BAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS
– tai šeimai teikiamų psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinių paslaugų,
užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti iškylančias problemas stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir
darnią aplinką savo šeimoje, rinkinys.
Eil.
Nr.
1.

Paslaugos
pavadinimas
Atvirasis
darbas su
jaunimu

Aprašymas

Kada turėtų būti
pradedama teikti

Teikėjas,
adresas, kontaktiniai duomenys

Darbas su jaunimu atviruosiuose
jaunimo centruose ir (ar) erdvėse,
siekiant ugdyti asmenines ir socialines
jaunimo kompetencijas, padėti jam
aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir
visuomeninius procesus, lanksčiai ir
konstruktyviai reaguoti į jaunimo
gyvenimo pokyčius.

Ne vėliau nei per 10
dienų nuo kreipimosi

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras,
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. (8 386) 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų dienos
centras,
Taikos pr. 13, Vilties g. 5, Visaginas,
Tel. 8 671 25 915,
El. p. vdcentras@vspc.lt; vspc@vspc.lt
Visagino menų rezidencija,
Sedulinos al. 18, Visaginas,
Tel. (8-629) 58843,
El. p. visaginas.art.point@gmail.com,
FB: https://www.facebook.com/art.lab.point
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)
Evelina Visockytė
Tel. 8 616 40 680,
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2.

Ikimokyklinis
ugdymas

Paslauga, padedanti vaikui tenkinti
prigimtinius, kultūros, taip pat ir
etninės,
socialinius,
pažintinius
poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų
/ rūpintojų) pageidavimu pagal
ikimokyklinio ugdymo programą nuo
vaiko gimimo, iki jam pradedamas teikti
priešmokyklinis ugdymas.

Nuo prašyme
įvardijamos datos, jei
nėra objektyvių kliūčių

3.

Informavimas

Įvairių
institucijų,
įstaigų
ar
organizacijų, dirbančių su šeimomis,

Informavimo paslaugos
asmenims teikiamos

El. p. evelina.visockyte@visaginas.lt,
FB: https://www.facebook.com/VisaginoJRK
VšĮ Visagino edukacijų centras (atvira jaunimo erdvė),
Sedulinos al. 49, Visaginas,
Tel. 8 386 74 642,
El. p. olga.lukina@vkn.lt
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“,
Kosmoso g. 12, Visaginas,
Tel. 8 386 32 192,
El. p. kulverstukas@sugardas.lt,
vilija.kriauciuniene@sugardas.lt
Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“,
Taikos pr. 20, Visaginas,
Tel. 8 386 70 719,
El. p. sekretore@visaginoraktelis.lt,
elena.cekiene@visaginoraktelis.lt
Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“,
Tarybų g. 9, Visaginas,
Tel. 8 386 71 706,
El. p. sekretore@auksinisgaidelis.lt,
laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“,
Draugystės g. 19, Visaginas,
Tel. 8 386 74 520,
El. p. gintarelis@sugardas.lt,
ausra.sileikiene@sugardas.lt
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,
Sedulinos al. 51, Visaginas,
Tel. 8 386 74 798,
El. p. info@visaginoazuoliukas.lt,
irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt
Visagino savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrius teikia informaciją socialinių
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specialistų pagal kompetenciją teikiama
asmenims reikalinga informacija apie
socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo
pagalbą.

4.

Konsultavimas Įvairių
institucijų,
įstaigų
ir
organizacijų, dirbančių su šeimomis,
specialistų pagal kompetenciją teikiama
pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu
analizuojama jo (šeimos) probleminė

individualiai,
kreipimosi dieną

Ne vėliau nei per 5
dienas nuo kreipimosi

paslaugų, vaikų globos ir piniginės paramos teikimo,
vaikų priežiūros klausimais
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 672 12 013
El. p. tatjana.repeckiene@visaginas.lt
Visagino socialinių paslaugų centras teikia informaciją
socialinių paslaugų, atvejo vadybos klausimais
Taikos pr. 13, Visaginas,
Tel. 8 671 25 915,
El. p. vspc@vspc.lt
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras teikia
informaciją apie socialinę pagalbą vaikui ir jo šeimai,
vaikų globos klausimais
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. 8 386 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
VšĮ Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia
informaciją sveikatos priežiūros klausimais
Taikos pr. 15, Visaginas,
Tel. 8 386 33 771,
El. p. violeta.diliene@visaginopspc.lt
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
teikia informaciją jaunimo ir sporto klausimais
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 616 40 680,
El. p. evelina.visockyte@visaginas.lt
Visagino savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrius teikia informaciją socialinių paslaugų,
vaikų globos ir piniginės paramos teikimo klausimais
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 672 12 013,
El. p. tatjana.repeckiene@visaginas.lt
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situacija ir ieškoma veiksmingų
problemos sprendimo būdų.

Visagino socialinių paslaugų centras teikia informaciją
bendrųjų paslaugų, socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo klausimais
Taikos pr. 13, Visaginas,
Tel. 8 671 25 915,
El. p. vspc@vspc.lt
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamos
socialinio darbuotojo paslaugos, kur kartu su vaiku ir jo
šeima analizuojama šeimos probleminė situacija ir
ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. 8 386 75280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
VšĮ Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia
informaciją sveikatos priežiūros klausimais
Taikos pr. 15, Visaginas,
Tel. 8 386 33 771,
El. p. violeta.diliene@visaginopspc.lt
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
teikia informaciją jaunimo ir sporto klausimais
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 616 40 680,
El. p. evelina.visockyte@visaginas.lt
Visagino savivaldybės administracijos vyriausiasis
specialistas
(tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius) konsultuoja minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
skyrimo klausimais
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 616 18 691
El. p. danute.kotoviene@visaginas.lt
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5.

6.

Kultūrinių ir
informacinių
kompetencijų
bei skaitymo
raštingumo
ugdymas

Neformalusis
vaikų
švietimas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų
filialų, taip pat struktūrinių teritorinių
padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis
siekiama didinti bendrąjį asmenų
raštingumą, skatinti jų kūrybingumą,
socialinį ir ekonominį veiklumą bei
motyvaciją dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą procese.
Kryptinga švietimo veikla, padedanti
tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir
saviraiškos
poreikius,
įgyti
kompetencijų
ir
tapti
aktyviais
visuomenės nariais.

Paslauga pradedama
teikti ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo
asmens kreipimosi į
paslaugos teikėją
dienos.

Visagino savivaldybės Viešoji biblioteka ir jos filialai,
Taikos pr. 52, Visaginas,
Tel. 8 (386) 75312,
El. p. vbdirektore@sugardas.lt

Neformalusis vaikų
švietimas teikiamas
bendrojo ugdymo
mokyklose per visus
mokslo metus,
atsižvelgiant į
mokyklos sudarytą
veiklų tvarkaraštį. Kiti
teikėjai paslaugą teikia
neformaliojo vaikų
švietimo paslaugos
sutartyje nustatytu
laiku.

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“,
Kosmoso g. 12, Visaginas,
Tel. 8 386 32 192,
El. p. kulverstukas@sugardas.lt,
vilija.kriauciuniene@sugardas.lt
Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“,
Taikos pr. 20, Visaginas,
Tel. 8 386 70 719,
El. p. sekretore@visaginoraktelis.lt,
elena.cekiene@visaginoraktelis.lt
Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“,
Tarybų g. 9, Visaginas,
Tel. 8 386 71 706,
El. p. sekretore@auksinisgaidelis.lt
laima.samataviene@auksinisgaidelis.lt
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“,
Draugystės g. 19, Visaginas,
Tel. 8 386 74 520,
El. p. gintarelis@sugardas.lt,
ausra.sileikiene@sugardas.lt
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,
Sedulinos al. 51, Visaginas,
Tel. 8 386 74 798,
El. p. info@visaginoazuoliukas.lt,
irena.oficerova@visaginoazuoliukas.lt

6

„Verdenės“ gimnazija,
Taikos pr. 21, Visaginas,
Tel. (8 386) 72 758,
El. p. verdene@vvg.lt
„Atgimimo“ gimnazija,
Tarybų g. 23, Visaginas,
Tel. 8 386 71882,
El. p. ina.loseva@sugardas.lt
„Gerosios vilties“ progimnazija,
Partizanų g. 2/7, Visaginas,
Tel. 8 386) 31671,
El. p. vgvsekretore@dkd.lt
Draugystės progimnazija,
Draugystės g. 12, Visaginas,
Tel. (8 386) 72947,
El. p. donata.dubakiene@vdvm.lt
„Žiburio“ pagrindinė mokykla,
Energetikų g. 56, Visaginas,
Tel. 8 386 73359,
El. p. ziburio.pagrindine@gmail.com
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras,
Festivalio g. 7, Visaginas,
Tel. 8 386 60 387, 8 386 34 186,
El. p. vpm@vpm.lt
Visagino rekreacijos paslaugų centras,
Vilties g. 5 A, Visaginas,
Tel. 8 386 60 317,
El. p. vrpc@sugardas.lt
VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras,
Parko g. 2A, Visaginas,
Tel. 8 386 61 206,
El. p. visaginosportocentras@gmail.com
Visagino kūrybos ir menų akademija,
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7.

8.

9.

10.

Nemokama
Teisinės
informacijos,
teisinių
pirminė teisinė konsultacijų teikimas, taip pat valstybės
pagalba
ir savivaldybių institucijoms skirtų
dokumentų,
išskyrus
teisminius
dokumentus, rengimas, patarimų dėl
ginčo sprendimo ne teismo tvarka
teikimas, taikaus ginčo išsprendimo
veiksmų atlikimas ir taikos sutarties
parengimas.
Pasirengimo
Paslaugos, padedančios asmenims ir (ar)
šeimai ir
šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos
tėvystės
tobulinti.
įgūdžių
ugdymas

Pirminė
ambulatorinė
asmens
sveikatos
priežiūra

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų
gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio
ginekologo ir chirurgo kartu) komandos
teikiamos
paslaugos,
pirminė
ambulatorinė odontologinė asmens
sveikatos
priežiūra
ir
pirminė
ambulatorinė
psichikos
sveikatos
priežiūra.
Psichosocialinė Pagalba asmenims, išgyvenantiems
pagalba
krizę ar patyrusiems stiprius emocinius

Iš karto arba ne vėliau
nei per 5 darbo dienas

Ne vėliau nei per 20
darbo dienų, skubiais
atvejais - tą pačią dieną

Pagal Sveikatos
priežiūros įstaigų
įstatymą

Vilties g. 16, Visaginas,
Tel. 8 386 32 512,
El. p. akademija@vkma.lt
VšĮ Visagino edukacijų centras,
Sedulinos al. 49, Visaginas,
Tel. 8 386 74 642,
El. p. edukacija@vivec.lt
Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyrius,
Parko g. 14, Visaginas,
Tel. 8 386 31038,
El. p. birute.krapavickaite@visaginas.lt

Visagino švietimo pagalbos tarnyba,
Draugystės g. 12, Visaginas,
Tel. 8 386 60 099,
El. p. info@vspt.lt
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras,
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. (8 386) 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
VšĮ Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centras,
Taikos pr. 15, Visaginas,
Tel. 8 386 33 771,
El. p. violeta.diliene@visaginopspc.lt

Visagino socialinių paslaugų centras,
Taikos pr. 13, Visaginas,
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11.

Šeimos
mediacija

išgyvenimus (sunkias ligas, netektis,
santuokos nutraukimą, psichologinį,
fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą,
krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką
veikiančias medžiagas, turintiems
elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba
sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems,
apimanti
socialinę,
psichologinę
pagalbą, sielovadą.

Ne vėliau nei per 20
darbo dienų, skubiais
atvejais - tą pačią dieną

Neteisminė ginčų sprendimo procedūra,
kurios metu vienas ar keli mediatoriai,
dalyvaujantys kompleksinių paslaugų
šeimai projektų veiklose, padeda šeimai
rasti priimtinus sprendimus.

Ne vėliau nei per 20
darbo dienų

Tel. 8 671 25 915,
El. p. vspc@vspc.lt
Visagino švietimo pagalbos tarnyba,
Draugystės g. 12, Visaginas,
Tel. 8 386 60 099,
El. p. info@vspt.lt
VšĮ Visagino Pirminės sveikatos priežiūros centro
Psichikos sveikatos centras,
Taikos pr. 15, Visaginas,
tel. 8 386 33 771,
El. p. violeta.diliene@visaginopspc.lt
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras,
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. (8 386) 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
Projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“
Iki 2021 m. gegužės 1 d. teikiamos nemokamos
konsultacijos
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
„Vieno langelio“ koordinatorė
Tel. 8 657 71 655,
El. p. bsnvisaginas@gmail.com
FB: Visagino bendruomeniniai šeimos namai
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Visagino skyrius
Šeimos krizių centras
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras,
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. 8 386 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
Visagino Šeimos krizių centras
Iki 2021 m. gegužės 1 d. teikiamos nemokamos
konsultacijos
Statybininkų g. 7, Visaginas,
Tel. 8 686 60 657,
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El. p. viltisvskc@gmail.com

12.

Švietimo
pagalba

13.

Vaikų dienos
socialinė
priežiūra

14.

Vaikų raidos
sutrikimų
ankstyvoji
reabilitacija

Mokiniams, jų tėvams (globėjams /
rūpintojams)
specialistų
teikiama
pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo
veiksmingumą.
Dienos socialinės priežiūros paslaugų,
kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo
šeimos narių socialinius ir gyvenimo
įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos
nariams vaikų dienos centruose.

Specialistų
komandos
teikiamos
ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų
ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos
sutrikimų
nustatymą,
ankstyvą
kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų
ar jų rizikos veiksnių turintiems
vaikams, jų tėvams (globėjams /
rūpintojams).

Kai skiria gerovės
komisija, Pedagoginė
tarnyba
Ne vėliau nei per 20
darbo dienų

Konsultacija ne vėliau
nei per 30 darbo dienų

_________________

Visagino švietimo pagalbos tarnyba,
Draugystės g. 12, Visaginas,
Tel. 8 386 60 099,
El. p. info@vspt.lt
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro dienos centrai
Statybininkų g. 7, Sedulinos al. 49, Visaginas,
Tel. 8 386 72 133, 8 386 75 280,
El. p. vsvgc@vsvgc.lt
Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų dienos
centras,
Taikos pr. 13, Vilties g. 5, Visaginas,
Tel. 8 671 25 915,
El. p. vdcentras@vspc.lt; vspc@vspc.lt
VšĮ Visagino ligoninė,
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (įskaitant)
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba,
Taikos pr.15a, Visaginas,
Tel. +37038675289,
El. p. info@visaginoligonine.lt

