
 

  

 

Išsamios informacijos 
teiraukitės: 

 
Šiaulių miesto savivaldybės   

socialinių paslaugų   
centras 

Tilžės g. 63B, Šiauliai LT-
78166 

Tel.: (8 41) 41 58 48 
mob. tel. 8 673 49 022 

El. p.: info@siauliuspc. lt 
 
 
 

 
 
 
 

DARBO    
LAIKAS: 

Pirmadienis – ketvirtadienis 
 8.00 – 17.00 val. 

Penktadienis    
8.00 – 15.45 val. 
Pietų pertrauka  

12.00 – 12.45 val. 

 

 
 
 

 
 

ASMENINIO 
ASISTENTO 
PASLAUGOS 

 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto trukmė 12 mėnesių. 
 
 
 

 
 

Asmeninio asistento paslauga finansuojama 
projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai 
Šiaulių miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-
V-416-01-0008 lėšomis. 



 
 

Asmeninio asistento paslaugos 
tikslas 
 
Atsižvelgiant į individualius asmens 

poreikius, suteikti jam individualią 

pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje 

(palydint ir komunikuojant), kuri padėtų 

jam gyventi bendruomenėje ir 

integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo 

bendruomenės ir skatintų jo 

savarankiškumą, būtiną kasdieniame 

gyvenime. sukuriami  tokie teisiniai   

 

 kokie  yra  tarp tėvų  ir  vaikų 

Kas yra asmeninio asistento 
paslauga? 
 

Tai paslauga kuri, namų ir viešojoje 

aplinkoje (palydint ir komunikuojant) 

individualiai asmeniui iki 4 valandų 

per dieną (įstaigos darbo laiku I-IV 

8.00-17.00 val., V 8.00-15.45) 

teikiama pagalba, padedanti įgalinti 

jo savarankiškumą ir užtikrinanti 

svarbiausias jo gyvybinės veiklos 

funkcijas (asmens higiena, mityba, 

judėjimas / mobilumas, socialiniai 

santykiai ir aplinka). 

 
 
 

 
 
 

Kas gali gauti asmeninio 
asistento paslaugas?  

 
Asmenys nuo 16 metų iki pensinio 

amžiaus, kuriems Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo 

nustatyta tvarka nustatytas 

neįgalumo lygis arba darbingumo 

lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, 

klausos, vidaus organų sutrikimai) ir 

(ar) kompleksinės negalios, kuri 

visiškai arba vidutiniškai apriboja jų 

veiklą, dalyvumą (orientuotis, 

judėti, dirbti bei savarankiškai 

tvarkyti asmeninį ir socialinį 

gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų 

asmenų pagalba.

 

 

Ką reikia daryti norint gauti 

asmeninio asistento 

paslaugas? 

 

1. Atvykti į įstaigą (Socialinių paslaugų 

centras, Tilžės g. 63B, Šiauliai) ir 

užpildyti laisvos formos prašymą.  

 

2. Pateikti reikalingus dokumentus: 

 

- asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą; 

 

- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos išduotą Neįgalumo 

lygio pažymą ar Darbingumo lygio 

pažymą; 

 

- dokumentus ir (ar) kitą informaciją, 

pagrindžiančią prioriteto suteikimą, 

tik tokios apimties, kokia reikalinga 

norint gauti asmeninio asistento 

paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar 

studento pažymėjimo kopiją, 

darbdavio pažymą, prašymo gauti 

socialines paslaugas kopiją). 

 

 
 
 
 


