
ORGANIZACIJOS, TEIKIANČIOS PAGALBĄ MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS 

Eil.Nr. Organizacijos pavadinimas Adresas  Telefonas Internetinis adresas ir el. paštas Teikiamos paslaugos 

1. Nacionalinis egzaminų centras 
 

M.Katkaus 
g.44, Vilnius 

8 5 2756180 www.egzaminai.lt 
centras@nec.lt 

Pagalba mokiniui, mokytojui, 
mokyklai, organizuoja ir  
vykdo žinių bei gebėjimų 
testavimą ir egzaminavimą 

2.  Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas Molėtų 
PK 

S. Dariaus ir S. 
Girėno g. 3, 
Molėtai 

02, 112 
8 383 40 044 

www.policija.lt 
moleturpk.bud@policija.lt 

Teisių ir laisvių apsauga, 
saugumo užtikrinimas, 
pagalba asmenims, kai ji 
būtina dėl jų fizinio ar 
psichinio bejėgiškumo, 
nukentėjus dėl teisės  
pažeidimų, stichinių nelaimių 
ar pan. veiksnių, saugaus 
eismo priežiūra 

3. Tarptautinė migracijos 
organizacija 

Jakšto g. 12, 
Vilnius 
 

8 800 25252,  
8 5 2624897,  
8 5 2121600 

www.neparduodamas.lt  
www.darbaz.lt  
iomvilnius@iom.lt 

Patarimai vykstantiems į 
užsienį, pagalba prekybos 
žmonėmis aukoms, ypač 
moterims ir vaikams 

4. Psichologinės paramos ir  
konsultavimo centras 

Vilniaus g. 29/  
Jablonskio g. 
22  
Kaunas 

8 682 26993,  
8 682 06935 

www.ppkc.lt  
ppkcentras@yahoo.com 

Psichologinis vaikų ir 
suaugusių konsultavimas 

5. Molėtų pedagoginė 
psichologinė tarnyba 

P. Cvirkos g. 1,  
Molėtai 

8 383 51892  ppt@moletai.lt   Pedagoginė – psichologinė 
pagalba mokiniams, tėvams, 
ugdymo įstaigoms 

6. VŠĮ Paramos vaikams centras Latvių g. 19, 
Vilnius 

8 5 2715980,  
8 611 43567,  
8 611 22612 

www.pvc.lt  
pvc@pvc.lt 

Psichologinė pagalba 
patyrusiems prievartą 
vaikams ir suaugusiems bei 
šeimoms, įveikiant 
psichologines  
krizes ir šalinant emocinius 
nesklandumus 

7. VšĮ Vaiko namas Žemaitės g. 8 5 2338396,  www.children.lt  Psichologinė, socialinė ir 

http://www.egzaminai.lt/
http://www.policija.lt/


21-203, Vilnius 8 604 00920 info@children.lt teisinė pagalba vaikams bei jų 
artimiesiems, nukentėjusiems 
nuo seksualinės  
prievartos ir komercinio 
seksualinio išnaudojimo 

8. RUL Vaiko raidos centras Vytauto g. 15,  
Vilnius 

8 800 11111 www.vaikulinija.lt  
vilnius@vaikulinija.lt 

Psichologinė pagalba vaikams 
ir paaugliams telefonu,  
laiškais, elektroniniu paštu 

9. VšĮ Jaunimo psichologinės 
paramos centras 

Rasų g. 20, 
Vilnius 

8 800 28888 www.jppc.lt  
info@jppc.lt 

Psichologinė parama vaikams 
ir paaugliams telefonu, 
elektroniniu paštu. 
Suteikiama informacija apie  
psichologinę, socialinę bei 
medicininę pagalbą 
teikiančias tarnybas 

10. Narkotikų kontrolės 
departamentas prie LR 
Vyriausybės 

Šv. Stepono g. 
27, Vilnius 

8 5 2668060 www.nkd.lt  
nkd@nkd.lt 

Teikiama naujausia 
informacija narkotikų 
vartojimo prevencijos tema ir 
atsakoma į daugelį klausimų 

11. Anoniminių alkoholikų (AA) 
savipagalbos grupė 

Aukštaitijos 
regionas , 
Molėtai 

8 633 00020 
Pagalba 
telefonu 8 
685 05191 

www.aalietuvoje.org Tai draugija vyrų ir moterų, 
kurie dalijasi savo patirtimi, 
jėgomis ir viltimi, norėdami 
padėti sau ir kitiems sveikti 
nuo alkoholizmo.   Mūsų 
pagrindinis tikslas – būti 
blaiviems ir padėti kitiems 
alkoholikams pasiekti 
blaivybę. 

12. Anoniminių narkomanų (AN) 
savipagalbos grupė 

„Tik Šiandien” 
Bučeliškės 6, 
Molėtai 

8 633 22272 http://lietuvos-na.lt/ Narkomanai anonimai yra 
sveikstančių priklausomų nuo 
narkotikų žmonių tarptautinė 
draugija, kuriama vietovės 
pagrindu. 

13. Anoniminių lošėjų savipagalbos 
grupė "AL Utena"  

Prie Kristaus 
Žengimo į 

8 621 79396 www.anoniminiailosejai.lt/ Anoniminiai lošėjai – tai 
draugija vyrų ir moterų, kurie 



 dangų 
bažnyčios, 
Vytauto a. 4, 
Utena 

dalijasi savo patirtimi, jėgomis 
ir viltimi, siekdami padėti sau 
ir kitiems įveikti lošimo 
problemą. Vienintelė sąlyga, 
norint tapti draugijos nariu, - 
noras mesti lošti. 

14. SAV (suaugusių alkoholikų ir 
nedarnių šeimų vaikų draugija) 

Vilnius 8 678 29557 http://suaugealkoholikuvaikai.blogspot.com 
sav.vaikai@gmail.com 

Sąvoka "suaugęs vaikas" yra 
naudojama apibūdinti 
suaugusius, kurie užaugo 
alkoholikų ar disfunkciniuose 
namuose, ir kuriuos jungia 
tam tikri bruožai, kurie 
atskleidžia praeities smurto ar 
apleidimo pasekmes.  

15. Priklausomų šeimos narių (Al-
Anon ir Al-Ateen ) savipagalbos 
grupė 

S.Daukanto a.1 
(Švento 
Kryžiaus 
namai), Vilnius 

8 612 66801, 
864730369, 
864244316 

vilniausreg@al-anon.lt 
www.prevencija.lt/old/category/anoninimines/ 
murmek.toliau@gmail.com 

Al-Anon šeimos grupės – tai 
alkoholizmu sergančių žmonių 
artimųjų ir draugų bendrija. 
Alateen (alkoholikų vaikai) – 
tai AL-Anon šeimyninių grupių 
dalis ir yra bendrija jaunų 
žmonių, paauglių, kurių 
gyvenimą paveikė nors vieno 
iš tėvų ar kitų artimų žmonių 
alkoholizmas.  

 

http://suaugealkoholikuvaikai.blogspot.com/
http://www.prevencija.lt/old/category/anoninimines/

