
MAŢEIKIŲ r. PARAMOS IR PAGALBOS ŠEIMAI  IR ASMENIMS TEIKIANČIŲ 

INSTITUCIJŲ (VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ) SĄRAŠAS 

 

Nr. Duomenys apie 

instituciją 

Veikla/Teikiamos paslaugos 

1. Maţeikių rajono 

pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

 

Tel.: 8 (443) 203 41  

Naftininkų g. 9, 

III aukštas, Maţeikiai 

 Psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo socialinio pedagogo konsultacijos 

vaikams, tėvams, specialistams, mokytojams. 

 Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas. 

 Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių 

nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas. 

 Prevencinė veikla (tėvų, vaikų grupiniai uţsiėmimai, savipagalbos grupės). 

 Švietėjiška veikla: paskaitos, seminarai. 

NEMOKAMOS paslaugos, nereikia jokio siuntimo. 

2. Maţeikių rajono 

socialinių paslaugų 

tarnyba 

 

 

Tel.: (8-443) 20139 

Naftininų g. 9,  

I aukštas, Maţeikiai 

 

Socialinė pagalba nepiniginėmis formomis arba socialinė globa pinigais, teikiama 

asmeniui dėl amţiaus, negalios, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai 

netekusiam (neturinčiam) savarankiškumo ir negalinčiam pasirūpinti savimi. Socialinės 

paslaugos gali būti teikiamos ir prevenciškai siekiant uţkirsti kelią galimoms 

socialinėms problemoms kilti šeimoje, bendruomenėje bei vietos visuomenės 

socialiniam saugumui uţtikrinti. 

Tarnybos veiklos rūšys: 

 Socialinio darbo veikla. 

 Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu. 

 Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio. Pagalbos 

organizacijų veikla. 

 Vaikų ir senelių prieţiūra dieną. 

Bendrosios paslaugos: 

 Informavimas. 

 Konsultavimas. 

 Tarpininkavimas ir atstovavimas socialinių paslaugų gavėjams. 

 Transporto paslaugų organizavimas.  

 Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. 

Specialiosios paslaugos: 

 Socialinės prieţiūros paslauga: 

- Pagalba į namus: maitinimo organizavimas (kai maistas       pristatomas iš kitų 

įstaigų), maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas, pagalba 

buityje (skalbimas, namų tvarkymas), asmens higiena.  

       - Socialinių įgūdţių ugdymas ir palaikymas: institucijoje,    namuose. 

     - Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose. 

     - Laikinas apgyvendinimas. 

 Socialinės globos paslauga:  

- Dienos socialinė globa institucijoje, namuose: maitinimo organizavimas,  

asmeninės higienos paslaugų organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, 

prausiantis, kasdieninio gyvenimo įgūdţių ugdymas ir palaikymas (tvarkant 

pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų 

ruošos darbus, bendraujant ir pan.), sveikatos prieţiūros paslaugos.  

- Trumpalaikė socialinė globa institucijoje, namuose. 

- Ilgalaikė socialinė globa (institucijoje).  

NEMOKAMOS paslaugos socialinės. rizikos šeimoms. 

Dėl socialinių paslaugų (socialinės prieţiūros ir dienos socialinės globos) namuose skyrimo asmuo (rūpintojas, globėjas, 

šeimos narys, artimieji giminaičiai, bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai) raštišku prašymu kreipiasi į Maţeikių 

rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją (pagal gyvenamąją vietą). BĮ Maţeikių 

rajono socialinių paslaugų tarnyba gavusi Maţeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

įsakymą dėl paslaugų skyrimo asmeniui pradeda teikti įsakyme nurodytas socialines paslaugas. 

3. Maţeikių rajono 

socialinės paramos 

skyrius 

 

Tel.: (8-443) 90 141 

        (8-443) 90674 

Stoties g.18,  

 Koordinuoja Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, 

paslaugų teikėjų veiklą. 

 Skiria ir administruoja socialines paslaugas. 

 Skiria piniginę socialinę paramą uţ įsigytus mokinio reikmenis, nustato teisę į 

nemokamą mokinių maitinimą. 

 Nustato rajono gyventojų teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir šaltam 

vandeniui bei nuotekoms kompensacijas. 



I aukštas, Maţeikiai  Organizuoja socialinės paramos teikimą. 

 Organizuoja darbą su socialinės rizikos šeimomis. 

 Organizuoja gyventojų nukreipimą į stacionarias socialinės paskirties globos 

įstaigas. 

 Organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems veiklą. 

 Organizuoja maisto iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims programos vykdymo darbus. 

 Prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo asmenims mastą bei rūšis, 

rengia socialinių paslaugų planą. 

 Rengia reikiamus dokumentus teismui dėl rūpybos, globos nustatymo ir 

rūpintojo skyrimo veiksniam asmeniui bei kitose ypatingosios teisenos bylose, 

atstovauja Administraciją  teisme Skyriaus kompetencijos ribose. 

 Nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus socialiniais klausimais. 

NEMOKAMOS paslaugos 

4. Maţeikių rajono vaiko 

teisių apsaugos skyrius 

 

Tel.: (8443) 95343 

Ventos g. 8A, Maţeikiai 

Skyriaus veikla: 

 Organizuoja pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų 

globos vaikų teisių ir interesų apsaugą. 

 Teikia metodinę paramą, konsultacijas, sprendţia kitas vaiko teisių ir teisėtų 

interesų apsaugos problemas. 

 Uţtikrina pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 

 Teikia atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms 

pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) 

ir teisės paţeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje. 

 Registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) 

duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų uţtikrinimo priemones, 

kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai 

 

Teikiamos paslaugos: 

 Pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos prieţiūrą ir 

įvaikinimą. 

 Organizuoja vaiko, kurio tėvai neţinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to 

atlikti, gimimo registravimą. 

 Suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai neţinomi, 

gimimas. 

 Nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir 

organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos 

(rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą. 

 Organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti 

vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintuoju, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų 

globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį. 

 Kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į savivaldybės administracijos direktorių 

arba teismą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar 

nušalinimo nuo pareigų. 

 Sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir 

konsultuoja sudarant individualų socialinės globos planą. 

 Priţiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės 

globos įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko 

teisių apsauga; 

 Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdţiuose ir 

ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, 

įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu 

atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis. 

NEMOKAMOS paslaugos 

5. Maţeikių rajono vaikų 

našlaičių ir senelių 

globos namai 

 

Tel.: (8443) 35460 

Laisvės g. 83, Maţeikių 

Globos namų veikla: 

 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla. 

 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla. 

 Kita stacionarinė globos veikla. 

 Kita ţmonių sveikatos prieţiūros veikla. 

 Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse. 



 Kitų maitinimo paslaugų teikimas. 

Teikiamos paslaugos: 

 Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos: 

- Informavimas, konsultavimas, bendravimas.                              – 

Tarpininkavimas ir atstovavimas.                                                – Sociokultūrinės 

paslaugos (laisvalaikio organizavimas ir uţimtumo organizavimas, kasdieninio 

gyvenimo įgūdţių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdţių ugdymas, 

savarankiškų patalpų ir aplinkos tvarkymo veiklų organizavimas). 

 Būsto paslaugos: 

- Privatumo ir saugių gyvenimo sąlygų uţtikrinimas.                    – Aprūpinimas 

pagrindiniais baldais.                                               – Gyventojo aprūpinimas 

būtiniausiais daiktais, sezoną atitinkančiais drabuţiais ir avalyne.  

 Maitinimo paslaugos:  

- Maitinimo, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 

rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą 

gaunantiems asmenims organizavimas.  

 Asmeninės higienos ir buitinės paslaugos: 

- Sąlygų rūpintis asmens higiena uţtikrinimas, pagalba.                – Buitinės 

paslaugos. 

 Slaugos ir asmens sveikatos prieţiūros paslaugos: 

- Gydymo įstaigos ar gydytojo pasirinkimas, vadovaujantis sveikatos prieţiūrą 

reglamentuojančiais teisės aktais.         

  - Slaugos paslaugos.                                                                                           – 

Gydytojų – specialistų konsultacijų organizavimas.                                                                                  

– Aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava.                                                                                                   

– Gyventojų hospitalizavimas.                                                                      – 

Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas.                                                                                                 

– Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.                           – 

Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas. 

 Transporto paslaugos: 

- Transporto suteikimas gyventojams. 

 Religinių apeigų paslaugos:  

- Tikėjimo poreikių uţtikrinimas.                                                                – 

Dvasinės pagalbos mirštančiam suteikimas. 

 Kitos gyvybiškai būtinos paslaugos, reikalingos asmeniui, pagal jo 

savarankiškumo lygį (soc. Darbuotojų, administracijos ir kt. specialistų 

įvertinimu). 

 

 Specialistai: soc. Darbuotojas, soc. Pedagogas, muzikos vadovas, soc. 

Darbuotojo padėjėjas, bendruomenės slaugytojas, psichologas, masaţistas. 

Globos namuose vaikas gali būti apgyvendintas: 

- nuo 2 mėn. iki 18 metų amţiaus (išimtinais atvejais, nuo gimimo), kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) 

arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas; 

- be tėvų globos likęs vaikas apgyvendinamas Globos namuose teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiant reikiamus 

dokumentus. Apgyvendina vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Priimamas ir paliktas be prieţiūros vaikas, 

kurį pristato Policijos komisariato darbuotojai. 

Globos namuose gali būti apgyvendinti:                                                                                                           

- asmenys, sulaukę senatvės pensijos amţiaus, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir senatvės pensijos 

amţių sukakę asmenys su sunkia negalia) ar dalinis nesavarankiškumas, vadovaujantis senų ţmonių socialinės globos 

nustatymo metodika; 

- suaugę asmenys su negalia, kurie yra darbingo amţiaus, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas (tarp jų ir 

suaugę asmenys su sunkia negalia) bei dalinis nesavarankiškumas, dėl fizinės negalios, vadovaujantis suaugusių asmenų 

su negalia socialinės globos nustatymo metodika. 

Norintys apsigyventi globos namuose, privalo kreiptis į Maţeikių rajono Socialinės paramos skyrių. 

6. Maţeikių rajono 

psichinės sveikatos 

centras 

Tel.: (8443) 25337 

Vilties g. 12/ 

Sedos g. 29, Maţeikiai 

 

 Teikia medicinines bei socialines paslaugas,  

 Vykdo psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją. 

 Organizuoja psichologo, psichiatro konsultacijas vaikams, tėvams.  

 Psichikos dienos centras (dailės, terapija, muzikos...) 



NEMOKAMOS paslaugos. Reikalingas  siuntimas iš šeimos gydytojo arba savarankiškas uţsiregistravimas. 

7. Maţeikių rajono 

Paramos šeimai 

centras ,,Viltis“ 

 

Tel.: (8443) 66991 

Gamyklos g. 6, 

Maţeikiai 

Sutrikusio intelekto ţmonių globos bendrijos veikla: 

 Visapusiška sutrikusio intelekto ţmonių integracija į visuomenę. 

 Ginti sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bei jų šeimų teises, 

laisves ir orumą, realizuoja jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius.  

 Socialinė ir ekonominė pagalba sutrikusio intelekto ţmonėms. 

 Sutrikusio intelekto jaunimo, vaikų uţimtumo grupės, prieţiūra namuose ir 

centre, laisvalaikio organizavimas, tėvų tarpusavio paramos grupės, 

konsultacijos.  

 Psichologinė pagalba šeimoms, auginančioms neįgalius. 

 Specialistai: soc. Darbuotojas, uţimtumo specialistas. 
 

NEMOKAMOS paslaugos. Siuntimas nereikalingas. Turėti neįgalumą įrodantį dokumentą. 

8. Maţeikių rajono vaikų 

dienos centras 

 

Tel.: (8-443) 20139 

Naftininkų g. 9,  

I aukštas, Maţeikiai 

 Organizuoja lavinimą ir laisvalaikio uţimtumą socialinės rizikos šeimų vaikams. 

 Specialistai:  soc. Pedagogas, psichologas, uţimtumo specialistas. 

NEMOKAMOS paslaugos. Norint lankyti centrą, reikia kreiptis į Maţeikių Savivaldybės Administracijos Socialinės 

paramos skyrių. 

9. Maţeikių rajono vaikų 

ligų skyriaus vaikų 

raidos sutrikimų 

ankstyvosios 

reabilitacijos poskyris  

 

Tel.: (8-443) 98279 

Birutės g. 17,  

III aukštas, Maţeikiai 

 Uţtikrina ankstyvą vaikų raidos sutrikimų išaiškinimą, ankstyvą kompleksinę 

pagalbą vaikams su raidos sutrikimais jų tėvams/globėjams. Tokiu būdu 

vykdoma šių sutrikimų ir vaikų invalidumo pirminė, antrinė ir tretinė prevencija, 

sutrikusios raidos vaikų kompleksinė reabilitacija bei jų integracija į visuomenę 

ir švietimo sistemą.  

 Paslaugos teikiamos ankstyvojo amţiaus vaikams, turintiems psichologinės, 

motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos faktorių, bei šių vaikų 

tėvams (globėjams). 

 Specialistai: psichologas, logopedas, kineziterapeutas, pediatras, soc. Pedagogas, 

spec. Pedagogas, masaţuotojas, neurologas. 

 

NEMOKAMOS paslaugos. Reikalingas siuntimas iš vaikų neurologo. 

10. VšĮ.  Maţeikių 

ligoninė 
Tel.: (8443) 98282 

J.Basanavičiaus g. 24, 

Maţeikiai 

 

 Organizuoja ir teikia pirminės ir antrinės asmens sveikatos 

prieţiūros paslaugas. 

 

NEMOKAMOS paslaugos . Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos. 

11. VšĮ. Maţeikių 

pirminės sveikatos 

prieţiūros centras 

Tel.: (8443) 95177 

Naftininkų g. 9, 

Maţeikiai 

 

 Organizuoja ir teikia pirminės asmens sveikatos prieţiūros paslaugas Maţeikių 

rajono gyventojams, kokybiškai ir saugiai atlieka tyrimus, taikant naujausius 

diagnostikos ir gydymo metodus.  

NEMOKAMOS  apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos. 

12. VšĮ. Sedos pirminės 

sveikatos centras 

Tel.: (8443) 46203 

A.Baranausko g. 8, 

Seda, Maţeikių r. 

 

 Teikia pirminės sveikatos prieţiūros I lygio ambulatorines paslaugas. 

 

 

 

NEMOKAMOS, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos. 

13. VšĮ. Ţidikų pirminės 

sveikatos prieţiūros 

centras 
Tel.: (8443) 43093 

Ylakių g. 4, 

Ţidikai, Maţeikių r. 

 

 Teikia pirminės sveikatos prieţiūros paslaugas. 

NEMOKAMOS paslaugos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos. 

14.  VšĮ. Maţeikių  

http://www.mazeikiuligonine.lt/
http://www.mazeikiuligonine.lt/
http://www.infoma.lt/medicina-ligos/mazeikiu-poliklinika-pspc/
http://www.infoma.lt/medicina-ligos/mazeikiu-poliklinika-pspc/
http://www.infoma.lt/medicina-ligos/mazeikiu-poliklinika-pspc/
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/VsI_Sedos_pirmines_sveikatos_centras/432
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/VsI_Sedos_pirmines_sveikatos_centras/432
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/VsI_Zidiku_pirmines_sveikatos_prieziuros/1072
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/VsI_Zidiku_pirmines_sveikatos_prieziuros/1072
http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/VsI_Zidiku_pirmines_sveikatos_prieziuros/1072
http://www.mazeikiugreitoji.lt/


greitosios medicininės 

pagalbos centras 

 

Tel.: (8443) 35037 

J.Basanavičiaus g. 22, 

Maţeikiai 

 Teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą. 

NEMOKAMOS paslaugos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos. 

15. Maţeikių  seniūnija 

Laisvės g. 39, 

Maţeikiai  

Kitos 8 seniūnijos: 

1. Maţeikių 

apylinkės sen. 

2. Laiţuvos sen. 

3. Reivyčių sen. 

4. Sedos sen. 

5. Šerkšnėnų sen. 

6. Tirkšlių sen. 

7. Viekšnių sen. 

8. Ţidikų sen. 

 

 Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir 

pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms 

šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų. 

 Pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su 

probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus. 

 Renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio 

amţiaus vaikų apskaitai. 

 Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų 

mokėjimą. 

 Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą. 

 

NEMOKAMOS paslaugos.  

16. Maţeikių nakvynės 

namai 

  

Tel.: (8443) 66531 

Sodų g. 7,  

Maţeikiai 

 Suteikia laikiną gyvenamąją vietą grįţusiems iš laisvės atėmimo vietų, socialinės 

reabilitacijos įstaigų, skirstymo punktų, elgetaujantiems, nukentėjusiems nuo 

stichinių nelaimių, smurto ir kitiems asmenims neturintiems pastovios 

gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems dėl kokių nors prieţasčių grįţti į 

savo būstą.  

 Padeda ugdyti gyvenančių asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į 

visuomenę, uţtikrinti socialinį saugumą. 

 informuoja, konsultuoja, tarpininkauja ir atstovauja, sprendţia įvairius 

klausimus. 

 Teikia asmens higienos paslaugas. 

 Organizuoja gyventojų laisvalaikį. 

 Organizuoja medicininį aptarnavimą.  

IŠ DALIES MOKAMOS paslaugos.  Asmuo uţ teikiamas Nakvynės namuose trumpalaikes socialines globos paslaugas 

iki 6 mėnesių moka 20 procentų dydţio VRP mokestį, o uţ teikiamas ilgiau negu 6 mėnesius moka 40 procentų dydţio 

VRP mokestį.Norint apsigyventi Nakvynės namuose, reikia kreiptis į Maţeikių Savivaldybės Administracijos Socialinės 

paramos skyrių. 

17. VšĮ. ,,Vilties erdvė“ 

Tel.: (8443) 78570 

Šerkšnės g. 2, 

Vilniaus g. 2A, 

Maţeikiai 

 

 Teikia socialinės globos paslaugas (ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę 

globą) Maţeikių mieste ir rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto ţmonėms. 

 Darbo terapijos centras – specialiosios dirbtuvės 

 

IŠ DALIES MOKAMOS paslaugos.  

Asmenys su proto ir kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0 – 40 proc. darbingumo lygis, norintys apsigyventi Vilties 

gyvenimo namuose ar gauti dienos socialinę globą, turi kreiptis į Maţeikių Savivaldybės Administracijos Socialinės 

paramos skyrių. 

18. Maţeikių moksleivių 

namai 

 Tel.: (8443) 70609 

Ţemaitijos g. 4, 

Maţeikiai 

 

 Teikia vaikams, jaunuoliams papildomą (neformalų) ugdymą, uţtikrinantį 

daugiaprofilinę popamokinę veiklą.  

 

MOKAMOS paslaugos. Socialinės rizikos šeimų vaikams taikomos lengvatos.  

19. Maţeikių Vytauto 

Klovos muzikos 

mokykla 

Tel.: (8443)  

V.Burbos g. 9, 

Maţeikiai 

 Teikia vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems kokybišką muzikinį, teatrinį ir 

meninį švietimą.  

 Vykdo valstybės deleguotą profesinės linkmės programą. 

 Tenkina mokinių paţinimo, lavinimo(si) bei saviraiškos poreikius; 

 Vykdo ankstyvąjį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, tęstinį, išplėstinį ir 

suaugusiųjų švietimą; 

MOKAMOS paslaugos. Priima vaikus nuo 3 metų į ankstyvojo ugdymo grupes. Maloniai laukia jaunuolių ir suaugusiųjų. 

Mokestis uţ mokslą: vaikams ir mokiniams – 35 Lt per mėnesį, suaugusiems – 42 Lt per mėnesį.                                                                                                                       

http://www.mazeikiugreitoji.lt/
http://www.mazeikiugreitoji.lt/
http://www.moksleiviunamai.lt/
http://www.moksleiviunamai.lt/
http://www.klovamuz.lt/


20. Maţeikių rajono 

policijos komisariato 

Viešosios policijos 

skyriaus Prevencijos 

poskyris 

Gamyklos g. 36 

Tel.: (8443) 98080  

Maţeikiai  

 

 Organizuoja įvairias tikslines prevencines priemones, siekiant sumaţinti 

nusikalstamas veikas bei kitus teisės paţeidimus. 

NEMOKAMOS paslaugos.    

21. VšĮ. Maţeikių 

Bendruomenės centras 

Tel.: (8443) 67154 

Ventos g.  8A., 

Maţeikiai 

 Teikia informavimo ir konsultavimo, gestų kalbos vertimą. 

 Brailio rašto mokymas, aklųjų palydovo, pagalbos buityje, mobilumo, 

savarankiško gyvenimo įgūdţių mokymas, masaţisto paslaugos ţmonėms, 

turintiems negalią. 

 Organizuoja mokomuosius seminarus, paskaitas, meno saviveiklos kolektyvų 

veiklą. 

NEMOKAMOS paslaugos.  

22.  Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjunga 

(LASAS) Maţeikių 

rajono taryba 

Tel.: (8443) 67154 

Ventos g.8a, Maţeikiai 

Organizacijos veikla:  

 Teikia pagalbą ţmonėms, turintiems regėjimo negalią.  

 Moko mobilumo, savarankiško gyvenimo įgūdţių, Brailio rašto, aprūpinti 

įgarsintomis knygomis, kompensacine technika.  

 Organizuoja meno saviveiklą, saviraiškos būrelių, kultūrinę veiklą, poilsį. 

NEMOKAMOS paslaugos.  

23.  Viešoji įstaiga 

„Maţeikių invalidų 

uţimtumo centras“ 

Tel.: (8443) 26 746 

M.Pečkauskaitės g.1, 

Maţeikiai 

Organizacijos veikla: 

 Neįgaliųjų uţimtumas (kompensacinės technikos remontas, automobilių 

vaţiuoklės tvarkymas, duslintuvų virinimas, dviračių remontas). 

 Riboto darbingumo asmenų mokymas, įdarbinimas bei aprūpinimas 

kompensacine technika.  

 Darbo vietų kūrimas neįgaliesiems, kvalifikacijos kėlimas, pagalba 

savarankiškai organizuojantiems privatų verslą. 

 Labdara ir parama Maţeikių rajone gyvenantiems neįgaliesiems. 

24.  Maţeikių rajono 

kurčiųjų draugija 

Tel.: (8443) 35197 

Ventos g. 8a,  

Maţeikiai  

Organizacijos veikla: 

 Rūpinasi ir padeda ţmonėms turintiems kurtumo negalią. 

 Moko bendravimo, savarankiško gyvenimo įgūdţių, gestų kalbos.  

 Organizuoja seminarus, paskaitas, meno saviveiklą, saviraiškos būrelių veiklą, 

poilsį. 

NEMOKAMOS paslaugos.  

25. Visuomeninė 

organizacija „Gerumo 

galia“ 

Tel.: (8687) 38981 

Ventos g. 61-4, 

Maţeikiai 

 

 

 „Gerumo galia“, vienija šeimas, auginančias vaikus su Dauno sindromu ir kitais 

genetiniais susirgimais (savarankiškas piliečių susivienijimas, įsteigtas savo 

narių socialiniams, ekonominiams, kultūriniams ir kitiems poreikiams tenkinti). 

 Pagrindinis dėmesys skiriamas integruojant vaikus į darţelius, mokymo įstaigas 

laikantis tęstinumo, teikiant socialines buitines paslaugas namuose, tenkinant jų 

poreikius gydymui, ugdymui, specialybės įsigijimui ir įdarbinimui. 

 Rengia ir vykdo programas bei projektus ir juose dalyvauja, bendrauja su 

švietimo, vyriausybinėmis ir savivaldybių institucijomis, gydymo, sveikatos, 

socialinės globos ir rūpybos, labdaros organizacijomis. 

26.  Maţeikių vaikų dienos 

centras ,,Gelbėkit 

vaikus“ 

Tel:  (8615) 70346  

        (8443) 21047  

Pavenčių g. 4, 

Maţeikiai 

 

 

 Organizuoja vaikų gyvenimo ir socialinių įgūdţių ugdymą, pamokų ruošą, 

laisvalaikį ir uţimtumą, maitinimą. Kiekvienam vaikui sudaromas individualus 

pagalbos ir ugdymo planas.  

 Rūpinasi socialinės bei pedagoginės pagalbos teikimu centrą lankančių vaikų 

tėvams. Moko ir skatina juos geriau rūpintis savo vaikais bei jų ugdymu. 

 Tarpţinybinis bendradarbiavimas: teikia kompleksinę pagalbą rizikos grupės 

vaikams spręsti aktualias socialines problemas. Nuosekliai bendradarbiaujame 

su vaiko teisių apsaugos ir socialinių paslaugų tarnybomis, policija, 

mokyklomis, kt. organizacijomis, į veiklą įtraukia savanorius. 

NEMOKAMOS. Po pamokų į centrą gali atvykti socialinės rizikos šeimų vaikai, kuriems iki 18 valandos teikiamos 

nemokamos paslaugos.  

27. Maţeikių cerebrinio 

paralyţiaus asociacija 

Tel.: (8443) 67154 

 Organizuoja ir remia medicininę, psichologinę socialinę, pedagoginę ir kitokią 

pagalbą ţmonėms, turintiems cerebrinį paralyţių.  

 Rengia ir vykdo programas ir projektus ar juose dalyvauja, siekiant kuo geresnės 



Ventos g. 8 a,  

Maţeikiai 

asmenų, turinčių cerebrinį paralyţių, socialinės adaptacijos ir jų optimalios 

integracijos visuomenėje.  

 Bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

siekiant pagerinti ţmonių su cerebriniu paralyţiumi gerbūvį. 

NEMOKAMOS paslaugos. 

28.  Maţeikių sutrikusios 

psichikos ţmonių 

globos bendrija „ 

Gyvenimo spalvos “ 

 

Tel.:  (8616) 07658 

Laisvės g. 56, Maţeikiai 

 

 Gina sutrikusios psichikos ţmonių interesus, ţmogiškąjį orumą. 

 Tobulina ir plečia medicininį aptarnavimą, reabilitaciją, gerina gyvenimo 

sąlygas ir socialinės paramos sistemą šeimoms, globojančioms sutrikusios 

psichikos ţmones.  

 Skatina savitarpio paramos grupių veiklą. 

NEMOKAMOS paslaugos. 

29.  Maţeikių rajono 

diabetikų klubas „ 

Ţemaičių spėka 

 

Tel.: (8443) 66052 

Naftininkų g. 9, 

Maţeikiai 

 

 Teikia socialinę ir metodinę pagalbą cukriniu diabetu sergantiems ţmonėms,  

informuoja visuomenę apie cukrinio diabeto prieţastis, poţymius, gydymą, 

komplikacijas. 

NEMOKAMOS paslaugos. 

30.  Maţeikių rajono 

ligonių astmos klubas 

 

Tel.: (8620) 25751 

 J.T. Vaiţganto g. 4/9-

39,  Maţeikiai 

 Padeda sergantiems bronchine astma, lėtiniu obstrukciniu bronchitu, plaučių 

emfizema ir kt. lėtinėmis ligomis, gyventi pilnavertį gyvenimą, palaikyti jų 

visuomeninį aktyvumą. 

 Moko sergančius astma kontroliuoti savo ligą.  

 Visuomenės švietimas, mokymas.  

 Plaučių ligų prevencija. 

NEMOKAMOS paslaugos. 

31. Maţeikių rajono 

išsėtinės sklerozės 

draugija 

Tel.: nėra 

Alksnių takas 4, 

Maţeikiai 

 

NEMOKAMOS paslaugos. 

32. Maţeikių rajono 

Alzheimerio ligos 

klubas 

 

Tel.: (8443) 25338 

Laisvės g. 7-2,  

Maţeikiai 

 

NEMOKAMOS paslaugos. 

33.  

VšĮ. Socialinės 

reabilitacijos ir 

paramos centras 

 

Tel.: (8443) 27 230  

Respublikos g. 27, 

Maţeikiai 

 

 Organizuoja vairavimo kursus. Baigę kursus, ţmonės gauna vairuotojo 

paţymėjimus. Centre yra mokomi ir sveiki ţmonės. Tokio pobūdţio neįgaliųjų 

vairavimo mokykla yra vienintelė Ţemaitijos regione. 

NEMOKAMOS paslaugos. Centro veikla skirta ţmonėms, turintiems judėjimo negalią. 

34. Visuomeninė 

organizacija „Juntak“ 

 

Tel.: (8443) 26 905  

M.Pečkauskaitės g. 1, 

Maţeikiai 

 

 Neįgalaus jaunimo ir vaikų su negalia interesų atstovavimas Maţeikių rajone. 

 Siekia maksimalaus neįgaliųjų savarankiškumo, negalios kompensavimo, lygių 

galimybių realizavimo bei kuo platesnio neįgaliųjų dalyvavimo visose gyvenimo 

srityse, geresnės dvasinės ir fizinės savijautos. 

 

NEMOKAMOS paslaugos. Organizacija padeda ţmonėms turintiems sunkiausią fizinę negalią. 

 



35.  Labdaros ir paramos 

fondas „G vaikų 

pasaulis“ 

 

Tel.nr. +370 657 53131 

Pramonės g.21,  

Maţeikiai 

El.paštas 

gabriele@gvaikupasauli

s.lt 

Tikslas - suvienyti tuos Lietuvos ţmones ir įmones bei organizacijas, kurie gali padėti, 

paremti, ir būti tuo centru, į kurį gali kreiptis pagalbos ieškantys.  

 

Misija: skirti materialinę pagalbą sergantiems ir sveikiems vaikams, suteikti 

sveikatinimo galimybes, gerinti vaikų mokymosi ir popamokinės veiklos sąlygas, padėti 

integruoti vaikus į augančios visuomenės gyvenimą. 

NEMOKAMOS paslaugos.  

 


