
 

 Viešųjų paslaugų vaikui ir šeimai sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Viešoji paslauga (pavadinimas ir 

trumpas apibūdinimas) 
Paslaugos 

teikėjas 
Paslaugos gavėjas 

(vaikas, suaugęs 

asmuo, šeima, 

grupė asmenų ir 

kt.) 

Paslaugos 

teikimo vieta 

Paslaugos 

trukmė 

 

Registracijos tel. Nr. ir  

el. paštas 

Paslaugos 

kaina asmeniui 

1.  Individualios psichologo 

konsultacijos. 
Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Vaikai bei suaugę 

asmenys 
Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

20 val. vienam 

asmeniui 

(konsultacijos 

trukmė 1 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

2.  Grupiniai užsiėmimai asmenims, 

vartojantiems alkoholį. 
Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Suaugę asmenys Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

16 val. 
(8 susitikimai 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

3.  Grupiniai užsiėmimai asmenims, 

praradusiems pasitikėjimą savimi 

ir socialinės integracijos 

motyvaciją dėl socialinės atskirties, 

išgyvenantys netektis, skyrybas, 

ligas, gyvenimo aplinkybių 

pasikeitimus, nedarbą, smurtą. 

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Suaugę asmenys Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

16 val. 
(8 susitikimai 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

4.  Grupiniai užsiėmimai globėjams 

ir jų globotiniams, išvykus vaikų 

tėvams į užsienį. 

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Globėjai, 

globotiniai, 

neformalūs globėjai 

Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

16 val. 
(8 susitikimai 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

5.  Grupiniai užsiėmimai 

paaugliams. 
Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Paaugliai Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

20 val.  
(10 užsiėmimų 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

6.  Šeimų klubų veikla: šeimos 

įgūdžių ugdymas. Tai kultūrinės, 

pažintinės, prevencinės, sveikos 

gyvensenos bei sportinės veiklos.  

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Visi šeimos nariai Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

1 kartą per 

mėnesį. 
Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 
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pagal poreikį 
7.  Stovyklos šeimoms: šeimos 

gyvenimui reikalingų įgūdžių 

formavimas. 

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Visi šeimos nariai Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

Stovykla 

vyksta tris 

dienas 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

8.  Pozityvios tėvystės mokymai: 

suteikia žinių apie pozityvų vaikų 

auklėjimą bei ugdymą, emocinę 

vaiko kompetenciją, stiprių jausmų 

valdymą, ribas ir taisykles.  

Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Tėvai, globėjai Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

20 val.  
(10 užsiėmimų 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

9.  Kursai nėščiosioms ir jų 

artimiesiems. 
Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Nėščioms moterims 

bei jų artimiesiems 
Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

20 val. 
(10 užsiėmimų 

po 2 val.) 

Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

10.  Vaikų priežiūros paslauga. Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Vaikai nuo 3 iki 7 

metų. 
Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

4 val. per 

dieną. 
Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

11.  Mediacijos paslaugos, šeimos 

ginčų išsprendimas taikiai. 
Bendruomeniniai 

šeimos namai 

Žemaičių 

Naumiestyje 

Suaugę šeimos 

nariai.  
Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

pagal poreikį 

Pagal poreikį Tel. Nr. 8 677 56197 
Elektroninis paštas: 
info@paslaugosseimai.lt 
facebook paskyroje: šeimos namai 

Paslauga 

nemokama 

12.  Gydytojo psichiatro konsultacija. 
Tai įvairių psichikos sutrikimų, 

reakcijų, ligų gydymas 

psichotropiniais vaistais.  

UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

centras 

Vaikas, suaugęs 

asmuo 

    

M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
Pagal poreikį Registracija adresu: 

 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 
 8 655 02251  

Paslauga 

nemokama 

13.  Užsiėmimai priklausomybę 

alkoholiui turintiems asmenims. 
Taikomas medikamentinis gydymas, 

psichologinis konsultavimas, 

individuali ir grupinė 

psichoterapija.  

UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

centras 

Suaugęs asmuo, 

šeima 

M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
Pagal poreikį Registracija adresu: 

 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 
 8 655 02251  

Paslauga 

nemokama 

14.  Psichoterapinė konsultacija. 
Pagalbos teikiama kai: kamuoja 

UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

Vaikas, suaugęs 

asmuo, šeima, grupė 

M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
Trukmė iki 45 

min. 

(trumpalaikė 

Registracija adresu: 
 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 

Paslauga 

nemokama 
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nuotaikų kaita ar jaučiatės 

depresiškas, prislėgtas; jaučiate 

nerimą, o kartais jus apima panika; 

jei turite įvairių baimių (parausti, 

nualpti, tamsos, vairuoti mašiną ir 

pan.); jei jums trukdo įkyrios mintys 

ar veiksmai; jei patyrėte sukrėtimą 

(avarija, netektis, smurtas, skyrybos 

ir kt.); jei santykiai su jus 

supančiais žmonėmis įtemti ar 

alinantys; jei nepatinkate sau ar 

nepasitikite savimi; jei jaučiatės 

vienišas; jei trūksta gyvenimo 

prasmės jausmo ar kyla minčių apie 

savižudybę; jei turite įvairių 

somatinių skundų, bet gydytojai 

neranda ligos ir vadina tai 

„nervais“. 

centras 10-20 

susitikimų), 

(ilgalaikė 30-

100 

susitikimų) 1 

arba 2 kartai 

savaitėje) 

 8 655 02251  

15.  Elgesio pataisos programa. UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

centras 

Suaugęs asmuo M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
6 užsiėmimai 

po 1 valandą 

Registracija adresu: 
 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 
 8 655 02251  

Paslauga 

mokama 

16.  Medicinos psichologo 

konsultacija. 
Tikslas yra padėti žmonėms 

išsiaiškinti, suprasti bei spręsti 

asmeninius arba tarpasmeninius su 

psichologine savijauta ar elgesiu 

susijusius sunkumus.  

UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

centras 

Vaikas, suaugęs 

asmuo 

M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
Pagal poreikį Registracija adresu: 

 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 
 8 655 02251  

 Paslauga 

nemokama 

17.  Socialinio darbuotojo 

informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugos. 
Tikslas yra suteikti pagalbą 

asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, 

neįgalumo, socialinių problemų iš 

dalies ar visiškai neturinčiam, 

neįgijusiam arba praradusiam 

gebėjimus ar galimybes 

UAB Šilutės 

psichikos ir 

psichoterapijos 

centras 

Vaikas, suaugęs 

asmuo, šeima, 

asmenų grupė 

M. Jankaus g. 

10, Šilutėje 
Pagal poreikį Registracija adresu: 

 M. Jankaus g. 10, Šilutėje; 
tel. Nr. (8 441) 62363 arba 
 8 655 02251  

Paslauga 

nemokama 



 

savarankiškai rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime.  
18.  Laikinosios globos paslauga 

(budintis globėjas) -  priimti 

laikinai globojamą vaiką savo 

gyvenamajame būste ir užtikrinti 

emocinį ir fizinį jo saugumą, 

visavertį, laikinai globojamo vaiko 

poreikius atitinkantį ugdymą, 

auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, 

dalyvauti rengiant individualų 

laikinai globojamo vaiko laikinosios 

globos planą ir užtikrinti jo 

įgyvendinimą. 

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Laikinai be tėvų 

globos likęs vaikas 

(nuo gimimo iki 18 

metų).  

Budinčio 

globėjo namai. 
Ne ilgiau kaip 

3 mėnesius 

(išimties atveju 

iki 6 mėnesių). 

Tel. Nr. 8 657 88706 arba 
Elektroninis paštas: 

silutesspc.renata@gmail.com  

 

Paslauga 

nemokama 

19.  Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos institucijoje 

-  vaikų dienos centre: 
informavimas; konsultavimas; 

tarpininkavimas ir atstovavimas; 

sociokultūrinės paslaugos (pamokų 

ruoša, meninių įgūdžių lavinimo 

užsiėmimai, diskusijos, popietės, 

šventiniai renginiai, išvykos, fizinio 

aktyvumo skatinimo užsiėmimai, 

pagalba pamokų ruošoje, 

nemokamas maitinimas). 

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Mokyklinio amžiaus 

(nuo 7 iki 18 metų) 

socialinės rizikos 

šeimose ar 

socialinių įgūdžių 

stokojančiose 

šeimose augantiems 

vaikams 

Šilutės 

socialinių 

paslaugų centro 

struktūrinis 

padalinys, 

esantis 
Liepų g. 16, 

Šilutėje 

Iki kol vaikui 

sukanka 18 

metų. 

Tel. Nr. 8 657 89377 
Elektroninis paštas: 
mesvisurkartu@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

20.  GIMK pagalba globėjams 

(rūpintojams) ir įtėviams - 

specialioji socialinės priežiūros 

paslauga, teikiama vaikus 

globojantiems (rūpinantiems) ar 

įvaikinusiems asmenims bei 

siekiantiems jais tapti, vykdant 

atranką, konsultavimą bei 

organizuojant mokymus, suteikiant 

žinių ir kompetencijų, reikalingų 

auginant globojamus (rūpinamus) ir 

įvaikintus vaikus. 

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Globėjai (rūpintojai) 

ir įtėviai, bei 

ketinantys jais tapti. 

Šilutės 

socialinių 

paslaugų centre 

adresu: 
Tilžės g. 32, 

Šilutėje 
bei asmens 

(šeimos) 

namuose 

GIMK 

įvadiniai 

mokymai 

globėjams ir 

įtėviams trunka 

apie 3 

mėnesius (10 

užsiėmimų, 

vieną kartą 

savaitėje). 

Kitos 

socialinės 

Tel. Nr. 865789987 
Elektroninis paštas: 
silutesspc@gmail.com 

Tel. Nr. 865770141 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.egle@gmail.com 

Tel. Nr. 865788706 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.renata@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

mailto:silutesspc.renata@gmail.com
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paslaugos 

teikiamos 

pagal poreikį. 

 
T el. Nr. 865789983 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.globaslauga@gmail.com  
 

21.  Socialinių įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas šeimos namuose – 

socialinės paslaugos, kurios 

socialinės rizikos asmenims 

(šeimoms) teikiamos dienos metu jų 

namuose (pagal jų gyvenamąją 

vietą) siekiant palaikyti arba 

atstatyti, kompensuoti šeimos 

socialinį savarankiškumą 

asmeniniame ir socialiniame 

gyvenime, sudaryti palankias 

sąlygas vaikų fizinio ir jų 

asmenybės psichinio vystymosi 

raidai, socialinių poreikių 

tenkinimui, atstovauti šeimos, joje 

augančių vaikų teises ir interesus; 

padėti tėvams vykdyti jų pareigas 

rūpintis savo šeima ir joje 

augančiais vaikais.  

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Šeimos, kurios 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymu įtrauktos į 

rajono socialinės 

rizikos šeimų, 

auginančių vaikus 

apskaitą.   

Šeimos 

(asmens) 

namuose 

Iki tol kol 

šeima 

išbraukiama iš 

socialinės 

rizikos šeimų, 

auginančių 

vaikus, sąrašo  

Tel. Nr. 865788706 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.renata@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

22.  Intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

Pagalbos suteikimas asmeniui, 

atsidūrusiam krizinėje situacijoje.  

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Suaugęs asmuo, 

šeima 

Šilutės 

socialinių 

paslaugų centre 

adresu: 
Tilžės g. 32, 

Šilutėje 

Iki 7 parų Tel. Nr. 8 657 89987 
Elektroninis paštas: 
silutesspc@gmail.com 

Tel. Nr. 8 615 81195 
Elektroninis paštas: 
silutesspcsavarankiski@gmail.com 
Visą parą budintis tel. Nr. 8 441 

55891 

Paslauga 

nemokama 

23.  Apgyvendinimas nakvynės 

namuose ir krizių centruose.  

Laikinas nakvynės, socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei 

kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės 

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Suaugęs asmuo Šilutės 

socialinių 

paslaugų centre 

adresu: 
Tulpių g. 12, 

Pagal poreikį Tel. Nr. 8 657 89987 
Elektroninis paštas: 
silutesspc@gmail.com 

Tel. Nr. 8 615 81195 

Laikino 

apnakvindinimo 

paslauga teikiama 

nemokamai. 

Nakvynės namų, 

krizių centro ir 

mailto:silutesspc.globaslauga@gmail.com
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higienos, buitinių ir kt.) suteikimas 

asmenims, neturintiems 

gyvenamosios vietos ar dėl patirto 

smurto, prievartos ar kitų 

priežasčių negalintiems ja naudotis, 

siekiant atkurti savarankiškumą, 

prarastus socialinius ryšius ir 

padėti integruotis į visuomenę.  

Šilutėje Elektroninis paštas: 
silutesspcsavarankiski@gmail.com 
Visą parą budintis tel. Nr. 8 441 

55891 

laikino 

apgyvendinimo 

motinoms ir 

vaikams 

paslaugos kaina 

170 eurų. 

24.  Dienos socialinė globa. 

Tai visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba dienos metu 

įstaigoje.  

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Suaugęs asmuo su 

negalia 

Šilutės 

socialinių 

paslaugų centre 

adresu: 
Tilžės g. 32 a, 

Šilutėje 

Pagal poreikį Tel. Nr. 8 657 89987 
Elektroninis paštas: 
silutesspc@gmail.com 

Tel. Nr. 8 65789983 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.globaslauga@gmail.com 
 

Paslaugos 

kaina:  
asmeniui su 

negalia – 542 

eurai,  
su sunkia 

negalia – 567 

eurai.  

25.  Dienos socialinė globa ir slauga 

asmens namuose. 

Tai visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba dienos metu 

asmens namuose (integrali 

pagalba).   

Šilutės socialinių 

paslaugų centras 
Suaugęs asmuo su 

negalia 

Asmens 

namuose 
Pagal poreikį Tel. Nr. 8 657 89987 

Elektroninis paštas: 
silutesspc@gmail.com 

Tel. Nr. 8 65789983 
Elektroninis paštas: 
silutesspc.globaslauga@gmail.com 
 

Paslaugos 

kaina:  
dienos globa – 

365 eurai, 

dienos slauga – 

246 eurai 

(bendra suma 

– 611 eurų).   

26.  Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė 

globa. 

Saugų vaikų 

globos namai 

Vaikas, kuriam 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktorius įsakymu 

nustatyta laikinoji 

arba nuolatinė globa 

Saugų vaikų 

globos namai, 

bendruomeninės 

šeimynos. 

Trumpalaikė 

socialinė globa 

iki 12 mėnesių, 

ilgalaikė 

socialinė globa  

iki baigsis 

nuolatinė 

globa. 

Visą parą budintis 

tel. Nr. 8 682 59792 arba adresu: 

Mažosios Lietuvos g. 2, Saugų k., 

Šilutės r. sav. 

Paslauga 

nemokama 

27.  Šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikas, suaugęs 

asmuo, šeima 

    

Visoje Šilutės 

rajono 

savivaldybės  

teritorijoje 

pagal poreikį 

1-2 val.  Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutėje 

Paslauga 

nemokama 

mailto:silutesspcsavarankiski@gmail.com
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28.  Psichikos sveikatos stiprinimo 

paskaitos  temomis: ,,Streso 

valdymas“, ,,Psichinė sveikata ir 

gyvensenos pokyčiai“. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikų grupė nuo 11 

metų 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

mokymo 

įstaigose 

1 val.  Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutėje 

Paslauga 

nemokama 

29.  Fizinio aktyvumo renginiai 
(įvairūs sportiniai žaidimai bei 

užsiėmimai). 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikas, suaugęs 

asmuo, šeima 

    

Šilutės rajono 

savivaldybės 

ugdymo 

įstaigose 

1-2 val.  Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutėje 

Paslauga 

nemokama 

30.  Paskaitos būsimiems tėveliams. Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Būsimi tėvai Šilutės rajono 

savivaldybės 

seniūnijose 

3 paskaitos – 

po 1,5 val. 

2018 metais 

vyks birželio – 

liepos 

mėnesiais 

Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 

31.  Individualios konsultacijos 

mitybos ir fizinio aktyvumo 

klausimais. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikai, suaugę 

asmenys 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Pagal poreikį Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 

32.  Vaikų plokščiapadystės 

prevencija. 
Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikai nuo 4 iki 6 

metų 

Šilutės rajono 

savivaldybės   

darželių grupėse   

30 min. su 

viena grupe 
Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 

33.  Burnos higienos įgūdžių 

stiprinimas. 
Vedamos pamokėlės, praktiniai 

užsiėmimai (dantų modelio pagalba 

su šepetėliu). 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikų grupė Šilutės rajono 

savivaldybės 

ugdymo 

įstaigose 

1 val. su viena 

grupe 

Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 

34.  Asmens higienos įgūdžių ugdymas 

ir stiprinimas. 
Organizuojami užsiėmimai, kaip 

teisingai plauti rankas, minima 

,,Pasaulinė rankų higienos diena“. 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vaikų grupė Šilutės rajono 

savivaldybės 

ugdymo 

įstaigose 

1 val. su viena 

grupe 

Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 

35.  Ankstyvosios intervencijos 

programa. 
Asmenys, nuo 14 iki 21 metų 

amžiaus, kurie dėl psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo pateko į 

policijos, teismų, mokyklos ar 

darbovietės akiratį (eksperimentinis 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Asmenys, nuo 14 iki 

21 metų amžiaus, 
Šilutės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Pagal poreikį Paslaugos teikimo laikas 

derinamas registracijos metu  
tel. Nr. (8 441) 52217 arba adresu: 

Lietuvininkų g. 8, Šilutė 

Paslauga 

nemokama 



 

ar nereguliarus psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas).  

 
36.  Vaiko brandumo mokyklai 

vertinimams 
Gali kreiptis tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pageidaujantys ugdyti 

vaiką pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, kai tais 

kalendoriniais metais vaikui dar 

nesueina 6 metai. 
 

 

 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikai 5 metų 

amžiaus  
Liepų g. 16, 

Šilutėje  
Įvertinimas 

vyksta kasmet 

nuo balandžio 

1 dienos iki 

rugpjūčio 31 

dienos. 

Vieno 

specialisto 

kontaktinis 

darbas su 

vaiku trunka 1 

val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 
 

Paslauga 

nemokama  

37.  Mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  įvertinimas. 
Paslauga teikiama siekiant sudaryti 

mokiniui (vaikui) optimalias 

ugdymosi sąlygas, nustatyti švietimo 

pagalbos ir paslaugų reikmes.  
Rekomenduoti tinkamą programą 

ugdymui, specialiąsias mokymo ir 

techninės pagalbos priemones, 

ugdymosi aplinkos pritaikymo 

būdus. 

Kreipiasi tėvai, globėjai/rūpintojai 

ar ugdymo įstaigos vaiko gerovės 

komisija 
 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikas, nelankantis 

ugdymo įstaigos, 

ugdomas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio ugdymo  

įstaigoje ar 

specialiojoje 

mokykloje  

Liepų g. 16, 

Šilutėje, esant 

poreikiui - 

ugdymo 

įstaigoje, arba 

vaiko namuose 

Įvertinimas  

trunka nuo 

0,5 – 3 val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama   

38.  Psichologo konsultacija švietimo 

įstaigos darbuotojui.  
Paslaugos sudėtis: informacija apie 

smurtą, stresą, jo rūšis,  reagavimo 

būdus, asmenybės bruožus, 

atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas ir kt. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Mokytojai ar kiti 

švietimo įstaigos 

darbuotojai, 

smurtavę ar smurtą 

patyrę švietimo 

įstaigoje 

Liepų g. 16, 

Šilutėje  
Konsultacijai 

skiriama 1val. 

  

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama  

39.  Individuali psichologo Šilutės rajono Vaikas, kuris Liepų g. 16, Konsultacijai Tel. Nr. (8 441) 68997 arba Paslauga 



 

konsultacija vaikui, mokiniui.   
Paslaugos sudėtis: informacija apie 

smurtą, stresą, jo rūšis,  reagavimo 

būdus, asmenybės bruožus, 

atsipalaidavimo ir streso valdymo 

technikas ir kt. 

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.). 

Patyčių ir smurto (fizinis ir 

psichologinis, seksualinis ir kt). 
Krizės (savižudybės krizė ir save 

žalojantis elgesys, netektys, 

skyrybos, socialinis ir /ar 

psichologinis apleistumas, 

psichologinė atskirtis nuo tėvų).  

švietimo 

pagalbos tarnyba  
mokosi ir gyvena 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

teritorijoje.    

Pirmenybė teikiama 

asmeniui, 

patiriančiam krizę, 

Savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos 

nutarimu, 

nelankančiam  

ugdymo įstaigos, 

arba kai mokinys 

mokosi mokykloje, 

kurioje neįsteigtas 

reikiamo pagalbos 

specialisto etatas 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje, kurią 

vaikas lanko 
 

skiriama 1 val., 

dėl 

konsultacijų 

skaičiaus 

sprendžia 

specialistas 

kartu su 

klientu, 

atsižvelgdami į 

problemą. 

Trumpalaikė 

konsultacija – 

1-10 

susitikimų; 

ilgalaikė 

konsultacija – 

10-30 

susitikimų.  

elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

nemokama  

40.  Individualios logopedo 

konsultacijos vaikui, mokiniui, 

tėvams, pedagogams. 
Konsultuoja  kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus turinčius vaikus, 

mokinius, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) 

Teikia metodinę pagalbą 

mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams ir tėvams (globėjams, 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikai nuo gimimo 

iki 21 metų, jų tėvai 
 

Liepų g. 16, 

Šilutėje 
Konsultacijai 

skiriama nuo 

0,5 - 1 val., dėl 

konsultacijų 

skaičiaus 

sprendžia 

specialistas 

kartu su 

klientu, 

atsižvelgdami į 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama  



 

rūpintojams) kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų turinčių 

mokinių (vaikų) ugdymo bei jo 

organizavimo klausimais 

problemą. 

41.  Individualios specialiojo 

pedagogo konsultacijos vaikui, 

mokiniui, pedagogams. 
Konsultuoja vaikus, mokinius, 

turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl pažintinių procesų 

lavinimo. 

Mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo, 

ugdymo organizavimo klausimais, 

individualiųjų ugdymo programų 

rengimo klausimais. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikai nuo 3 metų 

iki 21 metų, jų tėvai, 

pedagogai 
 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,  esant 

poreikiui - 

ugdymo 

įstaigoje 

Konsultacijai 

skiriama nuo 

0,5 - 1 val. Dėl 

konsultacijų 

skaičiaus 

sprendžia 

specialistas 

kartu su 

klientu, 

atsižvelgdami į 

problemą. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

42.  Individualios socialinio pedagogo 

konsultacijos vaikui, mokiniui, 

tėvams, pedagogams. 
Konsultuoja socialinių pedagoginių 

problemų turinčius mokinius, jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokytojus, pagalbos mokiniui 

specialistus socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo, socialinio-

pedagoginio klimato gerinimo, 

ugdymo organizavimo, prevencijos 

bei jų šalinimo klausimais. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikai, tėvai, 

pedagogai 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   esant 

poreikiui - 

ugdymo 

įstaigoje 

Konsultacijai 

skiriama nuo 

0,5 - 1 val. Dėl 

konsultacijų 

skaičiaus 

sprendžia 

specialistas 

kartu su 

klientu, 

atsižvelgdami į 

problemą. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

43.  Psichologo konsultacija grupei.  
Programa ,,Aš moku bendrauti“ 

skirta  6-10 m. amžiaus vaikams 

agresyvaus elgesio mažinimui ir jų 

santykių su aplinkiniais gerinimui. 

Tikslas – mokyti juos socialiai 

priimtino elgesio ir ugdyti vaikų 

elgesio savireguliacijos įgūdžius. 
Programa skirta 6-10 m. amžiaus 

vaikų tėvams. Programos tikslas: 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikų grupė nuo 6 

iki 10 metų, tėvai 
 

 

 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

12 užsiėmimų 

grupei mokinių 

vieną kartą per 

savaitę po 35-

45 min. 

Tėvams 12 

užsiėmimų. 

Užsiėmimo 

trukmė 1,5 – 2 

val.  

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 



 

įtakoti partnerystės ir 

bendradarbiavimo santykius tarp 

tėvų ir vaiko. Nuo tėvų priklauso 

kaip susiklosto vaikų ir tėvų 

santykiai.                                                                                                                                                                                             

Grupėje – 5-10 

dalyvių 

44.  Psichologo konsultacija  grupei 

mokinių. 
Programa ,,Bendravimo įgūdžių 

lavinimas“ skirta pradinių klasių 

mokinius skatinti bendradarbiauti 

bei įsitraukti drauge į grupės veiklą. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikų grupė nuo 7 

iki 11 metų 

 

 

 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Užsiėmimai 

vyksta grupei 

mokinių kartą 

per savaitę po 

1-2 

akademines 

val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

45.  Psichologo konsultacija grupei 

mokinių. 

Programa „Pasitikėk savimi“ skirta 

pradinukus mokyti pažinti jausmus 

ir jų reikšmę, mokyti vaikus 

pasitikėti savimi ir kitais mokiniais, 

mokyti tinkamai reaguoti į nesėkmes 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikų grupė nuo 6 

iki 11 metų 

 

 

 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Užsiėmimai 

vyksta grupei 

mokinių kartą 

per savaitę po 

1-2 

akademines 

val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

46.  Psichologo konsultacija grupei 

mokinių. 
Programa „Destruktyvus elgesys ir 

jo neigiamos pasekmės“ skirta 

sustiprinti paauglių motyvaciją 

keistis, ugdyti jų gebėjimą suvokti 

riziką. Padėti atsikratyti neigiamos 

ir traumuojančios patirties 

pasekmių. Intervencijos dėmesio 

centre – pokyčių pradžia. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Paauglių grupė       

 

 

 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Užsiėmimai 

vyksta  kartą 

per savaitę po 

1-2 

akademines 

val. 

 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

47.  Tėvystės įgūdžių ugdymo 

mokymai.  
Programos ,,Mokykla tėvams ir 

auklėtojams“ tikslas – mokyti tėvus 

konstruktyviai bendrauti su vaikais, 

kurti pagarbius tarpusavio 

santykius ir ugdyti vaikų 

psichologinį atsparumą. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Tėvų grupė, turinčių 

ne jaunesnį kaip 3 

m. amžiaus vaiką. 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Programa 

trunka 40 val.  

 

Iš viso  10 

užsiėmimų (1 

kartą per 

savaitę) po 4 

val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 



 

48.  Mokymai tėvams.  
Programos ,,Bendravimo su 

vaikais tobulinimo kursai“ tikslas 

suteikti tėvams žinių apie pozityvią 

tėvystę, stiprinti jų socialinius ir 

bendravimo su vaikais įgūdžius, 

padėti tėvams pagerinti santykių su 

vaikais kokybę ir atrasti 

efektyviausius vaikų auklėjimo 

būdus. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Tėvai, teismo ir ne 

teismo tvarka,  

įpareigoti išklausyti 

kursus 
 

Liepų g. 16, 

Šilutėje 
Programa 

trunka 20 val.  

Iš viso  5 

užsiėmimai (1 

kartą per 

savaitę) po 4 

val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

mokama. 

Kursų kaina 

vienam 

dalyviui – 38 

eurai. 
 

49.  Švietėjiška veikla. 
Paslaugos sudėtis: sudaryti 

psichologo, socialinio pedagogo, 

logopedo, specialiojo pedagogo 

paskaitų paketai (mokiniams, 

tėvams ir pedagogams aktualiais 

asmens elgesio ugdymo bei 

problemų šalinimo klausimais 

skelbiami Švietimo pagalbos 

tarnybos internetinėje svetainėje 

www.silutespsc.lt Ugdymo įstaiga  

paraiškoje įrašo pageidaujamą 

Tarnybos specialisto paskaitos 

temą, mokinių klasės valandėlei, 

mokytojų ar tėvų susirinkimui. 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Vaikų grupei, 

suaugusių asmenų 

grupei 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,   pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Seminaras 

trunka 6-8 val., 

Paskaita  

1 val., 

Pranešimas iki 

20 min. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

50.  Atvejų aptarimai, analizė 

(situacijų aptarimas  ieškant 

sprendimo, pasidalinant 

patirtimi, reflektuojant) 
Šilutės rajono švietimo pagalbos 

tarnybos specialistas (-ai) 

konsultuoja kitos įstaigos 

specialistą (-us), ugdymo įstaigos 

administraciją 
 

 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Ugdymo įstaigos 

specialistas (-ai), 

dirbantis (-ys) su 

vaikais nuo gimimo 

iki 21 m., dėl 

asmens 

psichologinių 

problemų bei 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Liepų g. 16, 

Šilutėje,  pagal 

poreikį - 

ugdymo 

įstaigoje 

Grupinio 

atvejo analizės 

trukmė – 2 

val., 

Individualaus 

atvejo analizės 

trukmė –  

1-1,5 val. 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Paslauga 

nemokama 

51.  Ankstyvosios intervencijos 

programa. 
Asmenys, nuo 14 iki 21 metų 

Šilutės rajono 

švietimo 

pagalbos tarnyba  

Asmenys nuo 14 iki 

21 metų amžiaus, 

suaugęs asmuo, 

Liepų g. 16, 

Šilutėje 
Programa 

trumpalaikė, ją 

sudaro pradinis 

Tel. Nr. (8 441) 68997 arba 
elektroniniu paštu: 
janina.toleikiene@sptsilute.lt 

Besimokantiems 

Šilutės rajono 

savivaldybės 

http://www.silutespsc.lt/


 

amžiaus, kurie dėl psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo pateko į 

policijos, teismų, mokyklos ar 

darbovietės akiratį (eksperimentinis 

ar nereguliarus psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas).  

 

šeima, grupė 

asmenų 
pokalbis ir 

grupės 

užsiėmimai, 

kurių bendra 

trukmė 8 val.  

gyventojams 

paslauga  

nemokama. 

Dirbantiems ar 

nesimokantiems 

paslauga 

mokama pagal 

patvirtintą 

įkainį.  

52.  Psichologinė - psichoterapinė 

pagalba. 
Psichologė-

psichoterapijos 

kandidatė Rosita 

Katauskienė 

Vaikas, suaugęs 

asmuo, poros, 

šeimos, mokymai 

tėvams, 

pedagogams 

    

Lietuvininkų g. 

10-6, Šilutėje 
45- 60 min.  Registracija  

tel. Nr. 8 626 32235, 

Elektroninis paštas: 

rositakatauskiene@gmail.com 
arba adresu:  
Lietuvininkų g. 10-6, Šilutėje 

Paslauga 

mokama.  

53.  Specialioji pedagoginė - 

logopedinė pagalba. 
Specialioji 

pedagogė-

logopedė Ieva 

Martinkienė 

Vaikas Lietuvininkų g. 

10-6, Šilutėje 
45- 60 min.  Registracija  

tel. Nr. 8 631 39771, 

Elektroninis paštas: 

ieva.baltrimaite@gmail.com 
arba adresu:  
Lietuvininkų g. 10-6, Šilutėje 

Paslauga 

mokama.  

54.  Vaiko raidos ankstyvoji 

reabilitacija. Konsultuojami vaikai 

ir atliekama raidos korekcija, kai 

nustatoma raidos sutrikimų rizika  

ar įtariamas raidos sutrikimas.  
Tai asmens sveikatos priežiūros 

paslauga, užtikrinanti ankstyvą 

vaikų raidos sutrikimų nustatymą, 

ankstyvą kompleksinę pagalbą 

vaikams, turintiems raidos 

sutrikimų, jų tėvams ar globėjams.  

VšĮ Šilutės 

ligoninės Vaikų 

raidos 

ankstyvosios 

reabilitacijos 

tarnyba 

Vaikas iki 7 metų 
    

VšĮ Šilutės 

ligoninė, 

Rusnės g. 1 

Šilutėje 

20 lovadienių 

– 4 savaitės 

arba 40 

lovadienių – 8 

savaitės  

VšĮ Šilutės ligoninės Vaikų raidos 

ankstyvosios reabilitacijos 

tarnybos vedėja – vaikų ligų 

gydytoja 
Eglė Petrošienė 
Tel. Nr. (8 441) 62095; 
Elektroninis paštas: 
vaiku.art@silutesligonine.lt 

Paslauga 

nemokama.  

55.  Teikiamos antrinio lygio 

kvalifikuotos stacionarinės ir 

ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos vaikams. 
Vaikų ligų skyriuje tiriami ir 

gydomi iki 18 metų amžiaus 

pacientai, sergantys šių sistemų 

ligomis: virškinimo sistemos; inkstų 

VšĮ Šilutės 

ligoninės Vaikų 

ligų skyrius 

Vaikas iki 18 metų 

amžiaus 
    

VšĮ Šilutės 

ligoninė, 

Rusnės g. 1 

Šilutėje 

Pagal paciento 

sveikatos būklę 
VšĮ Šilutės ligoninės Vaikų ligų 

skyriaus vedėja vaikų ligų 

gydytoja Vaidilutė Intienė 
Tel. Nr. (8 441) 61042 
Elektroninis paštas: 
vaiku@silutesligonine.lt 

Paslauga 

nemokama.  

mailto:rositakatauskiene@gmail.com
mailto:ieva.baltrimaite@gmail.com


 

ir šlapimo takų; jungiamojo audinio 

ir skeleto – raumenų; širdies ir 

kraujagyslių ligos ir sindromai; 

neurologinės ligos ir sindromai; 

odos; endokrininės sistemos. 
56.  Kompleksinė specialiosios 

socialinės priežiūros paslauga: 
socialinių įgūdžių ir palaikymo bei 

intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos paslauga 
 

 

 

VšĮ Vaikų 

užimtumo centro 

,,Diena kitaip“ 

filialas 

Vaikams ir jų 

šeimoms 
    

Lietuvininkų g. 

16 A,Šilutėje 
 Registracija  

tel. Nr. 8 639 62202 
Lietuvininkų g. 16 A, Šilutėje 

Paslauga 

teikiama 

nemokamai 

vaikams, 

kuriuos 

nukreipia 

Šilutės rajono 

savivaldybė 
57.  Psichologinis konsultavimas. Privataus 

psichologinės 

paramos ir 

konsultavimo 

kabineto Šilutėje 

direktorė –

psichoterapeutė, 

grupių analitikė 

Danguolė 

Andriušaitienė 

Suaugęs asmuo, 

vaikai nuo 16 metų. 

 Lietuvininkų g. 

60, Šilutėje 

 Vienos 

konsultacijos 

trukmė 50 min.  

Tel. Nr. (8 640) 44733 

El. paštas: 

d.andriusaitiene@gmail.com 

 

Paslauga 

mokama 

58.  Individuali ir grupinė 

psichodinaminė psichoterapija, 

grupinė analizė. 

Privataus 

psichologinės 

paramos ir 

konsultavimo 

kabineto Šilutėje 

direktorė –

psichoterapeutė, 

grupių analitikė 

Danguolė 

Andriušaitienė 

 Suaugęs asmuo, 

grupė. 

Lietuvininkų g. 

60, Šilutėje 

Vienos 

individualios 

konsultacijos 

trukmė 50 

min.; 

grupinis 

užsiėmimas - 

90 min.  

Tel. Nr. (8 640) 44733 

El. paštas: 

d.andriusaitiene@gmail.com 

 

Paslauga 

mokama.  

59.  Šeimų konsultavimas vaikų 

auklėjimo klausimais, esant vaikų 

ir paauglių elgesio problemoms.  
 

Privataus 

psichologinės 

paramos ir 

konsultavimo 

kabineto Šilutėje 

direktorė –

 Suaugęs asmuo, 

šeima. 

Lietuvininkų g. 

60, Šilutėje 

Vienos 

individualios 

konsultacijos 

trukmė 50 min. 

Tel. Nr. (8 640) 44733 

El. paštas: 

d.andriusaitiene@gmail.com 

 

Paslauga 

mokama 



 

psichoterapeutė, 

grupių analitikė 

Danguolė 

Andriušaitienė 

60.  Palaikomoji psichoterapija 

asmenims, sergantiems 

priklausomybių ligomis. 

Privataus 

psichologinės 

paramos ir 

konsultavimo 

kabineto Šilutėje 

direktorė –

psichoterapeutė, 

grupių analitikė 

Danguolė 

Andriušaitienė 

Suaugęs asmuo, 

grupė. 

Lietuvininkų g. 

60, Šilutėje 

Vienos 

individualios 

konsultacijos 

trukmė 50 

min., grupinis 

užsiėmimas - 

90 min.  

Tel. Nr. (8 640) 44733 

El. paštas: 

d.andriusaitiene@gmail.com 

 

Paslauga 

mokama 

61.  Bendrosios ugdymo programos 

arba  pritaikytos bendrosios 

ugdymo  programos. 
„Dimedžio“ ugdymo centre ugdomi 

mokiniai, kuriems  nustatyti dideli 

arba labai dideli specialieji 

ugdymosi poreikiai, bei 

gydytojo vaikų  psichiatro 

įvertinimas - diagnozės F-91, F-92, 

F-07, F-07.8 

,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 

Vaikas iki 18 metų Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Šilutės rajonas 

Ne ilgiau kaip 

2 metus. 
Reg. Tel. (8 441) 48328 
arba elektroniniu paštu: 
info@s-mokykla.lt 

Paslauga 

nemokama 

62.  Švietimo pagalbos specialistų 

(psichologų, socialinių pedagogų, 

specialiųjų pedagogų, logopedo) 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto konsultacijos. 
Vedamos individualios ir grupės 

konsultacijos.  
 

 

 

,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 
Vaikas iki 18 metų, 

vaikų grupė 
Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Šilutės rajonas 

Pagal poreikį, 

kol mokinys 

mokosi 

Reg. Tel. (8 441) 40388 
arba elektroniniu paštu: 
a.kasparaviciene@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

63.  Gydytojo psichiatro 

konsultacijos. (Mokiniams, kurie 

mokosi Centre). 

,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 
Vaikas iki 18 metų Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Pagal poreikį, 

kol mokinys 

mokosi 

Reg. Tel. (8 441) 48235 
 

Paslauga 

nemokama 



 

Šilutės rajonas 
64.  Medicininė pagalba. 

(Mokiniams, kurie mokosi Centre). 
,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 
Vaikas iki 18 metų Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Šilutės rajonas 

Pagal poreikį, 

kol mokinys 

mokosi 

Reg. Tel. (8 441) 48235 
 

Paslauga 

nemokama 

65.  Trumpalaikis mokinių 

konsultavimas. nuo 1 iki 10 dienų 

arba 30 dienų.  
Priimami vaikai, turintys elgesio ir 

emocijų sunkumų. Konsultacijoms 

priimami ir pradinių klasių 

mokiniai. 
 

,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 
Vaikas iki 18 metų Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Šilutės rajonas 

Konsultavimas 

trunka nuo 1 

iki 10 dienų 

arba 30 dienų.  
 

 

Reg. Tel. 8 441 40388 
arba elektroniniu paštu: 
a.kasparaviciene@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

66.  Metodinė pagalba (konsultacijos, 

seminarai, mokymai, mobilios 

komandos paslaugos mokyklai, 

virtuali pagalba). 

,,Diemedžio“ 

ugdymo centras 
Tėvai (globėjai, 

rūpintojai), 

pedagogai, švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

socialiniai 

darbuotojai ir kiti 

specialistai 

Šylių g. 7, 

Vilkėnų I-as 

kaimas, 

Švėkšnos 

seniūnija, 

Šilutės rajonas 

arba ugdymo 

įstaigoje 

Pagal poreikį. Reg. Tel. 8 441 40388 
arba elektroniniu paštu: 
a.kasparaviciene@gmail.com 

Paslauga 

nemokama 

_______________________________ 


