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ĮŽANGA

Visi vaikai turi šeimas. Jos gali būti skirtingos. Dažniausiai 
šeimą sudaro mama, tėtis, broliai/seserys.  Šeimos skiriasi savo 
dydžiu ir forma. Tačiau visai nesvarbu kokia tavo šeima, kiek 
žmonių ją sudaro. Tai tavo šeima ir tai yra svarbiausia. Ir, kai 
kas nors šeimoje atsitinka, tai paveikia  visus šeimos narius, 
kaip ir tave. Šioje knygutėje kviečiame susipažinti su vaikų 
gyvenimo pokyčiais, kai tėvai išsiskiria. Galbūt ir tavo šeimoje 
nutiko kažkas panašaus ir čia pateikta informacija gali būti tau 
naudinga. Taigi, drąsiau, nebijok ieškoti tau rūpimų atsakymų!

Kas yra skyrybos?

Galbūt žodį “skyrybos” išgirdai pirmą kartą ar tiesiog galvojai, 
kad tau niekada neteks su tuo susidurti. Tačiau, jei skaitai šį 
leidinuką, vadinasi šis klausimas tau rūpi.

Skyrybos yra pokytis. Tėvams nutarus gyventi atskirai tavo 
gyvenime vyksta dideli pokyčiai. Tačiau yra keletas dalykų, 
kurie nepasikeis: tavo tėvai ir toliau tavim rūpinsis, ir jie privalo 
tavim rūpintis. Jie yra  prisirišę prie tavęs (kaip ir tu prie jų) ir 
toliau tave mylės, rūpinsis, kaip tau sekasi mokykloje, ką tau 
veikti po pamokų, ves pas gydytoją, kai susirgsi.
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Skyrybos tavo tėvams taip pat atneša daug permainų. Jeigu 
jie buvo susituokę, tėvams reikės teisiškai išsiskirti, pasidalinti 
užgyventą turtą, susikurti naujus namus. Po skyrybų, tėtis ar 
mama gali susituokti ar apsigyventi su kitu žmogumi. Jei  taip 
nutiktų, tu tapsi naujos šeimos dalimi, o tavo tėvai išliks, kaip ir 
anksčiau, tavo tėvais, kurie privalo rūpintis tavimi, kol užaugsi. 
Jeigu tėvai gyveno nesusituokę, jiems taip pat teks apsigyventi 
atskirai, įsikurti atskiruose namuose. Tai reiškia, kad nuo tada 
tu turėsi dvejus namus. Prasidėjus skyryboms tavo tėvai turi 
susitarti, kaip rūpinsis tavimi po skyrybų. Jie tau pasakys, su 
kuriuo iš jų tu gyvensi, kada ir kokiu laiku bendrausi su vienu 
iš tėvų, kuris gyvena atskirai, kas tave vežios į būrelius ar kitus 
užsiėmimus, kas tave slaugys, kai susirgsi.

 Dar vienas svarbus dalykas, kuris neturėtų pasikeisti po 
to, kai tavo tėvai išsiskirs ar nustos gyventi kartu, – jie vis 
tiek privalės ir toliau skirti lėšų tau būtiniems dalykams, kaip, 
pavyzdžiui, maistas, drabužiai, būreliai. Tėvai turi susitarti, 
kaip jie dalinsis išlaidomis, kurios būtinos tavo išlaikymui. 
Pinigai, kuriuos vienas iš tėvų mokės kitam dėl tavo išlaikymo, 
vadinasi lėšomis vaiko išlaikymui. Ir visai nesvarbu, ar jie buvo 
susituokę ar ne, kur ir kaip jie gyvena po skyrybų, Lietuvos 
Respublikos įstatymai užtikrina, kad šios lėšos vaiko išlaikymui 
(iki 18 metų) būtų mokamos.
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Kodėl kai kurie tėvai skiriasi?

Kodėl kai kurie tėvai skiriasi, jei skyrybos sukelia tiek 
daug rūpesčių jiems ir jų vaikams? Kartais taip nutinka, kad 
gyvendami kartu tėvai labai daug pykstasi ir ginčijasi, jiems 
nebepavyksta rasti bendrų sprendimų ar susitarti, todėl jie 
nusprendžia išsiskirti. Arba gali būti, kad iškilus sunkumams, 
tėvai nusprendžia nebesikalbėti ar net ima ignoruoti vienas kitą. 
Nesvarbu dėl ko kyla nesutarimai tarp tėvų, tačiau dažniausiai 
vaikai pajaučia, kad tėvų santykiuose  yra kažkas negerai daug 
anksčiau, nei tėvai jiems apie tai pasako. Gali būti, kad tu 
nesupranti, kas vyksta tavo šeimoje ar kodėl tėvai nebesutaria, 
bet tai normalu, nes skyrybas paskatinti gali milijonai skirtingų 
priežasčių. 

Vaikai, kurių tėvai išsiskyrė, sako, kad jie pastebėdavo, jog 
dar prieš skyrybas jų tėvai daug pykdavosi, nebendraudavo 
vienas su kitu, visi kartu praleisdavo vis mažiau laiko. Tėvai 
atrodydavo liūdni, pikti bei susirūpinę. Nusiminę būdavo ne 
tik tėvai, bet ir vaikai. Net jeigu visa širdimi tu nori, kad viskas 
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būtų gerai ir tėvai nesiskirtų, turi žinoti, kad kartais skyrybos 
gali padėti tiek tau, tiek tavo tėvams pasijausti geriau.

JAUSMAI

Nuo tos akimirkos, kai sužinai, kad tėvai skirsis, tave gali 
užplūsti daugybė jausmų. Atrodo, jog iki tol buvo blogai, nes 
tėvai pykdavosi ar nebendraudavo, būdavo nelinksmi. Tačiau 
skyrybos šią situaciją dar pasunkina, nes tai reiškia, kad 
nebegyvensit visi kartu, o tau juk norisi būti kartu su abiem 
tėvais. Dėl šių priežasčių gali išsigąsti, pasijausti kaltas ar 
gėdytis, gali pykti ant tėvų ar jausti liūdesį dėl susidariusios 
situacijos.

Kas bus, kai tėvai išsiskirs?

Jei tu tik dabar sužinojai apie tėvų skyrybas, pirmas jausmas, 
kuris kyla - tai nerimas. Skyrybos yra kažkas, ko tu dar nežinai, 
nepatyrei, todėl tau gali būti neramu ir baisu, ką jos atneš. 
Kartais, atrodo, nėra nieko blogiau kaip nežinoti kas tavęs 
laukia. Kadangi skyrybos reiškia, jog tėvai nebenori būti kartu, 
gali atrodyti, kad tavęs laukia nemalonios gyvenimo permainos. 
O tai gali dar labiau sustiprinti nerimą ir baimę dėl ateities. 

Vaikai, sužinoję apie tėvų skyrybas, dažnai išsigąsta, nori su 
tėvais daugiau artumo, pavyzdžiui, miegoti su tėvais/ar vienu iš 
jų, stengiasi su jais praleisti kuo daugiau laiko kartu. Kartais  jie 
pradeda sapnuoti košmarus. Gali būti, kad ir tu pastebėjai, jog 
ėmei elgtis kažkaip kitaip, nei tau įprasta. Tai visai suprantama, 
nes, kai tau neramu, ieškai, kas padėtų nusiraminti tau naujoje 
nepažįstamoje situacijoje. 
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PRISIMINK...
Nesvarbu, su kuriuo iš tėvų tu gyveni,
Tavo tėvai visuomet išlieka tavo tėvais.

Ar aš kaltas dėl tėvų skyrybų?

Nerimaujant ir spėliojant, kodėl tavo tėvai nusprendė skirtis, 
gali pasijausti kaltas, todėl tau naudinga susipažinti su Mariaus 
istorija.

Mariaus tėvai išsiskyrė, tačiau 
iki skyrybų jie dažnai ir stipriai 
dėl visko pykdavosi. Dažnai ir 
dėl to, ką Marius padarė ar ko 
nepadarė. Iš pradžių vienas iš tėvų 
supykdavo, kad jis gavo prastą 
pažymį iš kontrolinio ar, kad 
nesusitvarkė kambario, neišplovė 
indų, susipyko su sese ir t.t. Tuomet 
Marius gaudavo barti, tačiau, po 

to, barti gaudavo ir vienas iš tėvų, kad nepadeda auklėti Mariaus. 
Taigi, tėvai gana dažnai pykdavosi dėl problemų, susijusių su 
Mariumi. Kai jo tėvai išsiskyrė, Marius labai pergyveno, kad taip 
nutiko, nes jam taip ir nepavyko geriau mokytis ar sutarti su sese. 
Marius jautėsi kaltas, kad tėvai išsiskyrė ir buvo įsitikinęs, kad, 
jei jis būtų geriau elgęsis, jo tėvai būtų likę kartu. Sužinojęs, kad 
tėvai nori skirtis, Marius ėmė labai gerai elgtis, daug mokytis ir 
gražiai bendrauti su sese, tačiau ir tai nepadėjo. 

Galbūt ir tu esi panašioje situacijoje, gal tavo tėvai pykstasi 
dėl tavo elgesio ar dėl vienas kito elgesio, kuris yra susijęs su 
tavimi, pavyzdžiui: jie susipyksta, kai Mama tau leidžia būti prie 
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kompiuterio ilgiau, o Tėtis nesutinka. Tikiu, kad gali atrodyti, 
kad, jeigu tėvai pykstasi dėl tavęs, tai dėl tavęs ir skiriasi, tačiau 
taip nėra. Kartais vaikai turi įvairiausių sunkumų, sukelia 
nemažai nemalonumų tėvams dėl savo netinkamo elgesio, 
tačiau jų tėvai dėl to neišsiskiria, o kartu sprendžia kylančius 
sunkumus. Arba pasitaiko, kad tėvai išsiskiria, nors jų vaikai 
itin gerai elgdavosi, gerai mokydavosi, padėdavo tėvams ir 
nekeldavo jiems didesnių rūpesčių. Kaip matai, tėvai išsiskiria 
ne dėl to, kad vaikai jų neklauso ar netinkamai elgiasi. Tėvai 
išsiskiria, nes jiems nebeišeina būti kartu, ir tu dėl to nesi kaltas. 

Pykstu ant tėvų

Pyktis yra emocija, kuri padeda 
išreikšti nepasitenkinimą. Jis 
dažniausiai kyla, kai mes atsiduriame 
nemalonioje situacijoje, kai negauname 
ko norime, nepasiseka atlikti užduoties, 
ar kuomet kažkas netinkamai su 
mumis pasielgia. Natūralu supykti, 
kai bendraamžis iš tavęs tyčiojasi, nes 
kiekvienas žmogus nori būti gerbiamas, 
taip pat natūralu supykti ant tėvų, 
kuomet jie nusprendžia išsiskirti, nes 
tai atneša nemalonių pasikeitimų tavo 
gyvenime. Tu ne vienas(a). Nemažai 

vaikų skyrybų metu pyksta ant savo tėvų, nes nebegauna 
pakankamai dėmesio iš savo tėvų, nebegali su jais kartu gyventi, 
leisti laisvalaikio, atostogų ar kartu švęsti šventes. Vieni vaikai 
tai pasako garsiai, kiti pradeda netinkamai elgtis, dar kiti tyli ir 
pyktį išgyvena savyje. 
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Dažnai, kai nekalbame apie pyktį, jis apsigyvena mūsų viduje. 
Jei neišreikši savo pykčio gali tapti paniuręs(usi), piktas(a), 
viskuo nepatenkintas(a), gali net imti pyktis su draugais, 
bendraklasiais ar mokytojais, todėl svarbu pyktį tinkamai 
išreikšti. 

Apie savo pyktį tu gali pasikalbėti su tėvais, su kitais 
suaugusiaisiais, kuriais pasitiki, su psichologu, socialiniu 
darbuotoju ar ištikimu draugu. Gali būti, kad tau labiau patinka 
veikti nei kalbėti, tuomet galėtum savo pyktį nupiešti, nulipdyti 
arba imtis naudingos veiklos, tokios kaip sportas, žaidimai. 
Naudingiausia būtų pasakyti asmenims, ant kurių pyksti, kuo 
jų elgesys tave supykdė ir ko norėtum iš jų. Pavyzdžiui, jei pyksti 
ant Tėčio ar Mamos, nes jie tavęs nebesiklauso, kai pasakoji kaip 
tau sekėsi mokykloje, turėtum jiems tai pasakyti ir paprašyti, 
kad tave išklausytų, kai turės laiko. Gali būti, kad kartais, net 
ir paprašius tėvų elgtis kitaip, jie ne visada tai įvykdo, tačiau 
išreiškus pyktį tau gali palengvėti. 

Pavyzdžiui, Marius, vieną dieną pasikalbėjęs su draugu, 
nusprendė Mamai atvirai pasakyti, kad jam nepatinka, kai 
ji nuolat nusiminusi ir visai nesiklauso, ką jis pasakoja, kad 
grįžusi iš darbo tyli, beveik nebesikalba su juo ir sese. Mariui 
labai palengvėjo, kai tai pasakė Mamai. Žinoma, jos elgesys 
nepasikeitė per vieną dieną, bet Marius pastebėjo, kad Mama 
ėmė daugiau skirti dėmesio jam ir sesei.

Man gėda, nes mano tėvai išsiskyrė

Gėda mums dažniausiai kyla tuomet, kai kažką padarome, ko 
neturėtume, pavyzdžiui: kai vaikai valgykloje tau pasako, kad 
garsiai čepsi, arba mokytoja pasako, kad neskaitai taip gerai, 
kaip kiti klasės draugai ir pan. Kaip matai, gėda dažniausiai kyla 
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tuomet, kai lyginame save su kitais, 
manome, kad esame „blogesni“ 
už kitus. Iš tiesų - ne „blogesni“, 
bet kitokie, nes sklandžiai skaityti 
kiekvienas išmoksta skirtingu 
laiku, o valgymo įpročiai yra 
skirtingi kiekvienoje šeimoje. 
Panašiai yra ir su skyrybom. Tau 
gali būti gėda, kad tėvai išsiskyrė, gali atrodyti, kad dėl to esi 
kažkuo prastesnis už kitus vaikus. 

Pavyzdžiui, Marius po tėvų skyrybų praleido net kelių draugų 
gimtadienius, o savo vienuoliktojo net ir nešventė su draugais, 
kaip būdavo įprasta. 

Gal ir tu gėdiniesi, kad gyveni tik su vienu iš tėvų, o kitas retai 
aplanko, ar dėl to, kad savo gimtadienį šventi tik su vienu iš 
tėvų, o ne kartu su jais abiem, kaip kiti tavo draugai. Tačiau dėl 
to nesi prastesnis už kitus vaikus. Tavo tėvai ir toliau rūpinsis 
tavimi, tik pasikeis jūsų visų bendravimas. Ir dar... Lietuvoje, 
kad ir kaip būtų liūdna, daug šeimų skiriasi, o vaikai dėl to 
išgyvena skaudžias patirtis.
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PRISIMINK...

•	 Tavo šeima pasikeitė, bet tu  vis tiek esi šeimos dalis.

•	 Ne tavo kaltė, kad tėvai išsiskyrė.

•	 Tau nereikia rinktis vieno iš tėvų dėl to, kad jie išsiskyrė.

•	 Pykti ir liūdėti yra normalu, kai tėvai išsiskiria.

•	 Ne vien tavo tėvai išsiskyrė. Daug vaikų yra tai patyrę.

•	 Rask ką nors, su kuo gali pasikalbėti apie savo 
išgyvenimus. Gal jie ir nebus kažko panašaus išgyvenę, 
tačiau tu ir nesi lygiai toks pat žmogus kaip jie. Svarbiausia, 
kad galėtum pasidalinti savo mintimis ir jausmais su 
žmogumi, kuriuo pasitiki.

•	 Esi svarbus/turi teisę jausti, mąstyti ir mylėti abu tėvus.
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KLAUSIMAI, Į KURIUOS TU IEŠKAI ATSAKYMO

Kiekviena šeima, išgyvenanti skyrybas, susiduria su daugybe 
pokyčių: pasikeičia bendravimo būdas ir laiko, praleidžiamo 
su vienu iš tėvų, trukmė, gali pasikeisti laisvalaikio leidimas, 
gali keistis taisyklės, atsiranda nauji, antri namai, nauji žmonės 
ir net draugai tavo gyvenime. Pradžioje šie pokyčiai gali tave 
gąsdinti, neraminti, supykdyti ir kelti daugybę klausimų. Kai 
geriau susipažinsi su nauja situacija ir rasi atsakymus į tau 
rūpimus klausimus, pasikeitimai tavo gyvenime gali patikti ir 
netgi džiuginti. 

Kur aš gyvensiu?

Po skyrybų keičiasi vieno iš tėvų (arba abiejų tėvų) 
gyvenamoji vieta. O kaipgi tu? 

Vaikai dažniausiai nori likti sau įprastoje aplinkoje - gyventi 
savo namuose. Tačiau tai ne visuomet įmanoma. Gali būti, 
kad tavo Mama arba Tėtis apsigyvens kitur, arba tėvai nutars 
parduoti namus, kuriuose gyvenote, ir apsigyvensite naujuose, 
atskiruose namuose. Lietuvoje įprasta, kad po skyrybų vaikai 
lieka gyventi su vienu iš tėvų, o su kitu bendrauja susitartu 
laiku. Bet tavo tėvai gali nuspręsti, kad dalį laiko tu gyvensi su 
Mama, o dalį – su Tėčiu, pavyzdžiui, vieną savaitę gyvensi pas 
Mamą, kitą – pas Tėtį. Svarbu, kad tėvai tarpusavyje susitartų 
dėl tavo gyvenamosios vietos bei bendravimo tvarkos su tavimi 
ir tau tai pasakytų.

 
Ar turiu rinktis vieną iš tėvų?

Tėvams skiriantis tau gali kilti klausimas, su kuriuo iš tėvų tu 
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liksi gyventi. Tai sudėtingas klausimas ir tau vienam sprendimo 
priimti tikrai nereikės. Tu myli abu savo tėvus ir būtų neteisinga 
tavęs prašyti pasirinkti tik vieną iš jų. Tėvai gali klausti tavo 
nuomonės, norų, tačiau tai nereiškia, kad tu nuspręsi su kuo 
gyvensi. Tavo tėvai turės priimti sprendimą, kur ir su kuriuo 
iš tėvų tau bus geriausia pasilikti gyventi, atsižvelgdami  į tavo 
norus, poreikius bei savo galimybes.

Dažniausiai tėvai labai stengiasi surasti vaikams geriausią 
sprendimą, tačiau jie abu yra skirtingi žmonės ir skirtingai 
mąsto. Jie ir iki skyrybų buvo du atskiri žmonės ir turėjo 

skirtingas nuomones įvairiais klausimais, tame tarpe ir apie tai, 
kaip geriausia būtų auklėti savo vaikus. Todėl ir dabar jiems 
gali būti sunku susitarti, su kuriuo iš jų tau geriau būtų gyventi. 
Jei ir tau taip yra, vadinasi papuolei į labai nemalonią padėtį, 
nes turbūt, tiek Tėtis, tiek Mama mėgina tave įtikinti, kad 
liktum gyventi su juo ar su ja. Galbūt, vieno iš tėvų taisyklės ir 
reikalavimai tau labiau patinka nei kito, bet juk ne vien taisyklės 
čia svarbios. Svarbu tau suvokti, kad ir kokie skirtingi tavo tėvai 
yra, tu jiems abiems rūpi, ir jie nori bendrauti su tavimi. Tau 
rinktis vieno iš jų ir po to save kaltinti tikrai nereikia.

 Kuomet tėvai nenusprendžia, su kuriuo iš jų tu gyvensi, 
padėti susitarti jiems gali šeimos mediatorius. Pavyzdžiui, 
Mariaus tėvai, kurį laiką buvo nusiminę ir stipriai ginčydavosi, 
su kuriuo jis ir jo sesė turėtų gyventi po tėvų skyrybų. Mariui ir 
sesei buvo labai neramu, kol vieną dieną Mama grįžusi iš darbo 
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pasakė, kad ji su Tėčiu pradėjo kalbėtis. Jo tėvai, patarus teisėjui, 
nuėjo pas šeimos mediatorių, kuris jiems padėjo susitarti, kad 
Marius ir sesė lieka gyventi su Mama, o su Tėčiu bendraus pagal 
susitartą bendravimo tvarką. 

 Kai ir tada nepavyksta, sprendimą gali priimti teisėjas. 
Jis surinks reikalingą informaciją apie tavo šeimą, apie tavo 
santykius su abiem tėvais, ir nuspręs, su kuriuo iš tėvų tau bus 
geriausia gyventi. 

Ar aš matysiuosi su kitu tėvu, su kuriuo negyvenu?

Visiškai suprantama, jog su tuo iš tėvų (Mama ar Tėčiu), su 
kuriuo liksi gyventi, leisi daugiau laiko nei su kitu, kuris gyvens 
atskirai. Vis dėlto, kaip buvo minėta, ir po skyrybų tu turi teisę 
ir toliau bendrauti 
su abiem tėvais. 
Gyvenimas atskirai 
neturėtų trukdyti 
tau bendrauti su 
vienu iš jų. Atskirai 
gyvenantis Tėtis ar 
Mama ir patys norės bendrauti su tavimi, be to privalės rūpintis 
tavimi, padėti tau spręsti kylančius sunkumus, domėtis tavimi 
(tavo džiaugsmais ir rūpesčiais, sveikata, mokslais). 

Įprastai skyrybų metu tėvai aptaria rūpinimosi ir bendravimo 
su vaikais tvarką. Bendravimo tvarkaraštis gali būti labai įvairus, 
nes priklauso nuo tavo amžiaus, tavo užsiėmimų tvarkaraščio, 
tėvų užimtumo. Jis gali būti konkretus ir aiškus, pvz.: su vienu 
iš tėvų, su kuriuo negyveni, matysies kiekvieną savaitgalį, arba 
kintantis, pvz.: jūs patys tarsitės, kada norite susitikti vienas su 
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kitu. Gali būti, kad tu turi įsivaizdavimą kaip nori bendrauti su 
atskirai gyvenančiu Tėčiu ar Mama. Tu gali tai aptarti su savo 
tėvais. Jei dėl bendravimo tvarkos tėvams nepavyksta susitarti 
tarpusavyje, jiems gali padėti šeimos mediatorius arba teisėjas.

SUDĖTINGOS SITUACIJOS

Ką daryti, jei tėvai prašo perduoti žinutes vienas kitam ar 
kritikuoja bei kaltina vienas kitą?

 
     Kai buvai mažas, tėvai atrodė tau labai dideli ir stiprūs. Jie 
rūpinosi viskuo tavo gyvenime: pradedant tuo, ką tu valgysi,   
kokiais rūbais vilkėsi, kada eisi miegoti. Dabar jau paaugai ir 
įgijai daugiau savarankiškumo, pradedi suprasti, kad tavo tėvai 
nėra tokie visagaliai, kad jie yra  tik žmonės. O žmonės kartais 
klysta. 

Skyrybos tėvams, kaip ir tau, kelia daug įvairiausių jausmų, 
kurie kartais trukdo jiems pamatyti ir pripažinti, jog savo 
elgesiu kartais skaudina vaikus. Kartais tėvai padaro labai 
nemalonių dalykų savo vaikams, nes jiems atrodo, kad vaikams 
visai nerūpi, kas vyksta tarp jų tėvų. Arba dėl to, kad yra apimti 
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sielvarto, nes sugriuvo jų santuoka. Jie kenčia kaip ir tu, nes 
praranda jums visiems svarbius ryšius. Dažnai tai trukdo 
suvokti, kad jų elgesys gali skaudinti vaikus. Iš tiesų, nei vienas 
Tėtis nei Mama nenori tyčia skaudinti savo vaikų.

Galimos tėvų klaidos, kai jiems būna sunku:
Viena iš dažniausių klaidų yra tėvų mėginimas po skyrybų 

bendrauti tarpusavyje panaudojant vaikus kaip tarpininkus. 
Pavyzdžiui, tai gali būti tavo Mama, kuri nuolat randa progų 
papasakoti tau, kaip Tėtis su ja blogai elgėsi. Arba tavo Tėtis, 
kuris nuolat skundžiasi, kad Mama pastoviai reikalauja pinigų. 
Tai nėra teisinga ir tai žeidžia tave, nes tu myli abu tėvus. Ir tu 
neprivalai tokių kalbų klausytis. Kartais tai gali sužeisti labai 
giliai. Pavyzdžiui, gal jautiesi ar nori būti panašus į Tėtį, o kai 
Mama neigiamai atsiliepia apie jį, gali pasijausti tarsi ji peiktų ir 
tave. Toks mamos elgesys gali atitolinti tave nuo jos.

Tavo tėvai gali norėti kiekvienas sau gauti kuo daugiau meilės 
iš tavęs. Dažnai tokiais atvejais tėvai naudojasi vaiko meile 
mėgindami supriešinti vaiką su kitu iš tėvų. Pavyzdžiui, Tėtis 
gali paklausti vaiko: „Ar tu nori, kad aš su jumis nebegyvenčiau?“. 
Ir kai vaikas sako, kad nenori, tuomet Tėvas jam liepia: „Tai 
pasakyk Mamai, kad tu nenori prarasti savo Tėčio.“ Tokia 
situacija vaikams labai sunki, nes jie verčiami pasirinkti vieną 
iš tėvų, todėl nežino, ką  daryti. Atsisakyti vieno iš tėvų, ištrinti 
juos iš savo atminties? Tai neįmanoma. Toks tėvų elgesys sukelia 
vaikams lojalumo konfliktą1,nes vaikui sunku pasirinkti, kurį iš 
tėvų turi nustoti mylėjęs.

Kai tėvai išsiskiria, jų santykiai nenutrūksta tą pačią minutę. 
Dažniausiai jie išgyvena daug jausmų. Gal vienas iš jų nenorėjo, 

1 Lojalumo konfliktas – tai situacija, kai vaikas pradeda bijoti mylėti abu tėvus arba rodyti meilę 

vienam iš tėvų kito akivaizdoje.
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kad santuoka nutrūktų ir vis dar nori gyventi kartu. Gal dar 
tikisi, kad yra galimybių, todėl domisi kito gyvenimu. Tai 
reiškia, kad Tėtis gali domėtis, ką veikia Mama, ar ji turi draugą. 
Arba tavo Mama gali tavęs paprašyti: „Pasakyk tėčiui, kad jis 
vėluoja sumokėti pinigėlius tavo išlaikymui“. Tokie pokalbiai 
turėtų vykti tarp jų. Bet jie dažnai nenori ginčytis tarpusavyje 
tiesiogiai, todėl mėgins kalbėtis per tave. Tai tas pats, jeigu tu 
mėgintum paskaityti buvusio draugo ar draugės žinutes telefone 
ar klausinėtum kitų, kaip jis ar ji gyvena. Tu nori viską žinoti, bet 
nenori pats jų paklausti, todėl darai tai per kitus žmones. Tau 
nebūtina dalyvauti tėvų konfliktuose, nes esi jų abiejų vaikas. 
Jei padedi tėčiui, jautiesi išduodantis mamą, o kai stengiesi dėl 
mamos, tuomet tau nesmagu prieš tėtį. Tokiose situacijose tau 
neįmanoma laimėti. Verčiau pasikalbėk su kuo nors (močiute, 
ar kitu suaugusiu žmogum), kaip jautiesi, kai tėvai tave verčia 
dalyvauti savo konfliktuose. O dar geriau būtų pasakyti tėvams, 
kad supranti, kad jie yra dabar nusiminę dėl vienas kito elgesio, 
tačiau tu myli juos abu, todėl nenori perdavinėti žinučių ar 
informacijos. Leisk jiems suprasti, kad tave skaudina, kai jie tau 
sako nemalonius dalykus vienas apie kitą. Pamėgink tai išsakyti 
mandagiai, neužgaudamas jų. Jei kalbėtis su jais tau per sunku, 
parašyk laišką, paaiškink jiems situaciją ir paprašyk nustoti taip 
elgtis. Tikėkimės, kad to pakaks. Jeigu jie ir toliau vienas apie 
kitą negražiai kalbės, stenkis pasitraukti iš situacijos. Taip bus 
tik tau sveikiau.

Ką daryti, jei vienas iš tėvų nenori, kad matyčiausi 
su kitu?

Jei kada nors nerimavai, ar gali mylėti abu tėvus po to, kai jie 
išsiskyrė, tai atsakymas yra paprastas: taip, žinoma. Tu turi teisę 
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mylėti abu tėvus, nežiūrint į tai, kas atsitiko su jų tarpusavio 
santykiais.

Kartais vienas iš jų gali atvirai parodyti, kad jam nepatinka, 
jog tu myli kitą. Arba, kartais tu pats gali pajusti, jog tai, kad tu 
myli savo Tėtį, tavo Mamą varo iš proto ir, atvirkščiai. Pavyzdžiui, 
tavo Mama gali tiesiog pasakyti, kad nenori, jog tu susitiktum 
su Tėčiu. Ji gali pateikti tau įvairių argumentų, kodėl ji nenori 
(“nes tavo Tėtis paliko mus”; “mes jam nebereikalingi” ir pan.). 
Arba ji gali net drausti Tau susitikinėti su Tėčiu. Tėvai gali netgi 
mėginti paveikti ir tavo jausmus, kad ir tu pradėtum jausti tą patį 
kitam iš tėvų. Pavyzdžiui, išsakydami įvairiausius kaltinimus, 
kritiką vienas apie kitą. Tai, ką jie daro, nėra teisinga, tačiau tai 
yra jų įtampos ir streso pasekmė. Jau minėta, kad apimti streso, 
tėvai irgi padaro klaidų. Turi žinoti, kad viena iš pagrindinių 
tavo, kaip ir kitų, skyrybas išgyvenančių vaikų, teisių, yra 
laisvė mylėti abu savo tėvus. Jei atsidūrei tokioje situacijoje, 
kuomet kuris nors iš tėvų mėgina šią teisę apriboti, gali kai ką 
padaryti, kad tau būtų lengviau. Pavyzdžiui, gali pasikalbėti su 
jais ir pasakyti, kaip dėl to jautiesi. Būtinai paaiškink, dėl ko 
taip jautiesi - nes jie elgiasi tarsi nenorėtų, kad mylėtum kitą iš 
tėvų. Ramiai ir pagarbiai pasakyk jiems, kad tu nesirinkai taip 
gyventi, ir nenori palaikyti nė vieno iš tėvų pusės, nes nenori ir 
negali rinktis, kad vienas patiktų daugiau už kitą. 

Jei kuris nors iš jų pradės kaltinti kitą dėl to, kas atsitiko, 
gali pasakyti, kad ir tu nesidžiaugi tuo, tačiau tai nereiškia, kad 
nebemyli savo Mamos ar Tėčio. Primink jiems, kad net jeigu jie 
ir padaro klaidų, tu vis tiek juos abu labai myli.

Gali dar pakartoti savo tėvams, kad tai, jog myli vieną, 
nereiškia, kad mažiau myli kitą. Žinok, kad tavo tėvai irgi yra 
įskaudinti, todėl gali paguosti juos rodydamas savo meilę.
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PRISIMINK...

•	 Tavo tėvai nebegali gyventi kartu, bet jie tavim ir toliau 
rūpinsis.

•	 Tavo tėvams po skyrybų gali būti sunku kalbėtis 
tarpusavyje ir išklausyti vienas kitą.

•	 Tai ne tavo darbas mėginti tėvus padaryti laimingais.

•	 Vykstant pokyčiams dėl skyrybų, tavo aplinkoje gali kilti 
sąmyšis ar net ginčų.

•	 Tau gali pasirodyti, kad visa tai vyksta dėl tavęs, bet iš 
tiesų, tikroji priežastis yra tavo tėvų tarpusavio santykiai. 
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Ką man daryti, kai neturiu su kuo pasikalbėti apie tai, kas 
įvyko?

Tėvų skyrybos yra tau sunkus išgyvenimas. Ir tau kyla daug 
jausmų ir permainų. Blogiausia, ką dabar gali padaryti, tai 
galvoti, kad turi pats su tuo tvarkytis ir kad niekas tau negali 
padėti. Tai didžiausia našta, kurią tu visai be reikalo prisiėmei.

Kas galėtų padėti? Į ką galėtum kreiptis? Kai ištikdavo 
bėdos, dažniausiai kreipdavaisi į tėvus. Todėl ir dabar, kai 
vyksta skyrybos, ar tėvai jau išsiskyrė, nenustok kalbėtis su 
jais. Žinoma, jie gali būti labai užsiėmę savais išgyvenimais ir 
darbais dėl skyrybų, tačiau net ir tuo atveju, tai gali būti gera 
proga pasikalbėti su jais apie savo jausmus. Pasakyk Mamai ir 
Tėčiui, ar bent vienam iš jų, kad ir tu nerimauji dėl to, kad jie 
išsiskyrė. Kad tau kyla daug klausimų ir todėl nori, kad tėvai į 
juos atsakytų.

Jeigu tai nepavyksta, gal turi draugų, kurie išgyveno 
kažką panašaus? Tokie 
draugai gali tave suprasti 
ir pasidalinti savo 
išgyvenimais, ar net 
suteikti tau reikalingos 
informacijos. Arba tik 
išklausyti. Jei turi tokį 
draugą, tuomet tau 
pasisekė. Daugelis vaikų 
neturi tokių draugų arba 
patys nenori pasakoti 

apie savo šeimos rūpesčius. Pasitaiko, kad draugai tik išklauso, 
bet nežino, kaip padėti.

Tuomet, gal yra suaugęs žmogus, kuriuo gali pasitikėti ir jam 
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papasakoti, kad, pavyzdžiui, Tėtis vis neranda laiko su tavim 
susitikti, o Mama nuolat užsiėmusi ar nusiminusi ir beveik 
nebendrauja su tavim, nebeskiria tau dėmesio, nebesidomi 
tavim kaip anksčiau, arba kad abu tėvai nuolat suirzę ar 
nusiminę. Gali kitiems pasakyti, kad tau baisu ir neramu, kad 
nežinai kaip gyvensi toliau. Daugumai vaikų išgyventi tėvų 
skyrybas padeda seneliai, dėdės, tetos ar kiti suaugę šeimai 
artimi žmonės. Žinoma, kartais suaugusieji vengia kalbėtis, nes 
nenori palaikyti nė vienos pusės ar nežino, ką tokiais atvejais 
pasakyti. Tačiau tau, kaip ir jiems, tavo tėvai abu svarbūs, 
todėl išsirink patikimiausią iš jų ir pasikalbėk su juo apie savo 
rūpesčius.

Gali būti ir paprastesnių sprendimų. Gali nueiti pas mokyklos 
psichologą ar socialinį pedagogą, ar klasės auklėtoją.

Kas bus, jei vienas iš tėvų nebesimatys su manimi?

Kai žmonės išsiskiria, santykiai visuomet nukenčia. Žinoma, 
tavo santykiai su tėvais tikriausiai yra artimi, bet skyrybos gali 
paveikti tavo santykius su vienu iš tėvų ar net su abiem. Gali 
nutikti, kad tavo Tėtis ar Mama nerodys tau dėmesio. Tai gali 
padaryti savo veiksmais, pavyzdžiui, skirdami tau labai mažai 
laiko, arba tiesiai tau pasakyti, kad nenori nieko daryti kartu su 
tavim. Santykiai gali nukentėti arba visai nutrūkti, kai vienas iš 
tėvų nebenori visai skirti tau laiko. Tai būtų labai skaudu, ir tu 
tikrai to nenusipelnei. Bet tu negali priversti Tėčio ar Mamos 
norėti būti su tavim, kad ir kaip tau norėtųsi. Bet pamėginkim 
pabūti jų vietoje ir pasvarstyti, kaip gali iš tiesų būti. Ar jie 
nori būti su tavim? Žinoma, kad nori. Ar tai sąžininga, kad jie 
nebesielgia kaip tėvai? Žinoma, kad ne. Ar tai tavo kaltė, kad 
jie taip su tavim elgiasi? Visiškai ne. Tačiau verta prisiminti 
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keletą dalykų, jei atsiduri tokioje situacijoje, kai vienas iš tėvų 
“nebenori matytis su tavim”. 

Pirmiausia, vertink viską tikroviškai. Tiesa, kad jie nebeskiria 
tau laiko ar skiria jo per mažai. Skyrybos pakeičia tėvų 
gyvenimą. Dažniausiai taip atsitinka, kad po skyrybų vienas ar 
abu tėvai pakeičia gyvenamąją vietą: apsigyvena kitame bute 
ar name, kitoje gatvėje ar kitame mieste. Jiems gali tekti dirbti 
ilgiau. Dėl didesnio užimtumo ir atstumo jie tiesiog ir laiko turi 
mažiau, bet jie tavęs pasiilgsta ne mažiau negu tu jų. Pasakyk 
jiems, kaip ilgiesi ir tau trūksta to kartu su Tėčiu ar Mama 
praleidžiamo laiko. Neleisk jūsų santykiams atšalti. 

Antra, nustok graužtis ir kaltinti save. Ne tu tėvus verti 
taip  elgtis, ir negali jų elgesio pakeisti. Gali jų paprašyti, kad 
skirtų tau daugiau laiko, bet negali padaryti stebuklo, kad jie 
imtų elgtis kitaip. Tėvai sprendžia, kaip jiems elgtis ir kiek laiko 
praleisti su tavimi, todėl neturi savęs kaltinti dėl jų pasirinkimo.

Trečia, susitaikyk su tuo, kad tavo Tėtis ar Mama nepasikeis, 
kad jie nėra tokie, kokių tau norėtųsi ir kokių tu nusipelnei. 
Nėra lengva su tuo susitaikyti. Kai pavyks, tuomet nustosi 
svajoti, kaip galėtų būti, o pradėsi galvoti, ką gali padaryti, kad 
tavo santykiai su tėvais pagerėtų. Pavyzdžiui, pasikalbėti su 
Tėčiu ar Mama, kad skirtų tau daugiau laiko. Gali paaiškėti, 
kad jie tiesiog to nepastebėjo, ir jiems atrodo, kad viskas OK. 
Blogiausia, kas gali nutikti, – Tėtis ar Mama gali patvirtinti 
tavo mintį, kad nebenori matytis su tavim. Tai būtų labai 
skausminga, bet būtų aišku.

Ketvirta, duok jiems laiko. Jei dabar tėvai neskiria tau 
dėmesio, tai nereiškia, kad taip bus visą laiką. Laikui bėgant, 
jie atgaus jėgas po skyrybų, ir supras, kad tave įskaudino 
neskirdami laiko. Nors jautiesi apleistas ir vienišas, visada turėk 
vilties. Žmonės keičiasi ir dažniausiai į gera. O dabar susirask 
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patikimą suaugusį žmogų ir pasikalbėk su juo. Žinoma, negali 
“pradingusių” tėvų pakeisti kuo nors kitu (ir neverta), tačiau 
suaugusieji gali padėti išspręsti kai kuriuos dalykus, kuriuos 
turėtų padėti spręsti tėvai.

Ką daryti, jei Mama ar Tėtis išvyksta gyventi į kitą šalį?

Gali būti, kad po skyrybų vienas iš tėvų išvyksta į kitą šalį. 
Kaip tau po to bendrauti ir išlaikyti ryšį su tuo, kas kartu 
nebegyvena? Ar tai įmanoma? Kaip tai padaryti? Tai gali būti 
labai sunku, nes yra didelis 
atstumas ar trūksta laiko. 
Tuomet gali atrodyti, kad 
Tėtis ar Mama visai nenori 
su tavim bendrauti. Tačiau 
tu gali pamėginti kai ką padaryti, kad tavo santykiai su tuo, 
kuris kartu nebegyvena, mažai ar visai nustojo bendrauti su 
tavim, išliktų. Pamėgink:

1. Pasiūlyk atskirai gyvenančiam iš tėvų bendrauti Skype 
ar Facebook. Dauguma tėvų moka naudotis šiuolaikinėmis 
technologijomis. Jei ne, gali juos pamokyti. Laiškai, žinutės 

Facebook ir Instagram leis 
dalintis su tėvais tuo, kas 
vyksta tavo gyvenime, ir 
sužinoti, kaip Tėtis ar Mama 

gyvena. Gali net sukurti videofilmuką ir paprašyti, kad jie tai 
padarytų ir atsiųstų tau. 

2. Galima rašyti laiškus ir siųsti juos paštu. Net ir šiais 
technologijų laikais yra miela rašyti ir gauti ranka rašytus 
laiškus. Tai net dar asmeniškiau už žinutę telefonu. Į voką 
gali įdėti savo piešinį ar kokį nors kitą mažą darbelį. Tėčiui ar 
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Mamai bus malonu gauti mažą dovanėlę nuo tavęs.

Nėra lengva, ypač kai nežinai, kodėl Tėtis ar Mama, tau 
neskambina ar neaplanko, tačiau tu gali rasti įvairių būdų jūsų 
santykiams palaikyti. Gal dar pavyks sugalvoti kažką naujo, 
be to, kas buvo pasiūlyta. Patikink savo tėvus, kad tai, jog tu 
myli abu, nereiškia, kad vieną iš jų myli mažiau. Tavo tėvai irgi 
skaudžiai išgyvena skyrybas, todėl ir tu gali paguosti juos savo 
meile.
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AR TAI VISKAS?

        Visiems vaikams pasitaiko lengvesnių ir sunkesnių 
dienų. Gali pasirodyti, kad tėvams išsiskyrus, tavo gyvenime 
atsirado labai daug sunkių dienų, gal net ir visos dienos atrodo 
sunkios.

 Skyrybos – nelengvas gyvenimo išbandymas, kuris 
pakeičia tavo ateitį ir tau tenka susidoroti su nemaloniais 
pokyčiais. Šioje knygutėje pateikėme nemažai atsakymų į 
klausimus, kurie tau galėjo rūpėti. Galbūt tu radai sau tinkamus 
atsakymus, kurie gali padėti šiuo sudėtingu tau metu. Gal dar gali 
pamėginti ką nors, ką Marius darė, kai jam buvo sunku. Marius 

nusprendė nebegalvoti 
apie sunkius 
išgyvenimus, o paieškoti 
teigiamų dalykų, kurie jį 
gali džiuginti ir tėvams 
išsiskyrus. Pavyzdžiui, 
Marius atrado, kad 
jam patinka, jog Tėtis 
pasiūlė kartą per savaitę 
kartu sportuoti. Marius 
pastebėjo, kad daug 
rečiau pykstasi su sese 
ir kartu su ja pažaidžia 
stalo žaidimų. Jam ypač 

smagu, kad ir Mama vis dažniau prisijungia kartu pažaisti. 
Marių džiugina ir tai, kad jis apsisprendė lankyti futbolo 
treniruotes.

Vis dėlto, kiekvienas vaikas yra labai skirtingas, o jo 
išgyvenama skyrybų istorija - ypatinga. Jei jauti, kad tau nuolat 
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yra liūdna (tavo nuotaika yra liūdna jau keletą savaičių), kad 
negali atrasti nė vieno tave džiuginančio dalyko savo gyvenime, 
būtinai pasikalbėk su kuo nors iš suaugusiųjų, kuriais gali 
pasitikėti. Galbūt tau reikia psichologo ar kito specialisto 
pagalbos. Daug specialistų gali padėti vaikams, išgyvenatiems 
tėvų skyrybas, taigi ir tau kuris nors iš jų gali padėti. Sėkmės 
tau įveikiant sunkumus!

NAUDINGOS SĄVOKOS

Pateikiame keletą sąvokų, kurias gali išgirsti iš savo tėvų 
ar net ir kitų vaikų, kurių tėvai išsiskyrė. Šios sąvokos nėra 
teisiniai apibrėžimai, jos daugiau padės tau suprasti kai kuriuos 
terminus.

Bendravimo tvarka. Kartais, kai tėvams nepavyksta susitarti, 
teisėjas nusprendžia, kaip kartu negyvenantis tėtis ar mama 
gali bendrauti su tavim. Jis nustato šią tvarką.

Specialistai. Daug kitų žmonių, ne tik teisininkai, gali padėti 
šeimai išspręsti sunkius klausimus, kurie kyla dėl pokyčių, 
susijusių su skyrybomis. Tai šeimos mediatorius, šeimos 
psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, vaikų 
ir paauglių psichiatras ar vaiko teisių apsaugos specialistas. 
Jie dirba skirtingai ir vadinasi skirtingai, tačiau jie visi moka 
išklausyti, nori ir gali padėti.

Vaiko interesai. Visi (tėvai, šeimos mediatoriai, teisėjai, 
vaiko teisių apsaugos specialistai, advokatai, psichologai ir kiti 
specialistai), kurie dalyvauja sprendžiant tavo gyvenamosios 
vietos ar bendravimo su kartu negyvenančiu iš tėvų po skyrybų, 
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klausimus, turi nuspręsti, kaip būtų geriausia tau. Yra keletas 
svarbių klausimų, į kuriuos jie turi atsakyti:
●	 Kokie buvo tavo santykiai su kiekvienu iš tėvų iki jų 

skyrybų;
●	 Kokie tavo fiziniai ir emociniai poreikiai;
●	 Kaip kiekvienas iš tavo tėvų geba tavimi pasirūpinti ir 

priimti tinkamus sprendimus tavo labui;
●	 Kokia tavo kultūra, kalba ir religiniai įsitikinimai;
●	 Koks tavo požiūris į tai, kaip jie planuoja tavo gyvenimą 

po skyrybų.

Jie turi įvertinti ir dar daug kitų tau svarbių dalykų!

Vaiko teisių apsauga. Kai tėvai nepajėgia tinkamai 
pasirūpinti vaikais, tuomet gali padėti vaiko teisių apsaugos 
darbuotojai. Jie gina vaikų teises ir gali pasirūpinti jų fizine 
sveikata ir emocine gerove.

Lėšos vaiko išlaikymui. Pinigai, kuriuos vienas iš tėvų moka 
kitam, kad jis ar ji galėtų sumokėti už būstą ir kitas gyvenimo 
išlaidas vaikui (maistą, rūbus ir kt). Šios paramos tvarką ir 
lėšų dydį nustato  teismas (jei tėvai susitaria patys, teismas 
patvirtina).

 
Šeimos mediatorius. Tai toks asmuo, kuris padeda tėvams  

be teisėjo pagalbos susitarti svarbiais klausimais, kurie iškyla 
skyrybų metu ar po jų. Pavyzdžiui, su kuriuo iš tėvų po skyrybų 
gyvens vaikai, kaip vaikai bendraus su kartu negyvenančiu iš 
tėvų.

Teisėjas. Tai toks asmuo, kuris skyrybų metu atsižvelgia į  
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tėvų norus, pateiktą informaciją, vaikų poreikius ir remdamasis 
įstatymais priima teisingiausią sprendimą. Teisėjas nustato, 
kaip po skyrybų tėvai turės pasidalinti turtą, su kuriuo iš tėvų 
gyvens vaikai, kas teiks paramą vaikams, kaip tėvai matysis 
su vaikais  bei išsprendžia kitus tėvams rūpimus klausimus, 
susijusius su skyrybomis.

Patėvis/Pamotė. Po skyrybų  tėvai gali susituokti su kitais 
asmenimis.  Mamos vyras tampa patėviu vaikams, o Tėčio 
žmona – pamote.

Netikras brolis/sesuo. Jei po skyrybų Mama arba Tėtis 
susituokia su kitu asmeniu, kuris jau turi vaikų iš ankstesnės 
santuokos, tai tie vaikai tampa netikrais broliais ir seserimis 
išsiskyrusių tėvų vaikams.

Įbrolis/įseserė. Jei po skyrybų Mama arba Tėtis susituokia 
su kitu asmeniu ir su juo susilaukia vaikų, tai tie vaikai tampa 
įbroliais/įseserėmis išsiskyrusių tėvų vaikams.
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NAUDINGOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus tarnyba
Plačioji g. 10, Vilnius
Tel. (8-5) 210 7176. 
El. paštas - vaikams@lrs.lt
Nemokamas telefonas vaikams (8-800) 01 230.
Tinklapis - www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai 

Kauno miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius
K. Donelaičio g. 6, Kaunas
Tel. (8-37) 424835.
El. paštas - vaikai@kaunas.sav.lt

Kauno rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius
Savanorių pr. 371, Kaunas
Tel. (8-37) 30 55 58, 30 55 07, 30 55 75
El. paštas - vtat@krs.lt

Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas
L. Zamenhofo g. 9, Kaunas
Tel. (8-37) 750935, (8-698) 23995.
El. paštas – pagalba@ssinstitut.lt 
Tinklapis – www.ssinstitut.lt; 

Projekto tinklapis - www.ssinstitut.lt/apsaugokvaikyste.  
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Nemokama pagalba telefonu ir internetu:

„Vaikų linija“ 
Tel. 116 111. Pagalba telefonu kiekvieną dieną nuo 11 iki 21 

val.
Registruotis ir rašyti svetainėje www.pagalbavaikams.lt 

„Jaunimo linija“
Tel. 8 800 28888. Pagalba telefonu teikiama visą parą.
Registruotis ir rašyti svetainėje www.jaunimolinija.lt 

„Vilties linija“ 
Tel. 116 123. Pagalba telefonu teikiama visą parą.
Rašyti svetainėje www.paklausk.kpsc.lt/contact.php 

arba vilties.linija@gmail.com 

„Linija doverija“
Tel. (8-800) 77277. 
Pagalba telefonu darbo dienomis nuo 16 iki 20 val.
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