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Vaikų linija 
• Nemokama, anonimiška, konfidenciali 

• Vaikams ir paaugliams iki 18 m.

• Emocinė parama telefonu ir internetu: chat‘u bei 
laiškais

• Paramą teikia apmokyti savanoriai konsultantai

• Telefonu 116 111 – nuo 11 iki 23 val., laiškais – visą 
parą, chat‘u – darbo dienomis nuo 18 iki 21 val. 

• 2020 m. Vaikų linija atsiliepė į daugiau nei 114 000 
skambučių, 2000 chat‘o pokalbių, 500 el. laiškų



Dažniausios temos 
pokalbiuose su 
paaugliais
• Santykiai su bendraamžiais

• Patyčios

• Sunkūs jausmai: baimė, nerimas, vienišumas

• Santykiai su tėvais

• Tapatumas ir gyvenimo prasmė

• Fizinė prievarta

• Klausimai apie brendimą ir lytiškumą

• Fizinė sveikata

• Su laisvalaikiu / užimtumu susiję sunkumai



Kaip jaučiasi patys paaugliai?



Nepastovios emocijos
Man kartais būna, kad pvz. su mama dėl kažko juokėmės, o paskui 
nutinka kažkas ir aš pradedų verkti, nors tai nebuvo įžeidimas man. 
Kartais būna, kad pradedu galvoti pesimistiškai apie kažką ir man 
pradeda akyse kauptis ašaros, bet jeigu būnų kokioje nors mokykloje, 
stengiuosi jas sulaikyti. Kartais aš grįžtu namo normalia nuotaika, bet 
dėl kažkokio žodžio, galiu pradėti nervuotis, o paskui verkti. Man labai 
dažnai pasitaiko, jog nueinu miegoti ir kai guliu lovoje, apgalvoju visą 
dieną, o jeigu tą dieną buvo nutikę kas nors blogo, vėl pradedu verkti. 
Mane kartais sunervina ir draugai, esu ne vieną kartą verkus dėl jų 
padarytų dalykų. Dažniausiai kai mane kas nors erzina ar nervina, aš 
juokiuosi, šypsausi, bet paskui kartais pasidaro nebejuokinga ir jau 
jaučiu, kad susinervinu ir galiu pradėti verkti, kitaip sakant, aš užsidedu 
kaukę. 



Sveiki, man 12metų. Pastaruoju metu man vis 
užeidavo liūdesys. Nei iš šio, nei iš to pradėdavau 
verkti. Apnikdavo liūdnos mintys. Kad esu niekam 
nereikalinga ir panašiai. Vos grįžusi namo 
įsikniaubdavau į pagalvę pravirkdavau. Nežinau kas 
man darosi. Draugų turiu. Gerai sutariu su šeima. 
Ryte ir kol būnu mokykloje viskas gerai, bet grįžusi 
namo pradedu verkti. 



Nerimas apie 
save ir kitus

norėčiau sulaukti pagalbos dėl nervų, streso 
nekontroliavimo. Visada susinervuoju dėl 
menkiausių priežasčių neretai jaučiu, kad 
nervuojuosi be reikalo bet niekaip neišeina 
sustoti ir apie tai negalvoti. dažniausiai 
labiausiai susinervuoju kai išgirstu kai apie 
mane kažkas kalbą kažką blogo (bandau 
kalbėtis su tais žmonėmis tačiau jiems tai 
nerūpi) nervas ima ir tada kai šeimos nariai, 
kai daro ne taip kaip norėčiau 



Iš kur tas pyktis?

Mano mama man dažnai sako, kad jeigu butu žinojus, 
kad busiu tokia pikta, ji nebutu manes gimdžiusi. Man 
paauglyste, del to ir esu tokia pikta, nervinga. As 
jauciuosi kaip egoiste. Turiu 5 telefonus, turiu 2 
plancetes, 3 kompiuterius, 1 televizoriu, daug žaislu. 
Noriu ismokti dalintis, bet neturiu su kuo. Mano 
mama nenori daugiau vaiku...



Jautrumas ir 
pažeidžiamumas

Mano gyvenime viskas blogai... mokykloje iš manęs 

tyčiojasi, šiemet tragiškai pradėjo nesisekti moksluose, o 

dar gyvenu pas tėtį ir nesutariu su pamote... Retai 

susitinku su mama, man jos labai trūksta. Prieš kelias 

dienas visai palūžau – susipykau su drauge, neišlaikiau 

kontrolinio, o grįžus namo mane vėl užsipuolė pamotė, 

kad netvarkingi namai... viso to man buvo tiesiog per 

daug... Užsidariau vonioje ir susibraižiau rankas...



Sunkumai 
priimti 
pasikeitimus

Nekenčiu saves nes esu negraži. na nežinau
gal bučiau graži jeigu ne spuogai, randai like 
po spuogu, inkštiriai, nosis kaip bulve, maišai
po akim, ir šypsena normali. ir jei ne plaukai. 
Man geda sveikintis su kuo nors nes esu
išties negraži. plaukai tai išvis siaubas -
veliasi pučiasi garbanojasi ir panašiai. I 
mokykla ateinu pikta. Pradejau blogai
mokytis. Mama ir visi kiti mokykloj sako kad
esu niurzga ir busiu negraži jei busiu pikta
nors jau esu negraži... 



Sveiki, norėčiau pakalbėti apie berniukų lytinį 
brendimą. Situacija labai paprasta - man 17 
metų, o mano lytinio organo dydis visai ne toks 
kaip bendraamžių. Dažnai tenka maudytis 
dušuose po sportų su kitais bendraamžiais ir tikrai 
matosi jog maniškis žymiai mažesnis nei jų. 
Kartais dėl to tenka net nebesimaudyti ar laukti 
kol visi tai padarys...



Tapatumo 
paieškos
Su kiekviena diena aš vis labiau prarandu 
motyvaciją kažko siekti, man yra sunku prisitaikyti 
prie naujos mokyklos. Džiaugtis trukdo ir savęs 
nekentimas, aš su nauja diena vis labiau nemėgstu 
savęs ir nesuprantu kokia mano paskirtis gyvenime. 
Dažnai paskęstu savo niūriuose apmąstymuose. aš 
nenoriu būti tokia kokia esu, čia nesu aš. Ir 
nesuprantu, kodėl būtent mane apima tas juodas 
liūnas,kodėl man taip skauda. Aš nebesuprantu kas 
aš esu, visada stengiuosi padėti kitiems ir suteikta 
pagalba kitam mane daro laimingesnė, tačiau 
dabar aš pavargau. Kas su manimi vyksta? 



šiuo metu esu labai pasimetęs gyvenime. Man šešiolika metų, 
tačiau niekada nesu turėjęs merginos. Galvodavau, kad tiesiog 
neatsirado dar tokia. Bet pasirodo, kad problema yra ne tame. 
Turiu geriausią draugą, su kuriuo draugaujame jau du metus. 
Mūsų santykiai tikrai tvirti ir esam labai artimi. Ir viskas būtų 
gerai, bet... Būnant su juo jaučiu keistą jausmą. Ne kartą prigavau 
save užsispoksojusį į jį, nes iš tiesų jis be galo gražus. Jo rudos akys 
ir nuostabi šypsena mane be galo žavi. Ir jaučiu, kad aš jį tikrai 
įsimylėjau. Niekas to nežino, kadangi aš pats tik neseniai atradau, 
kad mane traukia vaikinai. Bijau savo jausmus atskleisti draugui. 
Nenoriu jo netekti. Taip pat bijau, kaip aplinkiniai reaguotų, jei 
atskleisčiau savo orientaciją. Šiuo metu mokykloje vien žodis 
'gėjus' yra didelis pažeminimas. 



Besikeičiantis santykis su autoritetais

jaučiu, kaip manęs nebesupranta tevai. Atrodo, lyg ir kalbu 
lietuviškai, kaip įprasta, tačiau nesusikalbu. Mano tėvai 
prisikabina prie kiekvieno menkniekio. O aš noriu būti suprasta, 
palaikoma, užjaučiama, noriu bandyti savo gyvenimą dėlioti pati 
– susiplanuoti kada ir ką darau, kaip ir kodėl. PATI. Nenoriu, kad 
iš paskos eitų tėvai vis pykdami ant manęs. Lyg jie nedaro klaidų. 
Norėčiau pamatyti juos vaikystėje. Kaip elgdavosi įvairiose 
situacijose, kaip niekada neklysdavo ar nesipykdavo. 
Prisipažinsiu, tikrai daug ką pamirštu, nepasimokau ar suklystu. 
Tačiau noriu bent dieną pagyventi be tėvų prikaišiojimų „ar aš 
tau nesakiau?“. Gal ateis laikas, kai galvosiu, jog tėvai tikrai 
kalbėjo tiesą, tačiau tas laikas dar neatėjo. Jų nuomonė nuo 
manosios vis dar labai skiriasi.



Besikeičiantis santykis 
su draugais
Visada būdavau dėmesio centre. Visada visiems patikau, visi mane mėgo. 
Turėjau daug draugų. O dabar nei vieno. Jų nebėra. Tiesiog. Turėjau dvi 
drauges, su kuriom bendrauju nuo pat vaikystės. O dabar jos labai 
pasikeitė. Mus domina skirtingi dalykai. Atrodo, aš nesuprantu jų, o jos 
manes. Abi susirado kitas drauges. Su viena iš jų visiskai nebendrauju, nors 
kažkada nė dienos nepraleisdavom atskirai. Su kita dar kažkiek bendrauju, 
nes esam klasiokės, bet vistiek, bendraujam minimaliai. Dar turėjau labai 
artimą draugę, su kuria bendraujam per internetą, kadangi gyvenam labai 
toli viena nuo kitos. Mūsų draugystė tęsiasi jau trys su pusę metų! Šią 
vasarą pirmą kartą buvom susitikusios. Viskas buvo nerealu! Bet dabar ji 
parašė man, kad nebeatpažįsta manęs, net nebenori bendraut. Atrodo 
nėra senosios manęs. Linksmos, pozityvios, laimingos. Bet kaip galima 
išlikti pozityvia, kai prarandi visus tau artimus žmones? O kur dar mokslai, 
krūva namų darbų, šeimyninės problemos... Kaip atgauti tą gyvenimo 
džiaugsmą, kaip nebesijaust tokia vieniša? 



Apibendrinant -

SUMAIŠT IS

"Nebežinau, kas 

darosi su

manimi...“



Ko paaugliai 
tikisi?

• Pagarbaus ir mylinčio santykio

• Pastiprinimo, padrąsinimo, palaikymo

• Bendros veiklos

• Ribų plėtimo 

• Kompromisų paieškos

• Pokalbio, argumentavimo, o ne moralo ar 
paliepimo

• Ribų ir susitarimų aiškumo

• Pagarbos privatumui



Ir nepamirškite

...jog patys irgi

buvote paaugliai


