
 Pagalba Kam skirta Kontaktai 

 

Anoniminės 
psichologų 

konsultacijos, 
efektyvių pozityvios 

tėvystės būdų 
rekomendacijos 

Tėvams Telefonu: 8 800 90012  
I-V 9-13 val., 17-21 val. 

 

Anoniminė emocinė 
parama Suaugusiems 

Telefonu: 116123 
24/7 

El. paštu: 
116123@viltieslinija.lt 

 

Konsultacijos vaiko 
teisių apsaugos 

klausimais 
Visuomenei 

Telefonu: 8 800 10800 
I-IV 8-19 val., V 8-18 val. 

El. 
paštu: konsultacijos@vaikoteis

es.lt 
Pokalbiai (chat): čia  

 

Psichologinė 
pagalba gestų kalba 

Kurtiesiems ir 
neprigirdintie

siems 
 

El. 
paštu vilmanark@gmail.com 

Skype: LKD.psichologas 
II 16-18, III 10-12, IV 15:30-17:30 

Daugiau informacijos: čia 
 

 
 

Pagalba iškilus 
sunkumams ugdant 

vaikus, turinčius 
įvairiapusių raidos 

sutrikimų 
 

Tėvams, 
auginantiems 

vaikus, 
turinčius 
autizmo 
spektro 

suktrikimų 
 

Registracijos forma 
tėvams: čia 
Facebook 

 
 

    

 

Emocinė parama Vaikams, 
jaunuoliams 

Telefonu: 116111 
I-VII 11-23 val. 

Pokalbiai internetu: čia 
I-V 18-23 val. 
El. paštu: čia 
Diskusijos su 

bendraamžiais: čia 

mailto:116123%40viltieslinija.lt
mailto:konsultacijos%40vaikoteises.lt
mailto:konsultacijos%40vaikoteises.lt
https://pagalbavaikams.lt/
mailto:vilmanark%40gmail.com
http://www.lkd.lt/teikiama-nemokama-psichologine-pagalba-gestu-kalba
https://srvks.lt/registracija-i-konsultacijas/tevams/
https://www.facebook.com/srvks.lt
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-pokalbiais/#sidebar
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-internetu/
https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/diskusijos/#sidebar
https://www.tevulinija.lt/
https://www.viltieslinija.lt/
https://pagalbavaikams.lt/
http://www.lkd.lt/
https://srvks.lt/
https://www.vaikulinija.lt/


 

Emocinė parama Jaunuoliams 

Telefonu: 8 800 28888 
24/7 

Pokalbiai internetu: čia  
I-VI 18-22 val. 
El. paštu: čia 

 

Emocinė pagalba 
moterims, 

išgyvenančioms 
vidinius sunkumus 

Moterims 

Telefonu: 8 800 66366 
24/7 

Pokalbiai internetu: 
I-VI 18-21 val. 

El. paštu: čia arba 
pagalba@moteriai.lt 

Facebook 

 

Pagalba moterims, 
išgyvenančioms 

neplanuotą, krizinį 
nėštumą 

Moterims 

Telefonu: 8 603 57912 
El. paštu: 

pagalba@neplanuotasnestum
as.lt 

 

Paramos ir pagalbos 
linija šeimoms, 
susilaukusioms 

neišnešioto 
naujagimio 

Šeimoms, 
susilaukusiom
s neišnešioto 
naujagimio  

Telefonu: 8 612 03 800 
El. 

paštu: Ankstukulinija@gmail.c
om 

Netekus kūdikio: Angelo 
mamos 

 

 

Emocinė parama 
vyrams Vyrams 

Telefonu: 8 604 11119 
I-V 12-18 val. 

El. 
paštu: pagalba@nelikvienas.lt 

 

Konsultacijos ir 
emocinė parama 

vyrams  
Vyrams  

Telefonu: 8 670 00027 
I-V 10-14 val. 
El. paštu: čia, 

laiškas savanoriams: čia , 
laiškas specialistams: 

čia 
 

 

Konsultacijos 
probleminio lošimo 

klausimais  

Problemų dėl 
lošimo 

turintiems 
asmenims ir 

jų 
artimiesiems 

Telefonu: 8 609 66676 
               (8 5) 233 6241 

El. paštu: pagalba@lpt.lt 
 

https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/
https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-laiskais/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/laiskas-pagalbos-moterims-linijai/
mailto:pagalba%40moteriai.lt
https://www.facebook.com/pagalbos.linija/
mailto:pagalba%40neplanuotasnestumas.lt
mailto:pagalba%40neplanuotasnestumas.lt
mailto:Ankstukulinija%40gmail.com
mailto:Ankstukulinija%40gmail.com
https://www.facebook.com/angelomamaseima/
https://www.facebook.com/angelomamaseima/
mailto:pagalba%40nelikvienas.lt
https://www.vyrulinija.lt/kontaktai
https://www.vyrulinija.lt/savanoriai
https://www.vyrulinija.lt/specialistai
mailto:pagalba%40lpt.lt
https://www.jaunimolinija.lt/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/
https://neplanuotasnestumas.lt/
https://nelikvienas.lt/
https://www.vyrulinija.lt/
https://nebenoriu-losti.lt/


 

Pagalba nuo smurto 
artimoje aplinkoje 
nukentėjusiems  

Nukentėjusie
ms nuo 
smurto 

asmenims  

Telefonu:  8 700 55516 
I-V 9-17 val. 

Pokalbiai internetu: čia 
II-IV 9-17 val., V 9-16 val. 

 

 

Pagalba nuo 
prekybos žmonėmis 

nukentėjusiems  

Nukentėjusie
ms nuo 

prekybos 
žmonėmis  

Telefonu: 8 800 91119 
24/7 

El. paštu: 
info@stop-trafficking.lt 

Facebook 
 

 

Nemokama 
tarptautinė karštoji 
linija pranešimams 

dėl dingusius vaikus 

Dingusiam 
(pabėgusiam) 
vaikui, vaiko 

tėvams, 
globėjams, 

artimiesiems 

Telefonu: 116 000  
24/7 

Skelbiami 
dingę asmenys: čia 

Dingusių žmonių 
šeimų paramos centras  

Teisinė, socialinė, 
psichologinė 

pagalba, saugus 
prieglobstis 

Nukentėjusie
ms nuo 
smurto 

artimoje 
aplinkoje, 

seksualinės 
prievartos, 
prekybos 

žmonėmis 

Telefonu: 
8 652 98187 

24/7 
8 524 83373 
I-V 9-17 val. 

Skype: missing.lt 
Facebook 

 

Teisinė pagalba  

Socialiai 
pažeidžiamie

ms asmenims, 
besikuriančio
ms įmonėms, 

NVO  

Internetu: el. paštu 
Skype 

Facebook 
 

 

Mobili krizių įveikimo 
komanda  

Įmonėms ar 
organizacijom

s patyrus 
krizinę 

situaciją  

Telefonu: 1815, 
el. paštu: 

mobilikomanda@krizesiveiki
mas.lt 

 

 

Praktinis įrankis, 
padedantis 

identifikuoti vaiko 
gerovės rizikas 

Tėvams Testas internete: čia 

https://www.specializuotospagalboscentras.lt/kontaktai/
mailto:info%40stop-trafficking.lt
https://www.facebook.com/Nacionalin%C4%97-asociacija-prie%C5%A1-prekyb%C4%85-%C5%BEmon%C4%97mis-106423011145207
https://www.facebook.com/www.missing.lt/
https://www.missing.lt/
https://www.missing.lt/
https://www.facebook.com/www.missing.lt
https://teisesklinika.lt/klausimas/
https://teisesklinika.lt/skype/
https://www.facebook.com/teisesklinika/
mailto:pmobilikomanda%40krizesiveikimas.lt
mailto:pmobilikomanda%40krizesiveikimas.lt
http://www.smarttevyste.lt/lt/tevams
https://www.specializuotospagalboscentras.lt/
https://stop-trafficking.lt/
https://www.116000.lt/
https://www.missing.lt/
https://teisesklinika.lt/
https://krizesiveikimas.lt/
http://www.smarttevyste.lt/


 

Informacija apie 
įvairaus amžiaus 

vaikų sužalojimus  
Tėvams  

Internete: http://www.saugauv
aika.lt  

 

 

Informacija, kaip 
apsaugoti vaikus 

nuo psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo  

Tėvams  

Internete: https://kaveikiavaika
i.lt 

Facebook 
 

 

Interaktyvi interneto 
svetainė Jaunuoliams 

Internete: https://askritiskas.lt 
Facebook 

 

Pagalba metantiems 
rūkyti  

Visuomenei  
Internete: https://nerukysiu.lt 

Facebook 
 

 

Savižudybės krizėje 
esantiems  

Visuomenei  
Internete: https://tuesi.lt 

 

 

Mobilioji emocinės 
savipagalbos 
programėlė 

Visuomenei Programėlė: čia 

 

http://www.saugauvaika.lt/
http://www.saugauvaika.lt/
https://kaveikiavaikai.lt/
https://kaveikiavaikai.lt/
https://www.facebook.com/Kaveikiavaikai/
https://www.facebook.com/askritiskas
https://www.facebook.com/askritiskas
https://nerukysiu.lt/
https://www.facebook.com/nerukysiu.lt/
https://tuesi.lt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sam.pagalbasau
http://www.saugauvaika.lt/
https://kaveikiavaikai.lt/
https://askritiskas.lt/
https://nerukysiu.lt/
https://tuesi.lt/
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/psichikos-sveikatos-stiprinimas/pagalba-sau/programele-pagalba-sau

