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2020 m. vasario 20 d. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Mažojoje salėje vyko 
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ susitikimas su 
Šiaulių apskrities vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais.  

Susitikime dalyvavo:  
Jurgita Siliūnienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities 

skyriaus vyriausioji specialistė, vaiko teisių gynėja;  
Rita Gintilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities 

skyriaus vyriausioji specialistė, vaiko teisių gynėja;  
Silva Šimkevičienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių 

apskrities skyriaus atstovė viešiesiems ryšiams Silva Šimkevičienė;  
Ignas Radžvilas – Švedijoje kelis sezonus laikinai gyvenęs ir dirbęs šiaulietis, stebėjęs vaikų 

auklėjimą švedų šeimoje.  
 
Jurgita Siliūnienė. Mes dirbame su vaikais ir šeimomis kiekvieną dieną ir atvykome į 

diskusiją, pabendrauti, atsakyti į jums rūpimus klausimus. Nesame pasiruošusios kažkokioms 
nuobodžioms kalboms. Mielai lauksime klausimų. Kaip suprantu, domitės vaiko teisių apsaugos 
klausimais mūsų šalyje.  

Jonas Šidlauskas. Būtų įdomu gyvai išgirsti apie Jūsų darbą, nes spaudoje rašoma ir taip, ir 
taip, o realios situacijos tiksliau nežinome.  

Jurgita Siliūnienė. Gal pradėčiau nuo to, kaip ten iš tikrųjų viskas yra. Visuomenės 
informavimo priemonėse dažnai pateikiama informacija ne tokia, kokia ji yra iš tikrųjų. Kodėl taip 
atsitinka? Šeimos, iš kurių buvo paimti vaikai, galvoja, kad iš žiniasklaidos gali sulaukti pagalbos, 
situacijos sprendimo. Tačiau spręsti viešai situaciją yra sudėtinga. Žmonės, kurie kreipiasi į 
žiniasklaidą, viską pasakoja, kaip jiems atrodo, kaip jie norėtų, kad situacija būtų pateikta. Tuo 
tarpu mūsų tarnyba turi griežtus reikalavimus asmens duomenų apsaugos klausimu.  

Teisės aktai įpareigoja mus saugoti tų asmenų duomenis, tų šeimų paslaptis, todėl, 
žiūrėdami televizijos laidas, nepamatysite mūsų darbuotojų išsamiai komentuojant visų įvykių, kaip 
jie iš tikrųjų vyko. Mes niekada viešai visiškai neatskleidžiame situacijos, kad save pateisintume, 
kad save apgintume, nes tai būtų neprofesionalu, neetiška. Mes saugome žmonių, kurių problemas 
sprendžiame, privatumą.  

Net savo šeimų nariams nepasakojame apie tuos įvykius, kurie vyksta darbe.  
Rita Gintilienė. Pranešimus mes dažniausiai gauname iš policijos. Į tai reaguoti mes turime 

labai greitai. Ne mes priimame sprendimus dėl vaiko paėmimo iš šeimos. Pirmiausia bendraujame 
su tėvais ir žiūrime, kuo tam vaikui galime padėti. Kiekvienu atveju dirba socialinis darbuotojas ir 
atvejo vadybininkas. Atvejo vadybininkas dirba su įstaigomis, socialinis darbuotojas dirba su šeima. 
Socialinis darbuotojas turi tartis su atvejo vadybininku, kaip tai šeimai galima būtų padėti.  

Jeigu yra būtinybė, kreipiamės į mobiliąją komandą, kurioje yra psichologas, specialistas, 
dirbantis su priklausomybių turinčiais asmenimis. Kartais per mėnesį pavyksta padaryti stebuklus. 
Žmonės pradeda gydytis, stotis ant kojų, nors tai nėra lengva. Ta mobilioji komanda turi padėti 
šeimai per mėnesį atsistoti ant kojų.  

Jurgita Siliūnienė. Mes vadovaujamės Vaiko situacijos įvertinimo aprašu. Jeigu mes gavome 
iškvietimą, tai mes, atvykę į vietą, viską darome pagal instrukcijas, jokios savivalės. Vertiname 
viską pagal aprašo rizikos veiksnius. Kartais matome, kad pakanka socialinio darbuotojo ir atvejo 
vadybininko pagalbos dirbant su šeima. Bet būna situacijų, kada, reaguojant į įvykį, tenka vaiką 
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paimti iš šeimos. Vertiname, ar yra vaikui apsaugos poreikis, ar jam saugu likti namuose. 
Nežinome, ar šeima turtinga, ar neturtinga, nes tai neturi reikšmės.  

Paimdami vaiką iš šeimos, pirmiausia žiūrime, ar galima jį perduoti artimiesiems, 
asmenims, su kuriais vaikas turi emocinį ryšį. Vaikas turi tuos žmones pažinti, pas juos jaustis 
saugiai. Jei per 5 dienas neįmanoma vaiko grąžinti tėvams, tada reikia spręsti, ką toliau daryti. 
Galima 30 dienų nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą, pirmenybę teikiant vaikui artimiems žmonėms. 
Vaiko laikinoji priežiūra gali būti skirta ir vienam iš tėvų, dažniausiai mamai. Vienas iš tėvų, 
kuriam skirta vaiko laikinoji priežiūra, laikinai gali būti apgyvendinamas Krizių centre. Šiauliuose 
tokias paslaugas teikia Motinos Teresės namai.  

Laikinąją priežiūrą nustatome mes, vaiko gynėjai. Būna ir taip, kad tos priemonės neveikia, 
būna, kad per 30 dienų, kaip pasakojo kolegė, dirbantys socialiai darbuotojai, atvejo vadybininkai ir 
mobilioji komanda nepasiekia pokyčių, šeima vėl vartoja alkoholį, kažkur išvažiavo, dingo, 
nebendradarbiauja. Būna atvejų, kad paimi vaiką ir jie juo nebesidomi, džiaugiasi jiems suteikta 
laisve. Labai nesmagu apie tai kalbėti, bet taip nutinka. Tokiais atvejais vyksta vaiko paėmimas iš 
šeimos nustatant jam laikinąją globą.  

Jei vaiką reikia iš šeimos paimti laikinajai globai, tai leidimą tam išduoda teismas, bet tai 
daroma tik esant labai blogai situacijai, labai stipriems argumentams. Tačiau tai dar nereiškia, kad 
jau priimtas nuosprendis šeimai. Vaikai laikinai apgyvendinami globėjų šeimose arba valstybės 
institucijose – vaikų namuose. Laikinoji globa gali trukti 12 mėnesių, atskirais atvejais gali būti 
pratęsta dar 6 mėnesiams. Jeigu per tą laikotarpį visai komandai nepavyksta pasiekti jokių rezultatų 
ir tėvai nepakeičia gyvenimo būdo arba neišnyksta tos priežastys, dėl kurių vaikas buvo paimtas iš 
šeimos, tariamasi dėl nuolatinės globos vaikui skyrimo, ribojant tėvų teises ir galimybes. Kartais 
taip nutinka ir dėl vieno iš tėvų ar abiejų tėvų ligos, kitų panašių aplinkybių. Visokių būna atvejų, 
visokių būna situacijų.  

Nuolatinė globa vaikui dar nėra galutinis nuosprendis, nes mes laikomės nuostatos, kad 
vaiko interesus geriausiai atitinka vaiko gyvenimas savo šeimoje. Net ir praėjus keliams metams po 
nuolatinės globos skyrimo, tėvai, jeigu jie padaro tinkamas išvadas, jeigu sukuria galimybes, vaiką 
vėl galima grąžinti šeimai, išskyrus atvejus, kai tėvų globa vaikui buvo atimta neterminuotai ir 
vaikas per tą laiką buvo įvaikintas. Tada kelio atgal jau nebėra.  

Birutė Gužauskienė. Tvarkinga, normali šeima. Augina paauglį. Su paaugliu negalima 
susitvarkyti – bėgas iš namų, neša daiktus, rūko ir t. t. Mama kreipiasi į Jus. Kokia jai bus suteikta 
pagalba?  

Jurgita Siliūnienė. Vaiko situaciją mes vertiname vaiko įstatyminio atstovo atžvilgiu, ne 
paties vaiko atžvilgiu. Visada tėvams sakome – jeigu nežinote, kur kreiptis, visada galite kreiptis 
pas mus, pasitarti, pasikonsultuoti. Galima suteikti paslaugų paketą šeimai. Gal šituo atveju pačiai 
mamai reikalinga pagalba, psichologo konsultacija, gal nukreips mamą į kokius nors kursus, 
kuriuose mokoma kaip su paaugliais rasti bendrą kalbą.  

Birutė Gužauskienė. O kas su vaiku pabendrautų, jį pamokytų, nėra? Juk dabar vaikai žino 
tik teises, pareigų nežino. Vaikų pareigos kažkaip yra užmirštos.  

Rita Gintilienė. Sutikite, kad tai, kas gera ir bloga, ateina iš šeimos. Mes tada turime susėsti 
su tėvais ir ieškoti priežasčių. Pirmiausia priežasčių pradėkime ieškoti nuo savęs. Kai vaikas 
sulaukia paauglystės, jam svarbu priklausyti kažkokiai grupei, todėl yra įvairių situacijų. 
Individualus pokalbis su mama, su vaiku, su tėvais padėtų išsiaiškinti, kokios pagalbos reikėtų tai 
šeimai. Kai kurioms šeimoms užtenka psichologo pagalbos, pozityvios tėvystės kursų.  

Jurgita Siliūnienė. Vaikui reikia padėti nukreipti tą energiją, tą negatyvą, kurių turi savyje, tą 
aktyvumą, kuris yra nepozityvus, tinkama linkme. Ir iš nusikalstamų veiklų rato vaikui reikia padėti 
ištrūkti. Vaikai per daug laiko praleidžia prie telefonų, kompiuterių ir tų dalykų, kurie juos įtraukia 
ten, kur neturėtų įtraukti. Jeigu paauglys yra per daug nevaldomas, tai jam reikėtų paieškoti veiklos, 
kuri padėtų jam tą energiją tinkamai panaudoti. Tai būtų sportas, būreliai. Mokyklose yra ir 
nemokamų būrelių, pavyzdžiui, krepšinio, kvadrato, tinklinio.  
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Rita Gintilienė. Tai galėtų būti ir dienos centrai, kurie pasiskirstę pagal tai, kokią pagalbą 
vaikui galėtų suteikti, galėtų suteikti šeimai. Pavyzdžiui, Pietiniame rajone yra pasidaręs dienos 
centras „Tik tu“. Ten vaikų sporto klubui vadovauja regbio treneriai, kiti specialistai. Nuostabus 
bendradarbiavimas, nuostabūs vadovai. Yra daug ir kitų būrelių, ne visi jie būna mokami, yra 
nemokamų.  

Violeta Šilkūnienė. Pirmiausia imkime televiziją. Įsijunkime laidas vaikučiams. Ir kas ten 
vyksta – muštynės, duok į snukį, žiūrėkite, kiek jų nužudžiau. Nebėra tų filmukų, kurie sakydavo, jog 
užtenka šypsenos, kad prasidėtų draugystė.  

Silva Šimkevičienė. Patys žiauriausi nusikaltimai buvo padaryti tada, kai dar nebuvo 
televizijos. Pasigilinkime į pasakas. Kas ką mato. Pasaka apie Sigutę – kuo viskas baigėsi? Sigutė 
pamotę įstumia į žarijų duobę. Ir tokios pasakos buvo mokykliniuose vadovėliuose. Mes visi 
užaugome ant „Nu, pagady“. Kai rodydavo „Nu, pagady“, nė vieno vaiko kieme nebūdavo, kiemai 
būdavo tušti. Tačiau psichologai pripažino, kad tai vienas smurtiškiausių filmų pasaulyje.  

Violeta Šilkūnienė. Todėl, kad rusų.  
Silva Šimkevičienė. O Tomas ir Džeris – ne rusų. Čia vėl – kas ką mato.  
Jurgita Siliūnienė. Jeigu mes kalbame apie pilietiškumą, mūsų šalį ir patriotiškumą, tai, 

turbūt, teko girdėti, kad žmonės skatinami būti pilietiškais, nelikti abejingais, kada kenčia vaikai. 
Apie daugelį atvejų mes nesužinome. Noriu paprašyti jūsų visų, ir mūsų tarnybos vardu, - būkime 
pilietiški, praneškite, jeigu matote pavojų bet kuriam vaikui, jeigu matote, kad kažkas negerai 
vaikui, kad su juo negerai elgiamasi mokykloje, kieme, namuose.  

Birutė Rutkauskaitė. Jūs sakėte, kad ginate šeimas.  
Jurgita Siliūnienė. Pirmiausia mes esame vaiko gynėjai, nes vaikas yra neatsiejama šeimos 

dalis. Šeima yra vaiko pagrindas, vaiko pamatas. Vaikas laikomas vaiku iki 18 metų. Šiais metais 
yra sugriežtinta tvarka, susijusi su melagingais pranešimais apie skriaudžiamus vaikus, asmenys už 
melagingus pranešimus yra baudžiami. Visuomenė kažkodėl išsigando – sako, jeigu nepasitvirtins, 
tai mane nubaus. Bet taip nėra. Baudžiama tik už tokius pranešimus, kurie yra akivaizdžiai 
melagingi. Galima į mūsų tarnybą kreiptis ir anonimiškai. Mes reaguoti privalome į visus 
pranešimus, bet greitai atskiriame, kada pranešimas neturi pagrindo.  

Silva Šimkevičienė. Turime svetainę vaikoteises.lt, ten yra laukelis „Naujienos“. Ten yra 
atsakymai į daugelį klausimų. Skaitykite mūsų svetainę.  

Birutė Rutkauskaitė. Kalbate apie vaiko teises. O kur vaiko pareigos?  
Silva Šimkevičienė. Tiesiog svetainė taip vadinasi.  
Birutė Rutkauskaitė. Niekur neakcentuojate, kad vaikas turi turėti ir pareigas.  
Silva Šimkevičienė. Svetainės straipsniuose akcentuojame. Skaitykite svetainę.  
Jurgita Siliūnienė. Civiliniame kodekse.  
Violeta Šilkūnienė. Kaip dabartinė vaiko pareigos suderinamos su narkotikais mokyklose? 

Ten jie dar nepilnamečiai. Kas juos gali sudrausminti?  
Rita Gintilienė. Tėvai.  
Jurgita Siliūnienė. Tėvai.  
Violeta Šilkūnienė. Tik tėvai?  
Eugenija Vaitkienė. Tai, kad jau antrokai ir trečiokai pavartoję narkotikų ateina į pamokas.  
Jonas Šidlauskas. Tėvai turi išaiškinti, kad vaikas suprastų, kas per daiktas yra narkotikai. 

Kad nebandytų. Juk vaikui įdomu. Jam turi būti išaiškinta.  
Jurgita Siliūnienė. Mokykla turi stebėti, turi matyti, čia net kalbos nėra. Turi matyti, ką 

vaikas veikia. Kiekvieno vaiko tokio elgesio priežastys yra daug gilesnės. Kartais ir labai gerose 
šeimose tėvai vaikams skiria per mažai dėmesio. Kartais su puikiausiomis šeimomis tenka dirbti 
dažniau nei su vadinamosiomis socialinės rizikos šeimomis, nors pagal naują įstatymą tokių jau 
nebėra.  

Violeta Šilkūnienė. Darbo terapija vaikams duoda didelę naudą. Man vaikystėje darbo 
terapijos kliuvo gana daug. Dabar vaikams dirbti negalima. Dabar vyksta šeimos narių tarpusavio 
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santykių atšalimas. Ir tai vyksta valstybės dėka. Tėvelis dirba užsienyje, grįžta kartą per mėnesį. 
Mamai taip pat reikia eiti į darbą. Ir dar iki 65 metų jai dirbti. Ir naktinis darbas. Aš matau kaip 
naktimis dirba mano kolegės, turinčios vaikų. Ar tokia turėtų būti mūsų šeimų šiluma? Mama vaikui 
atiduoda širdį, bet jai reikia eiti dirbti. O tėvelis kada nors parvažiuos. (43:30).  

Jurgita Siliūnienė. Socialinės problemos mūsų šalyje yra labai gilios, žinomos. Būtų sunku 
su jumis ginčytis dėl to. 43:40. Bet aš labai atkreipiau dėmesį į tai, kad jūs buvote išvažiavusi 
svetur, o dar kita ponia klausia, kuo mes panašūs į norvegus, ar skiriamės nuo jų. Gal jūs, kaip 
buvusi tose šalyse, galėtumėte papasakoti mums apie tai, nes mums ten būti neteko.  

 
Violeta Šilkūnienė papasakoja apie bendradarbės išvyką į Angliją aplankyti dukros ir 

anūkės, jos didelį nusivylimą šia išvyka ir atsiliepimus apie perdėtus reikalavimus netgi tėvams ir 
artimiesiems viešose vietose neliesti vaikų.  

 
Aldona Lengvinienė. Žmonės mato tai, kas transliuojama viešai ir tai veikia žmonių 

psichiką. Kaip žmogus gali būti pilietiškas, jeigu jis paskambins ir pasakys, kad muša vaiką, o gal 
mama tik taip sudrausmino vaiką. Iš mamos bus atimtas vaikas.  

Jurgita Siliūnienė. Nebus atimtas. Nesiimu ano atvejo komentuoti, bet yra netgi numatyta, 
kad vaiko sudrausminimas tuo atveju, jeigu jo poelgis, nuo kurio jis buvo sudrausmintas, jam būtų 
buvęs pavojingesnis už tą sudrausminimą, neužtraukia jokios atsakomybės tėvams. Susilaikysiu nuo 
komentarų apie tą situaciją, kurią jūs norėjote aptarti.  

Aldona Lengvinienė. Tėvams tai palieka antspaudą ir jie su savo vaikais bijo elgtis taip, 
kaip turėtų elgtis. Tai yra nenormalu.  

Jurgita Siliūnienė. Nėra gera praktika bijoti. Taip, tam tikra baimė yra pasėta, bet ... Čia 
Silvai reikės permesti kamuoliuką, kad viešai ištransliuotų, iškomunikuotų, kaip iš tikrųjų viskas 
yra. Aš pati esu mama, ir anūką jau turiu. Aš suprantu mamas, su jomis pabendraujame, 
pasikonsultuojame ir mamos pasako, kad mūsų daugiau nebebijos. Tas pasakymas ir mane sušildo 
ir darbo dienos pabaigoje jaučiu, kad tą dieną gavau ir pozityvo. Malonu, kad kartais mamoms gali 
parai, nukreipti jas ten, kur joms reikia. Ir tas bendradarbiavimas yra malonus. Visokių yra 
gydytojų, mokytojų, policininkų, visokių yra ir vaikų teisių gynėjų. Negalima apie visus iš anksto 
atsiliepti neigiamai.  

Aldona Lengvinienė. Vieni žmonės išsibaugina, o kiti išvis bijo ką nors ir besakyti. Nežino 
kuo tai gali baigtis.  

Jonas Šidlauskas. Gal problema yra tame, kad žiniasklaida viešina daugiau tai, kas įvyko, 
ką paėmė, o Jūsų darbo nepaaiškina žmonėms, į Jūsų darbą nesigilina.  

Jurgita Siliūnienė. Žiniasklaida irgi yra verslas. Kiek žinių Lietuvoje prasideda nuo gerų 
žinių? Taip ir su mūsų tarnybos darbu – kur kas nors įvyksta, tai dažniausiai nušviečiama 
negatyvioje šviesoje. Žinoma, kad tas straipsnis sulauks daug lankytojų ir prie jo bus galima 
prikabinti daug brangios reklamos.  

Silva Šimkevičienė. Kai rodo 24 valandas arba TV pagalbą, kaimuose ir miesteliuose 
treniruotės, repeticijos, net miestelių autobusų grafikai yra reguliuojami pagal šias laidas, nes niekas 
neina į repeticijas, neina į treniruotes, kalbu apie suaugusius žmones, ne vaikus, niekas nevažiuoja 
rajono maršrutiniais autobusais, nes visi sėdi ir žiūri 24 valandas.  

Violeta Šilkūnienė. Jeigu kaimuose būtų darbo, nežiūrėtų niekas taip masiškai tų laidų.  
Birutė Rutkauskaitė. Jūs kalbate apie fizinio saugumo vaikui užtikrinimą, bet nieko 

nepasakėte apie psichologinį vaiko saugumą. Ar Jūs esate parašiusi straipsnių apie tai, kad vaikas 
nuo mažumės turi būti auginamas ir auklėjamas ir glamonėmis, ir fiziniais kontaktais, 
apkabinimais, pabučiavimais, ko Švedijoje, Anglijoje ... Ar rašėte tokius straipsnius?  

Silva Šimkevičienė. Paskaitykite mūsų svetainę. Ten rasite tiek atsakymų, kiek 
spalvingiausiame žurnale nerasite.  
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Šiaulietis Ignas Radžvilas papasakoja apie darbą vasaros sezono metu švedų ūkyje, apie 
šeimos, kurios ūkyje dirbo, santykius su vaikais, kaip tėvas ir mama kiek tik gali daugiau laiko 
stengiasi praleisti su vaikais.  

Violeta Šilkūnienė apgailestauja, kad lietuviai tėvai būtų ne prastesni už švedus ir taip pat 
kiek tik gali daugiau laiko praleistų su vaikais, jeigu tėvams nereikėtų ilgiems mėnesiams išvykti iš 
namų, kad galėtų išmaitinti šeimas.  

 
Rita Gintilienė. Vakarykštė situacija, po darbo, pataisė nuotaiką. Stoviu „Norfos“ 

parduotuvėje. Vaikas nukrito ant žemės ir šaukia mamai – nupirk kiaušinį. Voliojasi tiesiog. Mama 
stovi ramiai ir sako – mes juk susitarėme, kad pirksime tik vieną daiktą. Jinai kantri, jaučiasi, jog ji 
yra po mokymų. Vaikas toliau klykia ir sako – aš tavęs nemyliu. Atsiliepia vyresnė moteris – ot tai 
motina, nemyli vaiko, argi sunku už porą eurų nupirkti tą kiaušinį? Aš stoviu kitoje kasoje ir rodau 
jai ženklus – laikykitės! Ir, žinote, įvyko stebuklas – moteris praėjo kasą, vaikas atsistojo už kasos, 
nusišluostė ašaras ir kaip niekur nieko nustraksėjo paskui mamą. Aš dar pasakiau mamai – 
šaunuolė!  

Vaikai užaugę rinksis modelį, kuriuo vadovausis – jie eis jūsų keliu, draugų keliu, dar kitu 
keliu. Stenkitės kuo daugiau bendrauti ir būti su vaikais, kalbėtis. Būkite kartu. Tada ir tų problemų 
bus mažiau.  

Jurgita Siliūnienė. Aš matau dabar Jūsų tuos šviesius veidus, man tikrai gera ir smagu 
suprasti, kad yra aktyvių, protingų žmonių, neabejingų, kuriem kažkas rūpi, kurie nesėdi, kaip čia 
kažkas sakė, prie tų 24 valandų, nesirūpindami, kas vyksta už kambario sienų. Taip ir pradėkime 
viską keisti ir pirmiausia keisti nuo savęs. Mes šiandien susitikom, pasikalbėjom šviesiai ir 
pozityviai. Bent jau man po bendravimo su Jumis išlieka geros emocijos. Lyginkime šiandieninį 
save su vakarykščiu savimi ir rytojaus savimi – ar aš truputį pasikeičiau, ar aš truputį geresnis, ar aš 
bent kai ką padariau. Gal aš kažką išgirdau, gal aš kažką kitaip darysiu, gal aš sugalvosiu kaip 
pakeisti tą pasaulį. Niekas už mus jo nepakeis, niekas nei mūsų vaikams nei mūsų vargšams 
nepagelbės, jeigu mes patys jiems rankos neištiesime. Jeigu ne mes, jeigu ne Jūs, tokie 
visuomeniški žmonės. Jeigu nepadėsime vieni kitiems, tai nieko ir nebus.  

Birutė Rutkauskaitė. Jūs pasakėte, kad reikia lyginti save su būsimuoju ir buvusiuoju. Tai 
suomiškas požiūris, kiek aš suprantu, kiek teko skaityti. Bet, sakykite, kaip vaikas išmoks konkuruoti 
prioritetą konkurencijai teikiančioje aplinkoje, jeigu jis nemokės lyginti savęs su kitais, su 
stipresniais, apginti savęs, sikėti savo tikslų, jeigu jis save lygins tik su savimi – buvusiuoju ir 
būsimuoju?  

Jurgita Siliūnienė. Galiu pasakyti kaip 5 vaikų mama. Kartais vakarais sėdėdavau ir 
galvodavau – pagimdžiau vaiką, ką su juo daryti? Aš, kaip mama, bijodavau, kaip jam reikės 
įsitvirtinti dėl visko konkuruojančioje visuomenėje, jeigu jie nėra visiškai taip auklėti, kaip aš dabar 
kalbėjau. Mano vaikai auklėti buvo pozityve, su apsikabinimais, su gerais žodžiais. Televizorių net 
teko pašalinti dėl tų visų multikų ir pan. Praėjo tam tikras laikotarpis ir televizorius vėl į kambarį 
sugrįžo. Nežinau, jeigu vaikai tik vienpusiškai būtų auklėjami, jiems būtų sunku. Konkurencija yra 
ir bus, ji buvo visais laikais.  

Violeta Šilkūnienė. Aš pasakyčiau, kad 80 procentų tos patirties mes atsinešame iš šeimų. 
Tačiau ir mokykloje reikalingos pamokos pradėti ruošti vaikus šeimai. Susitinka du žmonės, kartais 
iš labai skirtingų šeimų. Mašinai vairuoti, ir tai reikalingi kursai. O kurti gyvenimą, santuoką, 
prisiimti atsakomybę už būsimą kartą, ateitį ir visai be tos srities mokslų, be pasiruošimo, tai tikrai 
yra netoleruotina. Turėtų būti pamokos su psichologija ir pan. Tada nebereikėtų jau vaikus 
auginantiems tėvams tiek tų mokymų, kurie dažnai būna jau pavėluoti.  

Jurgita Siliūnienė. Kai pagimdžiau savo pirmagimę, tai man taip pat niekas nepadavė 
instrukcijos – ką dabar daryti? Nusipirkau indaplovę – yra instrukcija, nusipirkau šaldytuvą – yra 
instrukcija, vaiką gavau – nėra instrukcijos.  
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Rita Gintilienė. Jūs kalbate teisingai, labai teisingai, kad labai daug kas priklauso nuo to, 
kaip mes auklėsime, kaip auginsime vaiką. Ar mes būsime labai demokratiški, paleisime vadžias ir 
jis elgsis kaip norės, bus nebesukabamas, ar mes būsime per daug griežti autoritarai ir vėl bus 
bėdos. O kaip būti tuo geriausiu tėvu ar mama? Vaikas turi ir ribas žinoti, ir būti pagiriamas už tai, 
ką gero padarė. Jis turi patirti pasekmes. Jeigu viso to jis negaus vaikystėje, jis užaugs arba savimi 
nepasitikintis, arba elgsis visai neadekvačiai. Ir tada mes pradedame ieškoti – kur ta priežastis?  

Birutė Gužauskienė. Aš mokiausi Šiaulių miesto 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Tai mesw su 
suolo drauge lenktyniaudavome, kuri daugiau knygų perskaitys, kuri daugiau ir produktyviau prie 
knygų ir užduočių padirbės. Toks buvo auklėjimas.  

Jonas Šidlauskas. Kokias yra statistika skriaudžiamų vaikų – daug jų skriaudžiama, 
vienetai?  

Jurgita Siliūnienė. Daug yra vaikų, kurių teisės yra pažeidžiamos. Ne tik šeimoje. Visur, net 
ir autobuse. Vairuotojas, ir tas vaiką su durimis prispaudžia.  

Virginija Plančiūnienė. Sakėte, kad toje situacijoje, kurioje buvo nukritęs ant žemės vaikelis, 
mama, matomai, buvo praėjusi psichologinius kursus. Kas mokina, kaip tokiose ir panašiose 
situacijose žmonėms elgtis?  

Silva Šimkevičienė. Ežero gatvės 8-ajame name yra Bendruomeniniai šeimos namai. Ten 
vyksta pozityvios tėvystės kursai. Nemokami. Visos situacijos yra moksliškai išnagrinėtos. Tą pačią 
formulę galima pritaikyti, kai vaikas parduotuvėje voliojasi, kai tingi keltis ir eiti į mokyklą. Abiem 
atvejais atsakymas yra vienas, kad ir kaip būtų keista. Pasidomėkite pozityvios tėvystės programa, 
skaitykite mūsų svetainę. Mūsų susitikimas būtų buvęs perpus trumpesnis, jeigu jūs būtumėte 
perskaitę mūsų svetainę. Ten yra beveik visi atsakymai į jūsų klausimus.  

Violeta Šilkūnienė. Trūksta gatvėse patruliuojančių policijos pareigūnų, savanorių, kurie 
padėtų prižiūrėti tvarką. Policijos ekipažai tik pravažiuoja, bet kad sustotų, pėsti praeitų, taip nėra, 
o jų labai trūksta. Kad ir tam, jog kai kurie vaikai, grįžtantys iš mokyklos, matytų, jog jie gatvėje 
nėra visagaliai, negali su aplinkiniais kalbėtis ir elgtis kaip nori.  

Jurgita Siliūnienė. Tai jums veiklos idėja. Tapkite policijos draugais.  
Natalija Petrauskienė. Aš taip pat gyvenu prie mokyklos, prie Šiaulių Medelyno 

progimnazijos. Ir matau per pertraukas rūkančius vaikus, jie per kiekvieną pertrauką atbėga 
parūkyti prie Birutės vandenvietės. Aš taip pat buvau pedagogė ir man tai matyti yra skaudu. 
Sudrausminti beveik neįmanoma. Išgirdusi tai, kas man atsakoma, nieko nebesitikiu. Ir dar noriu 
paklausti – nuo kokio amžiaus vaikus vienus galima palikti namuose?  

Jurgita Siliūnienė. Yra galimybė mažus vaikus iki 6 metų palikti su vyresniais vaikais, 
kuriems virš 14 metų, bet tik trumpam.  

Juozas Poškevičius. Išlaidas vaikui, jei jam paskirta laikinoji 30 dienų priežiūra, kas 
apmoka?  

Jurgita Siliūnienė. Tėvai. Jiems išlieka visos pareigos, tik apribojamos kai kurios teisės. 
Globėjams dar mokamas ir atlyginimas.  

Aldona Lengvinienė. Kaip galima tapti globėju?  
Jurgita Siliūnienė. Jeigu norėtumėte tapti globėja, tai turėtumėte pateikti rašymą 

savivaldybei, kuri prašymą persiųs mūsų skyriui, kad atliktume pirminį asmens įvertinimą. Mes 
žiūrime, ar žmogus nebuvo teistas, ar neturi priklausomybių, kitokių panašių problemų, ar nebuvo 
pats nušalintas nuo vaikų auginimo. Jeigu pirminis įvertinimas yra teigiamas, žmogus siunčiamas į 
mokymus. Apie tai daugiau papasakos Rita.  

Rita Gintilienė. Tai būna globėjų mokymai. Būna taip, kad į antrą mokymų susitikimą kai 
kurie žmonės nebeateina. Sako – čia ne mums.  

Jurgita Siliūnienė. Globėjas pirmiausia turi suprasti, kaip sunku bus atlikti šias pareigas. 
Rasti kelią į globai atvežto vaiko širdį yra gana sunkus darbas, reikalaujantis žinių, patirties, 
pasiaukojimo. Už tai esi atsakingas visas 24 valandas. Mokymus baigęs žmogus dar turi gauti 
teigiamą specialistų išvadą, ar jis yra pasirengęs tapti globėju. Plačiai įsikalbėjome.  
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Birutė Rutkauskaitė. Ar dažnai globėjai atsisako savo globojamų vaikų?  
Jurgita Siliūnienė. Jeigu kalbėtume apie budinčios globėjus – jie neturi teisės atsisakyti. 

Jeigu kalba būtų apie nuolatinę globą, tai būna svarstomi prašymai dėl globos nutraukimo. Kartais 
pats vaikas nebenori būti pas vieną ar kitą globėją. Į vaiko prašymą turime atsižvelgti, jeigu jam 
negerai to globėjo šeimoje.  

Eugenija Vaitkienė. O kaip su įvaikinimu? Ar galima vaiką grąžinti?  
Jurgita Siliūnienė. Ne, įsivaikinus vaiką, negalima jo išsivaikinti.  
Silva Šimkevičienė. Atsiprašau diskusijos dalyvių, bet mūsų darbo valandos jau baigiasi, 

kolegės turi nuosavų vaikų, kuriais taip pat reikia pasirūpinti. Ačiū Vytautui, kad pakvietė mus. 
Noriu dar paklausti – kokios naudos gavote iš šio susitikimo?  

Jonas Šidlauskas. Informacijos. Sužinojome daugiau apie tinklalapį vaikoteises.lt. Nors apie 
tai mes sužinoti turėjome, pirmiausia, iš valstybinės televizijos.  

Birutė Gužauskienė. Dirbama daugiau tik su tėvais. Su vaikais niekas nedirba – nei 
socialiniai darbuotojai, nei Vaikų teisės.  

Natalija Petrauskienė. Plačiau sužinojome apie vaiko globą, įvaikinimą.  
Violeta Šilkūnienė. Kada pradės veikti svetainė tevuteises.lt?  
Silva Šimkevičienė. Ta svetaine vaikuteises.lt tik taip vadinasi. Neprisiriškite prie 

pavadinimo. Dar turiu prašymą bendrai nuotraukai.  
 


