Šiaulių r.
Jurgita Grigalauskienė
Mob. 8 621 20 078
El. p. Jurgita.grigalauskiene@dybysos.lt

Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje, nepatenkantiems
į Savivaldybės švietimo
įstaigose įsteigtas
ikimokyklinio ugdymo
grupes ar jų gyvenamojoje
vietovėje nesant švietimo
įstaigos. Priežiūra
teikiama švietimo įstaigai
gavus 4-5 prašymus dėl
Vaikų priežiūros teikimo
paslaugos. Gali būti teikiama
iki 10 valandų per dieną
vaikams nuo 1 metų amžiaus
iki priešmokyklinio ugdymo
pradžios.

•informavimas
•konsultavimas, tarpininkavimas
ir atstovavimas
• maitinimo organizavimas
• socialinių ir gyvenimo įgūdžių
ugdymo paslauga
• sociokultūrinės paslaugos
• laisvalaikio ir užimtumo
organizavimas
• darbinių įgūdžių, sveikatos ir
higienos paslaugos, maisto
gaminimo ABC ir kitos paslaugos
per pasitikėjimą ir
savarankiškumą skatinančias
veiklas
• psichologo paslaugos pagal
poreikį
• materialinės pagalbos
paslauga – aprūpinimas

Tėvai ir vaikai

Abu centrai talpina po 25
vaikus.
Pirmadieniais ir
penktadieniais, esant reikalui
ir šeštadieniais, nuo 12.30 iki
18 val.

Nemokama
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„Facebook“ paskyra: Aukštelkės
neformaliojo ugdymo akademija

būtiniausiais drabužiais ar
avalyne, namų apyvokos
reikmenimis
• transporto paslauga ( vaikų
pavėžėjimas iš Centro į namus)
• Savanoriško darbo
organizavimo paslaugos ir kt.

VŠĮ Vaikų dienos centras „Drauge
linksmiau“

•Informavimas
•konsultavimas
S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių •pamokų ruoša
mstl., Šiaulių r.
•maitinimo organizavimas
•socialinių ir gyvenimo įgūdžių
Tryškių g. 4, Raudėnų k. Šiaulių r.
•ugdymo paslauga
•laisvalaikio ir užimtumo
Direktorė Diana Tamašauskienė
organizavimas
Mob. 8 616 09 906
El. p. dordiana@gmail.com
Lietuvos Raudonojo kryžiaus
draugijos Šiaulių rajono skyriaus
Vaikų dienos centras
Sodo g. 4, Kuršėnų m., Šiaulių r.
Mob. 8 611 45 990
El. p. kursenurk@gmail.com

Asociacija Lietuvos krikščioniškas
fondas
Vaikų dienos centras
Žeimių g. 7, Ginkūnų k., Šiaulių r.
Solveiga Čužiauskienė
Mob. 8 624 74 757

Socialinę riziką
patiriančių šeimų vaikai
ir jų tėvai bei
nepasiturinčiai
gyvenančių,
probleminių ar kitaip
socialiai pažeistų šeimų
vaikai nuo 7 iki 18 metų

●Informavimas
●konsultavimas
●pamokų ruoša
●maitinimo organizavimas
●socialinių ir gyvenimo įgūdžių
ugdymo paslauga
●sociokultūrinės paslaugos
●laisvalaikio ir užimtumo
organizavimas

Socialinę
riziką
patiriančių šeimų vaikai
ir
jų
tėvai
bei
nepasiturinčiai
gyvenančių, probleminių
ar
kitaip
socialiai
pažeistų šeimų vaikai

Vaikams teikiamos paslaugos:
● pagalba ruošiant pamokas
●maitinimas
● krikščioniško ugdymo
● muzikinio lavinimo
● dailės studijos

Vaikai iš socialinę riziką
patiriančių šeimų ir jų
šeimos, kiti vaikai ir jų
šeimos. Ginkūnų k.,
Ginkūnų mokykloje
besimokantys vaikai ir
Šiaulių rajono vaikai

Gruzdžiuose – 15 vietų.
Vykdymo laikas – kiekvieną
darbo dieną nuo 14 iki 18
val.
Raudėnuose – 15 vietų.
Vykdymo laikas – kiekvieną
darbo dieną nuo 12 iki 16
val.

20 vietų.
Vykdymo laikas – kiekvieną
darbo dieną nuo 14 iki 18
val.

Vietų skaičius iki 20.
Registracija pradedama
pateikus vaiko vieno iš tėvų
arba globėjo prašymą.
Pirmadieniais–
ketvirtadieniais
11.00–17.00 val.

Nemokamai

Nemokamai

Vaikų,
lankančių dienos
centrą ir
gaunančių
akredituotą
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El. p. solveigacuz@gmail.com
Interneto svetainė www.lkf.lt
Facebook paskyra: Vaikų dienos centras
Ginkūnuose
Valdas Vaitkevičius
Mob. 8 676 34 738
El. p. dvarasvaldas@gmail.com

VšĮ ,,Eterna Vita“
Vaikų dienos centras
Daugėlių g. 83, Kuršėnų m., Šiaulių r.
Direktorė Jūratė Tuominienė
El. p.: info@eternavita.lt
vdc@eternavita.lt
https:/www.eternavita.lt

VšĮ „Mes šalia“
Šiaulių r. bendruomeniniai šeimos
namai
Direktorė
Rosita Veikalienė 8 61146337
(INFORMACIJA BUS PAPILDYTA)
Atviras Šiaulių rajono jaunimo
centras

● sportiniai ir kulinariniai
užsiėmimai
● įvairūs tematiniai užsiėmimai
(tautinės, valstybinės ir kt.
šventės)
● organizuojamos išvykos,
susitikimai, ekskursijos
● vasaros metu vaikams
sudaromos sąlygos dalyvauti
stovyklose

Paslaugos
gavėjų Penktadienis: sanitarinė
amžius: nuo 7 iki 18 diena.
metų

Teikiamos paslaugos:
●informavimas
●konsultavimas
●tarpininkavimas ir atstovavimas
●maitinimo organizavimas
●socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas
●laisvalaikio užimtumas
●aprūpinimas būtiniausiais
drabužiais ir avalyne
●sociokultūrinės paslaugos

Vaikai ir jų tėvai

Paskaitų ciklas šeimoms
,,Pozityvi tėvystė“ (18 val.)

Vaikus auginantys ar jų
besilaukiantys, ar
globojantys vaikus
asmenys

Paskaitos (tikslinė grupė vaikai)
Psichologas (ukrainiečių, rusų
k.)

Vaikai iki 18 metų
Pabėgėliai iš Ukrainos
(nuo 2022 m. rugpjūčio
mėn.)
14–29 metų jauni
žmonės, daugiau
dėmesio skiriant mažiau

Atviri vakarai: saugaus ir
prasmingo laisvalaikio
užtikrinimas 4 val. I-V (pokalbiai,

Vietų skaičius – 17.
Darbo laikas: darbo dienomis
nuo 13 iki 17 val.

dienos socialinę
priežiūrą,
paslaugų išlaidų
finansavimo
sutartis (2021 m.
sausio 27 d.
Nr.SRZ29(3.54)).
Paslaugos
teikiamos
nemokamai.

Nemokamai

Nemokamai
Registracija ir išsamesnė
informacija
tel.
Mob. 8 645 61301

Centras atviras visiems
jauniems žmonėms kiekvieną
darbo dieną

Nemokamai
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Sodo g. 4, Kuršėnai, Šiaulių r.
Vadovė Kristina Pinskienė
Mob. 8 673 53 555
El. p. srjaunimocentras@gmail.com
www.srjc.lt
FB grupė: Atviras Šiaulių rajono
jaunimo centras

bendravimas, tenisas, „pool’as“,
stalo futbolas, „air’hockey“,
sporto salė, maisto gaminimo
užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės,
kitos kartu susikurtos veiklos,
iniciatyvos)
Individualios jaunimo
darbuotojo konsultacijos
(emocinis palaikymas,
konsultavimas, pagalba ir
lydėjimas susidūrus su
sunkumais)
Psichologo / psichoterapeuto
konsultacijos (reikalinga
išankstinė registracija)
Darbas su grupėmis (įvairūs
patyriminiai mokymai, žygiai,
stovyklos, teminės grupės)
Nauja individualaus darbo su
jaunimu paslauga
,,10 lengvų žingsnių“

galimybių turintiems
jaunuoliams

12–18 m.
delinkventinio elgesio
bei elgesio ir emocijų
sutrikimų turintys vaikai
ir jaunimas, taip pat ir
padarę
bet
kokio
pobūdžio teisės aktų
pažeidimų paaugliai

15–19 val.
Informacija apie kitas veiklas
atviroje FB grupėje.

Su jaunuoliais kuriamas
abipusiu pasitikėjimu grįstas
santykis,
kartu
būnant
jaunimo centre, bendraujant.
Kartu su jaunuoliu vertinama
jo situacija ir pasiryžimas
imtis pokyčių. Atėjus laikui –
kuriamas lengvų žingsnių
planas. Visada vyks nuolatinis
palaikymas,
domėjimasis
situacija,
skatinimas.
Naudojami įvairūs kūrybiški
metodai, siekiama pažinti
jaunuolių aplinką, taip pat ir
dirbti joje. Pagrindinis siekis
sukurti saugią aplinką, būti
šalia jaunuolio tol kol reikės,
lydėti jį darant pokyčius ar
išbūnant su juo sudėtingų
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Kuršėnų šeimos namai
Krizių centras
Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.
Direktorius Feliksas Rudzinskas
Tel. (8 41) 508 300
Mob. 8 610 37 893
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam
darbui Nijolė Bilevičienė
Tel. (8 41) 508 300
Mob. 8 664 32 697

El. p. kursenuvgn@gmail.com
https://www.kursenunamai.lm.lt/

Kuršėnų šeimos namai, padalinys
Globos centras
Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.
Globos centro padalinio vedėja
Jolanta Mankuvienė
Mob. 8 614 98 970

Suaugę
asmenys,
Intensyvi krizių įveikimo pagalba patiriantys
socialinę
riziką.
Šeimos
su
vaikais,
patiriančios
socialinę riziką. Kiti
asmenys (vieniši tėvai su
vaikais, besilaukiančios
moterys, nepilnametės
besilaukiančios
merginos
ir
nepilnametės motinos,
kurioms
reikalingos
socialinės
paslaugos.
Vaikai, kuriems pagal
LR vaiko teisių apsaugos
pagrindų
įstatymą
nustatyta vaiko laikinoji
priežiūra su tėvais ar
vienu iš jų arba kitais
teisėtais atstovais pagal
įstatymą
Informavimas
(reikalingos Likę be tėvų globos
informacijos
apie
socialinę vaikai,
pagalbą suteikimas asmeniui vaikus globojančios,
(šeimai)
prižiūrinčios šeimos
ir jų šeimos nariai, kiti
asmenys ir šeimos

situacijų metu. Teikiama
psichologo-psichoterapeuto
paslaugas jaunimo centre,
jaunuoliai dalyvauja įvairiose
jaunimo centro veiklose,
patyriminiuose mokymuose,
stovyklose ir kt. Skiriamas
laikas refleksijoms, atvejų
analizėms,
supervizijoms,
konsultacijoms.
Vietų skaičius – 6 šeimos.
Paslauga teikiama iki 12
mėn.
Apgyvendinama Šiaulių
rajono savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos skyriaus arba
Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos Šiaulių skyriaus
siuntimu.
Teikiamos socialinės
paslaugos:
- informavimas
- konsultavimas
- tarpininkavimas ir
atstovavimas
- laikinas apgyvendinimas

Pagal poreikį ir Globos centro
veiklos ir vaiko budinčio
globotojo
vykdomos
priežiūros organizavimo ir
kokybės priežiūros tvarkos
aprašą (toliau – aprašas)

Finansuojama iš
Šiaulių rajono
savivaldybės
biudžeto lėšų

Finansuojama iš
Šiaulių rajono
savivaldybės
biudžeto lėšų ir
projekto ES
biudžeto lėšų.
Klientui
nemokama
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El. p. kursenuvgn@gmail.com
http://kursenugc.lt/
Vaikai yra vaikai. Šiaulių rajonas

Konsultavimas (pagalba, kurią
teikiant
kartu
su
asmeniu
analizuojama asmens (šeimos)
problema ir ieškoma veiksmingų
jos sprendimo būdų)
Tarpininkavimas
ir
atstovavimas (pagalbos asmeniui
(šeimai) suteikimas sprendžiant
įvairias
asmens
(šeimos)
problemas (teisines, sveikatos,
ugdymo
ir
kt.),
tvarkant
dokumentus, nukreipiant pas
reikiamus specialistus, ir kt.,
tarpininkaujant
tarp
asmens
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų
institucijų, specialistų, asmenų)
Transporto
organizavimas
(pavėžėjimo paslauga, teikiama
pagal
poreikius
asmenims,
dalyvaujantiems
GC
organizuojamose
veiklose,
intensyviu (krizės) atveju ir dėl
susidariusių aplinkybių negali
naudotis
visuomeniniu
ar
individualiu transportu)
Sociokultūrinės paslaugos
(laisvalaikio organizavimo
paslaugos, teikiamos siekiant
išvengti socialinių problemų,
mažinant socialinę atskirtį,
perdegimo sindromą, aktyvinant
bendruomenę; jas teikiant,
asmenys (šeimos) gali bendrauti,
dalyvauti GC organizuojamuose
renginiuose, išvykose ir kt.

Likę be tėvų globos
vaikai,
vaikus
globojančios,
prižiūrinčios šeimos ir jų
šeimos
nariai,
kiti
asmenys ir šeimos
Likę be tėvų globos
vaikai, vaikus
globojančios,
prižiūrinčios šeimos ir jų
šeimos nariai, kiti
asmenys ir šeimos

Pagal poreikį ir aprašą, kol Nemokamai
problema bus išspręsta

Pagal poreikį ir aprašą, kol Nemokamai
problema bus išspręsta

Likę be tėvų globos Pagal poreikį ir (ar) ypatingu
vaikai,
vaikus atveju
globojančios,
prižiūrinčios šeimos

Klientui
nemokama, kai
dalyvaujama
Globos centro
veiklose.
Klientas
apsimoka
transporto
išlaidas
už
tikslinį
pavėžėjimą
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veiklose.
Renginiai, išvykos, socialinių
įgūdžių ugdymo užsiėmimai
vaikams.
Viešinimo iniciatyvų
organizavimas).
Kitos bendrosios socialinės
paslaugos (socialinės paslaugos,
organizuojamos atsižvelgiant į
specifinius paslaugos gavėjų
poreikius, pvz.: vaikų priežiūros
paslaugos, globėjams, budintiems
globotojams dalyvaujant
mokymuose, savipagalbos
grupėse, kitose GC
organizuojamose veiklose: vaikai
gali ruošti pamokas, žaisti,
bendrauti ir pan.)
Intensyvi krizių įveikimo
pagalba (pagalbos suteikimas ir
organizavimas asmeniui,
atsidūrusiam krizinėje situacijoje)

Psichosocialinė pagalba
(pagalbos (socialinės,
psichologinės, 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)

Likę be tėvų globos
vaikai,
vaikus globojančios,
prižiūrinčios šeimos ir jų
šeimos nariai,
kiti asmenys ir šeimos,
pvz.: tėvai, kurių vaikai
pateko į globą.
Vaikai, netekę tėvų
globos,
krizinėje situacijoje
(šeimos netektis,
trauminės vaikystės
patirtys ir kt.)
socialinę riziką (smurtą)
patyrę ar patiriantys
vaikai
(piktnaudžiaujantys
alkoholiu, narkotinėmis,
psichotropinėmis ar

Pagal poreikį ir aprašą, kol Nemokamai
problema bus išspręsta

Pagal poreikį ir aprašą, kol Nemokamai
problema bus išspręsta
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Pagalba globėjams
(rūpintojams), budintiems
globotojams, įvaikintojams 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. Savitarpio
pagalbos grupės.

Laikino atokvėpio paslauga

toksinėmis medžiagomis
ar priklausomi nuo jų);
Globėjai,
budintys
globotojai,
įtėviai,
šeimynų dalyviai ir jų
šeimos nariai
Atrankos, konsultavimo,
mokymų, pagalbos ir
paslaugų organizavimas,
teikimas, suteikiant žinių
ir
kompetencijų,
reikalingų
auginant
globojamus
(rūpinamus), prižiūrimus
ir įvaikintus vaikus.
Savitarpio
pagalbos
grupės.

globėjams ar
budintiems
globotojams, kurie dėl
tam tikrų priežasčių (

Pagalba
globėjams
(rūpintojams),
budintiems
globotojams, įvaikintojams 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. Savitarpio
pagalbos grupės.

Pagalba
globėjams
(rūpintojams),
budintiems
globotojams,
įvaikintojams ir
šeimynų
dalyviams
ar
besirengiantiem
s
jais
tapti
(atrankos,
konsultavimo,
mokymų,
pagalbos
ir
paslaugų
organizavimas,
teikimas),
suteikiant žinių
ir kompetencijų,
reikalingų
auginant
globojamus
(rūpinamus),
prižiūrimus
ir
įvaikintus
vaikus.
Savitarpio
pagalbos grupės.
Nemokamai
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krizės, ligos ir
kt.) laikinai negali
pasirūpinti ar
prižiūrėti vaikų,
kuriems reikalinga
nuolatinė priežiūra ar
globa arba budinčio
globotojo
darbingumui atstatyti,
kai neturi prižiūrimų
vaikų.
Trumpalaikė socialinė globa Laikinai likę be tėvų
(Visuma paslaugų, teikiamų per globos vaikai,
Globos centrą)
Budintys globotojai

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centras

Birutė Orentienė
Mob. 8 629 74 704
El. p. birute.orentiene@siauliuraj.lt
Lina Šiukšterienė

Klientui
nemokama
(atlygis
Budinčiam
globotojui
mokamas
iš
Šiaulių rajono
savivaldybės
biudžeto lėšų)
Nemokamai

Informavimas

Socialinę riziką
patiriantys vaikai ir jų
šeimos

Reikalingos informacijos
apie socialinę pagalbą
suteikimas asmeniui (šeimai)

Socialinę riziką
patiriantys vaikai ir jų
šeimos

Pagalba, kurią teikiant kartu
su asmeniu analizuojama
asmens (šeimos) problema ir
ieškoma veiksmingų jos
sprendimo būdų

Nemokamai

Konsultavimas

Tarpininkavimas ir
atstovavimas

Socialinę riziką
patiriantys vaikai ir jų
šeimos

Pagalbos asmeniui (šeimai)
suteikimas sprendžiant
įvairias asmens (šeimos)
problemas (teisines,
sveikatos, ūkines, buitines),
tvarkant dokumentus,
mokant mokesčius, užrašant

Nemokamai

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156
Kuršėnai, Šiaulių r.
Direktorė
Danguolė Kraskauskienė
Mob. 8 617 53 247
El. p.
danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt

Pagal poreikį ir aprašą
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Mob. 8 682 27 205
El. p. lina.siuksteriene@siauliuraj.lt
Tel. (8 41) 59 66 84

pas specialistus,
organizuojant ūkinius darbus
ir kt., tarpininkaujant tarp
asmens (šeimos) ir jo
aplinkos (kitų institucijų,
specialistų, asmenų)
Transporto organizavimas

Vaikai su negalia ir jų Paslauga, teikiama pagal
šeimos, socialinę riziką poreikius asmenims, kurie
patiriantys vaikai ir jų dėl negalios ir dėl
šeimos
nepakankamų pajamų negali
naudotis visuomeniniu ar
individualiu transportu.
Paslauga užsakoma atvykus į
centrą arba telefonu.

Socialinių įgūdžių ugdymas, Socialinę riziką
palaikymas ir (ar) atkūrimas
patiriantys vaikai ir jų
šeimos

Asmeninio asistento pagalba

Vaikai su negalia ir jų
šeimos, socialinę riziką
patiriantys vaikai ir jų
šeimos

Paslaugos, teikiamos
asmenims (šeimoms),
siekiant stiprinti jų
bendravimo gebėjimus
(ieškant pagalbos,
prisitaikant prie naujų
situacijų, dalyvaujant
visuomenės gyvenime,
užmezgant ir palaikant ryšius
su artimaisiais ir pan.) ir (ar)
organizuojant jų darbinį
užimtumą
Namų ir viešojoje aplinkoje
(palydint ir komunikuojant)
individualiai asmeniui
teikiama pagalba, padedanti
įgalinti jo savarankiškumą ir
užtikrinanti svarbiausias jo
gyvybinės veiklos funkcijas
(asmens higiena, mityba,

Paslauga Šiaulių
rajono ribose ir
kartą už rajono
ribų –
nemokama, kiti
važiavimo kartai
– mokestis
apskaičiuojamas
įvertinant
asmens pajamas
Nemokamai

Mokestis
apskaičiuojamas
įvertinant
asmens pajamas
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Pagalbos tarnyba

judėjimas / mobilumas,
socialiniai santykiai ir
aplinka)
NEMOKAMA PAGALBA 7 DIENAS PER SAVAITĘ, VISĄ PARĄ

Pagalbos tarnybos koordinatorius (I-V Pagalba nuo nusikalstamos
nuo 9.00 val. iki 17.00 val.)
veikos nukentėjusiems
Tel. 8 615 10 512
asmenims

Nuo nusikalstamos
veikos nukentėję
asmenys (vaikai ir
suaugę)

Pagalbos tarnybos specialistai
( 24 val. per parą, 7d. per savaitę):
Tel. :8 612 39 969
8 617 53 247
8 680 46 147
El. p. pagalba.nukentejus@gmail.com
Šiaulių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
J. Basanavičiaus 7, Kuršėnai
Mob. 8 683 27 615
El. p. vsb.siauliuraj@gmail.com,
www.siauliurvsb.lt

Ankstyvosios intervencijos
programa

Jaunuoliai, nuo 14 iki 21
m. amžiaus,
nereguliariai vartojantys
alkoholį ir kitas
psichoaktyviąsias
medžiagas (išskyrus
tabaką)
Baziniai savižudybių prevencijos Asmenims nuo 16 metų
mokymai
amžiaus

Darbuotojų kompetencijos
psichikos sveikatos srityje
didinimas

Šiaulių rajono įmonių
darbuotojams

Mokyklų darbuotojų
Šiaulių rajono bendrojo
kompetencijos psichikos sveikatos ugdymo mokyklų
srityje didinimas
darbuotojams
(mokytojams, mokytojų

Nukentėjusiems asmenims
teikia nemokama teisinė,
socialinė, psichologinė
pagalba bei laikino
apgyvendinimo paslauga

Nemokamai

Reikalinga registracija.
8 604 17 906

Nemokamai

Mokymų trukmė – ne mažiau
kaip 3 valandos. Baziniai
mokymai vykdomi 10–20
asmenų grupei. Registracija
8 683 27 615
Mokymų trukmė – 32–40
kontaktinės valandos.
Minimalus mokymų dalyvių
grupės skaičius yra 8,
didžiausias – 20. Registracija
8 683 27 615
Bendra mokymų trukmė – 40
valandų. Mokymai vykdomi
iki 12 darbuotojų grupei.
Minimalus grupės narių

Nemokamai

Nemokamai

Nemokamai
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padėjėjams,
socialiniams
pedagogams,
specialiesiems
pedagogams,
psichologams,
psichologų asistentams,
logopedams,
tiflopedagogams,
surdopedagogams,
visuomenės sveikatos
specialistams, mokyklos
administracijos
darbuotojams)
Priklausomybės konsultanto
paslaugos

Šiaulių rajono
gyventojams, kurie
kenčia patys ar kurių
šeimos nariai kenčia dėl
priklausomybės nuo
alkoholio

skaičius yra 8. Registracija
8 683 27 615

Nemokamai
Reikalinga registracija:
Konsultacijos Kuršėnuose
8 629 74 704
Konsultacijos Kairiuose
8 629 74 704
Konsultacijos Gruzdžiuose
8 611 19 679
Konsultacijos Šakynoje
8 611 19 679

Individualios psichologo
konsultacijos

Vaikams (iki 16 metų
būtinas rašytinis vieno iš
jo tėvų ar globėjo
sutikimas) ir
suaugusiesiems

Individualios konsultacijos
trukmė – 1 akademinė
valanda. Vienam asmeniui
teikiamos ne daugiau kaip 5
individualios konsultacijos.
Registracija
8 670 46 753

Nemokamai
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Grupinės psichologo konsultacijos Šiaulių rajono
gyventojams

Grupėje gali būti nuo 9 iki 10
asmenų. Trukmė – 4 ak. val.
Registracija
8 670 46 753

Nemokamai

Sveikatos stiprinimo programa, Šiaulių rajono
skirta širdies ir kraujagyslių ligų gyventojams
bei cukrinio diabeto profilaktikai

Trukmė – 12 mėnesių.
Registracija
8 676 83 341

Nemokamai

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo Šiaulių rajono
programa
vyresnio
amžiaus gyventojams,
asmenims
vyresniems nei 65 metų
amžiaus

Trukmė 12 mėnesių.
Registracija
8 683 27 615

Nemokamai

Šiaurietiškojo ėjimo treniruotės

Registracija
8 670 46 753

Nemokamai

Šiaulių rajono
gyventojams

Darbuotojų sveikatos stiprinimas Šiaulių rajono įvairių
darbo vietoje
įstaigų darbuotojams.
Specialistai atvykę į
sutartą vietą informuoja
fizinio aktyvumo tema,
širdies ir kraujagyslių
ligų bei pirmosios
pagalbos tema
Higienos įgūdžių programa
Šiaulių rajono
gyventojams

Pirmosios pagalbos mokymas

Šiaulių rajono
gyventojams

Registracija
8 670 46 753

HB programa (2 ak. val.),
HBB programa (2 ak .val.),
specialioji H1, H2, H3, H4,
H10, H11, H13 (6 ak. val.).
Registracija
8 676 83 341

Mokama

PG programa (18 ak. val.),
PT programa (4 ak. val.), PP
programa (8 ak. val.).
Registracija
8 676 83 341

Mokama
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VšĮ Kuršėnų ligoninė

Sveikatos ugdymas
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose

Ikimokyklinio amžiaus
vaikai, tėvai, pedagogai,
darbuotojai

Visuomenės
sveiktos Nemokamai
specialistai,
vykdantys
sveikatos priežiūrą ugdymo
įstaigose
(https://siauliurvsb.lt/kontakt
ai/)

Sveikatos ugdymas mokyklose

Mokyklinio amžiaus
vaikai, tėvai, pedagogai,
darbuotojai

Visuomenės
sveiktos Nemokamai
specialistai,
vykdantys
sveikatos priežiūrą ugdymo
įstaigose
(https://siauliurvsb.lt/kontakt
ai/)

Būtinoji pagalba

Suaugusiems ir vaikams
24 val. per parą

Priklausomai nuo asmens
situacijos ir būtinosios
pagalbos poreikio

Teikiama
nemokamai
(apmokama iš
PSDF biudžeto)

I etapo reabilitacijos paslaugos

Su šeimos gydytojo
siuntimu

Išankstinė registracija (IPR
ar telefonu)

PSDF lėšomis

J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai,
Šiaulių r.
Tel. (8 41) 581 451
El. p. info@kursenai-medicina.lt
https://kursenai-medicina.lt/l/

Be šeimos gydytojo
siuntimo

II etapo ambulatorinė reabilitacija
(vaikų nervų sistemos ligų, vaikų
judamojo-atramos aparato
pažeidimų)

Su šeimos gydytojo
siuntimu
Be šeimos gydytojo
siuntimo

Apmokamos
asmens lėšomis

Išankstinė registracija (IPR
ar telefonu)

PSDF lėšomis

Apmokamos
asmens lėšomis
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Ambulatorinės gydytojų
specialistų konsultacijos
(endokrinologas, neurologas,
dermatovenerologas, kardiologas,
ginekologas, urologas,
oftalmologas, otolaringologas,
chirurgas, traumatologas, fizinės
medicinos ir reabilitacijos
gydytojas, radiologas,
echoskopuotojas)
Konsultacijos tik suaugusiems
nėra vaikų profilio
subspecializacijos (neurologas,
kardiologas, endokrinologas).
Stacionarinės slaugos, paliatyvios
pagalbos paslaugos

Stacionarinės socialinės globos
paslaugos
( adresu J. Basanavičiaus g. 12 C)

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centras
J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai
Tel. (8 41) 58 29 54
El. p. info@siauliurpspc.lt
https://www.siauliurpspc.lt/index.php
FB paskyra: Šiaulių r. PSPC

●Medicinos psichologo
paslaugos
●Nėščiųjų priežiūra
●Profilaktiniai sveikatos
tikrinimai
●Skiepijimas
●Būtinoji pagalba
●Gydytojo psichiatro paslaugos

Su šeimos gydytojo
siuntimu

Išankstinė registracija (IPR
ar telefonu)

Be šeimos gydytojo
siuntimo

Su šeimos gydytojo
siuntimu:
Paliatyvi pagalba
kompensuojama 30 d.
Slauga ir palaikomasis
gydymas iki 120 d.
Socialinė globa pagal
trumpalaikės ar
ilgalaikės globos sutartį
teikiama senyvo
amžiaus ir sunkią
negalią turintiems
asmenims

Visų amžiaus grupių
pacientams

PSDF lėšomis

Apmokamos
asmens lėšomis

Registracija vykdoma
įstaigoje telefonu
(8-41) 58 14 35

PSDF lėšomis

Pagal sutartį su
Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo
biudžeto lėšomis
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VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių
ambulatorija
S. Dariaus ir S. Girėno 19A, Gruzdžiai,
Šiaulių r.
Tel. Nr. (8 41) 372 405,
mob. 8 686 70 204
https://gruzdziuambulatorija.lt
gruzd.ambulat@gmail.com

Projekto administratorė
Mob. 8 686 70 204

Profilaktiniai sveikatos
tikrinimai, skiepijimas pagal
skiepų kalendorių

Visų amžiaus grupių
vaikai

Paliatyvioji pagalba namuose
pagal paslaugų teikimo
indikacijas

Asmenys, sergantys
nustatytomis ligomis, su
siuntimu.

Kitos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos

Visų amžiaus grupių
asmenys

Šeimos lankymo, teikiant
ankstyvąją intervenciją,
paslauga

Patiriančios socialinę
riziką, besilaukiančios
moterys, pagimdžiusios
moterys, iki vaikui sueis
2 metai

Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo
biudžeto lėšos
Siuntimą ambulatorinės
paliatyviosios pagalbos
paslaugoms išrašo šeimos
gydytojas ar gydantis
gydytojas.

Paslaugą teikia šeimos
lankymo specialistė
Mob. 8 659 60 471

Nemokamai
(vykdant
projektą, iki
2024-04-30)

Ambulatorijos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Pavadinimas

Adresas

Bazilionų

Pageluvio g. 13, Bazilionai, Šiaulių r.

Bubių

Dubysos g. 16, Bubiai, Šiaulių r.

Kužių

Statybininkų g. 1, Kužiai, Šiaulių r.

Elektroninis paštas

Telefono Nr.

(8 41) 388 634

bazilioniai.ambulatorija@siauliurpspc.lt

8 664 56 367;

(8 41) 388 634

bubiai.ambulatorija@siauliurpspc.lt

8 664 56 350;

(8 41) 375 374

kuziai.ambulatorija@siauliurpspc.lt

Meškuičių

Rupeikių g. 27, Meškuičiai, Šiaulių r. 8 664 56 343;

(8 41) 370 610

meskuiciai.ambulatorija@siauliurpspc.lt

Šakynos

Šiaulių g. 18, Šakyna, Šiaulių r.

(8 41) 377 610

sakyna.ambulatorija@siauliurpspc.lt

8 664 56 359;
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Šeimos gydytojų kabinetai

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Pavadinimas

Adresas

Telefono Nr.

Elektroninis paštas

Daugėlių

Daugėlių g. 88-8, Kuršėnai, Šiaulių r. 8 664 56 344;

(8 41) 580600

daugeliai@siauliurpspc.lt

Drąsučių

Laisvės g. 38, Drąsučiai, Šiaulių r.

(8 41) 376285

drasuciai@siauliurpspc.lt

Ginkūnų

Aušros g. 4, Ginkūnai, Šiaulių r.

8 664 56 342;

(8 41) 579699

ginkunai@siauliurpspc.lt

Kairių

Plento g. 2, Kairiai, Šiaulių r.

8 665 75 790;

(8 41) 373191

kairiai@siauliurpspc.lt

Raudėnų

Tryškių g. 11, Raudėnai, Šiaulių r.

(8 41) 376638

raudenai@siauliurpspc.lt

Medicinos punktai

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Pavadinimas

Adresas

Telefono Nr.

Elektroninis paštas

Aukštelkės

Poilsio g. 7-5, Aukštelkė, Šiaulių r.

(8 41) 371296

aukstelke.medpunktas@siauliurpspc.lt

Bridų

Bridų g. 37 B, Bridai, Šiaulių r.

(8 41) 456037

bridai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Dirvonėnų

Nelindos g. 9, Dirvonėnai, Šiaulių r.

(8 41) 375887

dirvonenai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Gilvyčių

Pušyno g. 9, Gilvyčiai, Šiaulių r.

(8 41) 373317

gilvyciai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Kurtuvėnų

P. Višinskio g. 10, Kurtuvėnai, Šiaulių r.

(8 41) 370131

kurtuvenai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Micaičių

Saulės g. 1, Micaičiai, Šiaulių r.

(8 41) 378892

micaiciai.medpunktas@siauliurpspc.lt
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Naisių

Mišeikių g. 1, Naisiai, Šiaulių r.

(8 41) 386044

naisiai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Pakapės

Darželio g. 4, Pakapė, Šiaulių r.

(8 41) 377325

pakape.medpunktas@siauliurpspc.lt

Varputėnų

Pagrindinė g. 29, Varputėnai, Šiaulių r.

(8 41) 376945

varputenai.medpunktas@siauliurpspc.lt

Žarėnų

Draugystės g. 21, Žarėnų k., Šiaulių r.

(8 41) 378516

zarenai.medpunktas@siauliurpspc.lt

KITŲ (NE RAJONO) ĮSTAIGŲ NEMOKAMAI ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKIAMA PAGALBA
Teikianti įstaiga

Paslauga

Paslaugos gavėjai

Paslaugos organizavimas

Kaina

NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE / NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS
Teikiama pagalba:
Smurtą artimoje
Darbo dienomis
Nemokamai
Šiaulių apskrities
aplinkoje
patyrę
Atvykus
į
Centrą:
•Psichologinė;
Specializuotas pagalbos centras
asmenys
Aušros al. 64, Šiauliai
• Teisinė;
(SKPC)
nuo 09.00 iki 17.00 val.;
• Informavimo;
Aušros al. 64, Šiauliai
• Konsultavimo;
www.mvic.lt
Arba
• Tarpininkavimo;
Tel. 8 41 52 02 39
tel.
Nr.
+370
652 24232
• Atstovavimo.
Mob. +730 652 24 232;
el. p. mvic@splius.lt
el. paštu mvic@splius.lt
nuo 08.00 iki 20.00 val.

Specializuota pagalbos tarnyba
Pagalbostarnyba.siauliai@mvic.lt

Konsultantų, psichologų,
teisininkų pagalba
teikiama konfidencialiai

Asmuo arba jo artimas
asmuo nukentėję nuo
nusikalstamos veikos

Darbo dienomis
08.00-17.00
+370 690 33 788

NEMOKAMA EMOCINĖ PARAMA 7 DIENAS PER SAVAITĘ, VISĄ PARĄ
PAGALBOS MOTERIMS LINIJA

Tel. Nr. 8 800 66 366, el.p. pagalba@moteriai.lt

VILTIES LINIJA

Tel. Nr. 116 12, el.p. linija.vilties@gmail.com

Nemokamai
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Teikianti įstaiga

Paslauga

Paslaugos gavėjai

Paslaugos organizavimas

Kaina

Raseinių krizių centras
Vytauto Didžiojo g. 1, LT-60149
Raseiniai
Direktorė Asta Montvydienė,
tel. 8 428 52 177
mob. tel. 8 657 87 475
el. paštas: info@raseiniukriziucentras.lt
http://www.raseiniukriziucentras.lt
Facebook paskyra
https://www.facebook.com/

Kompleksinė pagalba vyrams:
• psichologo
• teisininko
• socialinio darbuotojo
• priklausomybių konsultanto

VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu centras

Centro vadovė - Kristina Mišinienė
Mob.tel. 8 671 32147
el.p. centras@anti-trafficking.lt
Šiaulių skyrius
Tilžės g. 22 - 407, Šiauliai
Soc. darbuotoja Toma Vaitekūnė
Tel. 8 653 74459
el.p. siauliai@anti-trafficking.lt

Registracija tel.
+370 670 70 303
(teikiama nuotoliniu būdu)

Nukentėję nuo prekybos
žmonėmis ir
išnaudojimo asmenys

SOS pagalbos numeris:
+370-679-61617
Veikia visą parą

• psichosocialinė reabilitacija
(saugi pastogė, materialinė
pagalba, socialinio darbuotojo,
psichoterapeuto, mediko, juristo
konsultacijos, darbinės
kvalifikacijos įgijimas);
• pagalba krizės atveju;
• palaikomoji tarnyba baigusiems
programą.

VšĮ „Krizių įveikimo centras“
Antakalnio g. 97, Vilnius, LT-10218
https://kriziukomanda.lt/

Vyrai, esantys
sudėtingoje
psichologinėje
situacijoje, išgyvenantys
emocines/psichologines
krizes (įskaitant
savižudybės, smurto,
priklausomybių riziką)

Mobiliosios krizių įveikimo
komandos (MPKĮK)
• psichologų paslaugos

• specialistų paslaugos

Nemokamai
(projektą
finansuoja LR
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija)

Nemokamai

Darbo valandomis:
+370 653 74459

Įstaigoms/organizacijoms,
artimiesiems,
bendradarbiams,
liudininkams,

I- IIV
08.00 iki 20.00 val.
Tel. Nr. 1815

Nemokamai
( finansuoja LR
sveikatos
apsaugos
ministerija)
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Tel. Nr. 1815

• nukreipimas kitoms paslaugoms

(nemokamos paslaugos visoje
Lietuvoje)

bendruomenėms,
JEIGU įvyko atvejai:
Savižudybė/ įtariama
savižudybė/ smurtinė
mirtis/užpuolimas/avarija
/ nelaimingas
atsitikimas/ bandymas
žudytis

mobilikomanda@krizesiveiki
mas.lt
Dėl bendradarbiavimo/
kitais su paslauga
susijusiais klausimais
kreiptis:
Kristina Popovaitė
Tel. +370 665 48599
kristina.popovaite@krizesiveiki
mas.lt

MPKĮK vykimo į vietą
atvejai
Sudėtingos ir grupinės
krizės: • kai paveikiami
daugiau nei vienas žmogus, •
kai netektis yra komplikuota
(savižudybė, smurtinė,
dingimas ir pan.); • kai yra
savižudybės plitimo rizika; •
kai įvykis gausiai
aptarinėjamas žiniasklaidoje;
• kai yra aukšta potrauminio
streso sutrikimo išsivystymo
rizika (įvykio liudininkai
arba dalyviai). Į vietą
vykstama sutartu laiku ir
sutarus pagalbos teikimo
planą

VšĮ ,,Paramos vaikams centras"

Vaiko
įstatyminiai
atstovai,
kai
reikia
pasitarti dėl vaikų ir

Konsultacijos telefonu
8 800 900 12,

Nemokamai
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Nemokamos anoniminės
psichologų konsultacijos

Latvių g. 19A, LT-08113 Vilnius
Tel. +370 611 43 567
El. paštas pvc@pvc.lt

Respublikinis priklausomybės ligų
centras (Kauno filialas)
Giedraičių g. 8, LT-44148, Kaunas
Tel. Nr. (8 37) 337 437
El.p. kaunas@rplc.lt

Vaikams ir jaunimui ( nuo 14
iki 18 metų) teikiamos
ambulatorinės gydytojo vaikų ir
paauglių psichiatro ir/ar
medicinos psichologo paslaugos ir
stacionarinės reabilitacijos
paslaugos (nuo 1 iki 3 mėn.
trukmės)
Jeigu asmuo yra jaunesnio
amžiaus, situacija vertinama
individualiai.

Atsiradus pakeitimams ar pastebėjus neatitikimų,
dėl informacijos atnaujinimo prašome rašyti
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei
Loretai Matolienei, el. p. loreta.matoliene@siauliuraj.lt
Atnaujinta 2022-07-04

paauglių
savijautos,
elgesio,
tarpusavio
santykių, kaip labiau
suprasti
vaikų
išgyvenimus ir jiems
padėti,
kai
tėvams
pritrūksta
palaikymo,
padrąsinimo, galimybės
išsikalbėti, nes artimoje
aplinkoje
esantys
žmonės
patys
yra
pavargę ir paskendę savo
rūpesčiuose.

I-V 9-13 val. ir 17-21 val.
Daugiau informacijos –

Paslaugos
teikiamos
priklausomybę
turintiems asmenim. Dėl
paslaugų savo vaikams
gali kreiptis įstatyminiai
atstovai,
įtarus
vartojimą(
pasikeitęs
vaiko elgesys, kritęs
pažangumas
moksle,
atsiribojimas
nuo
artimųjų,
konfliktai
artimoje
aplinkoje,
įtarimą keliantys rasti
daiktai, medžiagos).

Ambulatorinės
konsultacijos
Registracija
tel. Nr. (8 37) 333255

www.tevulinija.lt

Stacionarinės reabilitacijos
paslaugos Vaikų ir jaunimo
reabilitacijos skyriuje
teikiamos planine tvarka su
gydytojo psichiatro siuntimu
pagal stacionarizavimo eilę,
reg. Tel. (8 37) 331 996

Nemokamai

