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Skyrybos... Tai sumišimo, pykčio ir baimės jūra. Ir 

dauguma iš mūsų nežino, kaip joje plaukti...  

(Skyrybas išgyvenančių tėvų mintys)  

 

ĮŽANGA  

 

Šeimos santykių instituto misija – padėti tėvams tapti geresniais tėvais, vaikams – 

augti ir išgyventi sunkumus bei krizes, poroms – rasti būdus kalbėtis ir išgirsti vienas kitą, su 

šeimomis dirbantiems įvairių sričių specialistams – suteikti žinių. Visa, kas svarbu ir naudinga 

šeimai, yra svarbu mums.  

Šiuo metu skyrybos Lietuvoje yra gan dažnas reiškinys, o ginčai prieš ir po skyrybų yra 

neišvengiama šio reiškinio dalis. Konfliktuojantys tėvai gali būti įvairaus išsilavinimo, 

profesijų ir įsitikinimų žmonės (pvz., gydytojai, teisininkai, mokytojai, finansininkai, 

vairuotojai, vadybininkai, verslininkai). Ir kartais teisėjo, gero advokato ar šeimos 

psichoterapeuto nepakanka, kad tėvai galėtų tarpusavyje susitarti, kur ir kaip gyvens jų 

vaikai po skyrybų, kaip bendraus su kartu negyvenančiu vienu iš tėvų. Užsitęsę tėvų skyrybų 

konfliktai tampa sudėtingesni, kai į juos įsitraukia vis daugiau veikėjų, tarp jų ir specialistų. Ir 

ne visuomet pagalbos teikėjai padeda išspręsti tėvų ginčą, kilusį nesutariant dėl vaiko 

gyvenamosios vietos ar bendravimo tvarkos. Priešingai, dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl 

žinių stokos, jie net gali jį paaštrinti. Skaudžiausia ir ilgiausiai trunkanti tėvų konfliktų 

pasekmė yra vaiko priverstinis dalyvavimas juose deklaruojant, kad ginčijamasi ir kovojama 

dėl vaiko interesų. 

Mes, specialistai, sunkumų dėl skyrybų patiriantiems tėvams turime perduoti žinią, 

kad konfliktas tarp jų yra svarus, tačiau kontroliuojamas veiksnys, kuris lems, kaip jų vaikai 

išgyvens šį emociškai sunkų pasikeitimų ir prisitaikymo prie pokyčių laikotarpį. Tėvai, 

neįveldami vaikų į tarpusavio ginčus ir konfliktus, gali padėti jiems lengviau išgyventi šias 

permainas. 
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Ankstyva tėvų skyrybų konfliktų prevencija ir tinkamai organizuota pagalba šeimai, 

išgyvenančiai skyrybas ar išsiskyrimą, yra svarbi dėl trijų priežasčių: 

1. dėl vaikų gerovės – tėvų konfliktai sukelia emocines, mokymosi ir socialines 

pasekmes vaikams. Konfliktiškas tėvų skyrybas išgyvenantiems vaikams nuo dviejų iki 

keturių kartų dažnesnės emocinės, elgesio ir mokymosi problemos, nerimas, 

depresija; 

2. dėl pavojaus tėvų sveikatai – tėvams, įsitraukusiems į stiprius skyrybų ar 

poskyrybinius konfliktus, kyla pavojus susirgti psichikos sutrikimais, pradėti 

piktnaudžiauti alkoholiu; 

3. dėl iššūkių specialistams – konfliktiškos skyrybos yra didelis iššūkis specialistams, 

dalyvaujantiems tėvų ginčuose dėl vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su jais 

tvarkos. Nepaisant atsirandančių naujų alternatyvių ginčų sprendimo galimybių, 

stipriai konfliktuojančios poros daugiau linkusios visapusiškai (emociškai, 

psichologiškai, finansiškai) „investuoti“ ne į konfliktų sprendimo būdus, o į pačias 

kovas. 
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I. SKYRYBOS, VAIKAI IR TEISMAI 

 

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis1, teisme gaunamų ginčo tvarka 

nagrinėjamų bylų, kylančių dėl šeimos teisinių santykių, skaičius beveik nekinta: 2012 m. – 

3 811, 2013 m. – 3 844, 2014 m. – 3 810 bylų. 2014 m. išnagrinėta 11 151 santuokos 

nutraukimo byla (iš viso išnagrinėtos 21 034 šeimos bylos), iš jų 2 979 (apie 26 proc.) 

santuokos nutraukimo bylos dėl kaltės, 8 029 (apie 72 proc.) santuokos nutraukimo bylos 

bendru sutarimu. 2014 m. 2 486 šeimos bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn., o 

864 – daugiau nei 12 mėn. Dar 4 970 šeimos bylų 2014 m. liko neišnagrinėta. 2013 m. 

teismuose buvo išnagrinėta 22 010 civilinių bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių. 2 477 

bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn., o 894 – daugiau nei 12 mėn. Dar 5 130 

šeimos bylų 2013 m. liko neišnagrinėta. 

Gyventojų registro tarnybos duomenimis2, 2014 m. Lietuvoje iš viso buvo 

užregistruota 23 088 santuokų ir 10 066 ištuokų, 2013 m. – 21 514 santuokų ir 10 112 

ištuokų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis3, išsituokusių porų, turinčių 0–17 

metų amžiaus bendrų vaikų, skaičius 2014 m. buvo 5 325, 2013 m. – 5 335. Šie duomenys 

leidžia teigti, kad beveik 50 proc. sudaromų santuokų išyra, o daugiau nei 50 proc. 

nutraukiančių santuoką porų turi bendrų nepilnamečių vaikų. Būtina pažymėti, kad į 

nurodytą statistiką neįtraukti atvejai, kai išsiskiria faktiniai gyvenimo partneriai, kurie 

nebuvo sudarę santuokos. Tačiau akivaizdu, kad tokie atvejai sudaro reikšmingą išsiskyrusių 

porų dalį, labai svarbu ir tai, kad toks faktinis išsiskyrimas iš esmės niekuo nesiskiria nuo 

skyrybų, nes kalbame apie klausimus ir pasekmes, susijusius su šalių nepilnamečiais vaikais. 

Nacionalinės teismų administracijos duomenis, be jau minėtų atvejų, 2014 m. buvo 

išnagrinėta 4 215 bylų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, 874 – dėl bendravimo 

tvarkos. Būtent šios bylos indikuoja apie ginčus dėl vaikų tarp skyrium gyvenančių tėvų. 

                                                                 

1Statistika iš: www.teismai.lt 

2Statistika iš: www.gyvreg.lt 

3Statistika iš: http://osp.stat.gov.lt 

www.teismai.lt
www.gyvreg.lt
http://osp.stat.gov.lt/
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SKYRYBŲ PROCESO SAMPRATA  

 

Skyrybos yra viena iš didžiausių nelauktų ir nepageidaujamų permainų šeimos 

gyvenime. Nors pagal tradicinę sampratą skyrybos yra vertinamos kaip šeimos suirimas, 

tačiau tai neišvengiama šiuolaikinės socialinės tikrovės apraiška – apie 50 proc. santuokų 

Lietuvoje išyra. Skyrybos paveikia visą šeimą, pakeičia jos struktūrą (vieniši tėvai, pakartotina 

santuoka ir patėvių šeimos), dažnai sukelia nepageidaujamų pasekmių (vaikai iš išsiskyrusių 

šeimų dažniau patiria elgesio ir emocinių sunkumų) ir daro poveikį ateinančioms kartoms 

(keičia požiūrį į santuoką, išsiskyrimą). Skyrybos yra santuokos nutraukimas ir yra įmanomos, 

kai santuoka yra teisiškai pagrįsta.  

Skyrybas priimta vertinti kaip teisinį aktą, kuris nutraukia santuoką, tačiau šis 

procesas prasideda gerokai anksčiau. Nepasitenkinimas santuoka gali trukti ilgą laiką. 

Skyrybų procesas (pagal P. Bohannan) susideda iš stadijų, kuriose sutuoktiniai išgyvena tam 

tikras patirtis (Kaslow, 2002). Yra išskiriamos 5 skyrybų stadijos: emocinės skyrybos, 

ekonominės skyrybos, tėvų skyrybos, skyrybos bendruomenėje ir psichologinės skyrybos. 

Florensa W. Kaslow (2002) papildomai išskyrė ir religines arba dvasines skyrybas. 

EMOCINĖS SKYRYBOS.  Užsitęsus santuokos neramumams, kuris nors iš 

sutuoktinių gali pradėti svarstyti apie santuokos nutraukimą – tai emocinių skyrybų pradžia. 

Vienas ar abu partneriai pamato, kad yra stiprus neatitikimas tarp „idealios santuokos“ ir to, 

kas vyksta tikrovėje, todėl jų iliuzijos apie santuokinę laimę ima sklaidytis. Iliuzijų griūtį gali 

paskatinti ir neatitikimas tarp santuokai keliamų lūkesčių ir esamo santuokinio gyvenimo. 

Todėl pamažu stiprėja nepasitenkinimas santuoka ir partneriu, keičiasi jausmai ir požiūris į 

partnerį – sutuoktinio silpnybės ir trūkumai imami vertinti kaip labai dideli ir griaunantys 

santykius. Dauguma porų kaip skyrybų priežastis įvardija: seksualinį nesuderinamumą, 

santykių su poros giminaičiais sunkumus, nesutarimus dėl pinigų ar vaikų auklėjimo, 

gyvenimo būdo ar religinių įsitikinimų nesutapimo. Be visų minėtų priežasčių visuomet yra ir 

dar gilesnių – tai valdžios ir kontrolės klausimai santykiuose: kieno nuomonė svarbesnė, kas 

dominuos santykiuose. 

Ankstyvame nepasitenkinimo santykiais laikotarpyje tik nedaugelis sutuoktinių siekia 

nutraukti santykius; dažniau mėginama išlaikyti santykius emociškai atsiribojant ar vengiant 
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fizinio kontakto. Šiame atsiribojimo laikotarpyje gali būti daug sielvarto, sumišimo, gedėjimo 

dėl idealios santuokos praradimo ir savęs klausinėjimo: „Ką daryti? Likti kartu ar…?”. Abu 

sutuoktiniai, nors ir skirtingai, išgyvena stiprią emocinę įtampą, kuri juos abu vienodai 

sekina. Asmuo, per emocines skyrybas svarstantis apie santuokos nutraukimą, dažnai 

išgyvena pykčio, išdavystės, praradimo, nusivylimo jausmus, kartu patirdamas vidinę 

prieštarą ir stiprų stresą, lydimą nesėkmės pojūčio. 

Nenorintis skirtis asmuo jaučiasi atstumtas ir sužeistas, o skyrybų siekiantis partneris 

tuo metu nutolsta, ima vengti santykių ir nesistengia jų išsaugoti. Dėl tokio elgesio 

emocinėje skyrybų stadijoje partnerių santykiuose įvyksta nepataisomų pokyčių. Su liūdesiu 

ir skausmu sutuoktiniai pradeda svarstyti, ar verta likti susituokus, kuris pasirinkimas (skirtis 

ar išsaugoti santuoką) visiems šeimos nariams būtų sveikesnis.  

TEISINĖS SKYRYBOS.  Teisinių skyrybų pradžia parodo, kad viltis išsaugoti 

santuoką prarasta ir santuokos pabaiga yra neišvengiama. Pradėjus teisines skyrybas abu 

sutuoktiniai išgyvena galimos vienatvės baimę ir nerimą dėl ateities.  

Santuoka nutraukiama teismo sprendimu, kuriame nusprendžiama: 

– su kuo gyvens nepilnametis vaikas; 

– kaip bendraus su nepilnamečiu vaiku kartu negyvenantis tėvas ar motina; 

– kokį išlaikymą teiks vaikui kartu negyvenantis tėvas ar motina; 

– kaip bus dalijamas bendras sutuoktinių turtas; 

– kaip bus vertinami pareikšti vienas kitam reikalavimai. 

EKONOMINĖS SKYRYBOS.  Nutraukus santuoką naikinama bendroji jungtinė 

sutuoktinių nuosavybė. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių bendro 

turto padalijimo klausimą ir tai, kaip nutraukus santuoką bus vykdomos bendros prievolės. 

Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Turtas padalijamas natūra, 

atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. 

Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam 

sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. 
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Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių 

vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį, kitas svarbias 

aplinkybes. 

TĖVŲ SKYRYBOS.  Tėvų išsiskyrimas reiškia, kad keičiasi bent vieno iš tėvų 

gyvenamoji vieta, bendravimo su vaikais ir rūpinimosi jais įprastinė tvarka. Vienas iš tėvų 

tampa vienišu tėvu, atsakingu už daugumą su vaikais susijusių dalykų, jis turi aptarti 

santykius su jau buvusiu sutuoktiniu, turinčiu susitaikyti su tuo, kad jam / jai teks mažiau 

praleisti laiko su vaiku. Viena iš skaudžių skyrybų pasekmių šeimai gali būti atskirai nuo vaiko 

gyvenančio tėvo ar motinos atsiribojimas nuo vaiko gyvenimo.  

Ankstyvame skyrybų proceso periode dėl savo rūpesčių tėvai dažnai apleidžia vaikus, 

tuo tarpu vaikams reikia padėti išgyventi su tėvų skyrybomis susijusius neigiamus jausmus. 

Kadangi tėvai pradeda gyventi atskirai, vaikams tenka dalyti savo namus į dvi dalis (į kartu ir 

ne kartu gyvenančio tėvo / motinos namus). Tai stipriai paveikia vaikus. Jie dažnai išgyvena 

lojalumo konfliktą, ypač jei tėvai (kad ir nesąmoningai) siekia, kad vaikas santuokos 

problemas vertintų jų, suaugusiųjų, požiūriu, įvardydami, kad tėvas ar motina sugriovė 

šeimą. 

Iš vaiko perspektyvos skyrybos yra sunkaus emocinio prisitaikymo laikotarpis, 

prasidedantis dar prieš šeimai teisiškai išsiskiriant, ir jis tęsiasi dar gana ilgai. Vaikai, 

išgyvenantys tėvų skyrybas, palyginti su bendraamžiais, kurių tėvai išsaugo santuoką, patiria 

didesnį emocinį stresą dar prieš nutrūkstant tėvų santuokai. Kai santuoka ar partnerystė 

pradeda griūti, tėvai dėl išgyvenamo streso mažiau dėmesio skiria santykiams su vaiku, jo 

mokymuisi, neretai vaikui pradeda riboti finansinius išteklius.  

SKYRYBOS BENDRUOMENĖJE. Įteisinę skyrybas, buvę sutuoktiniai apsigyvena 

skirtinguose namuose ir pradeda kurti savo asmeninius gyvenimus. Bendruomenėje jie turi 

kurti naują gyvenimo būdą ir perskirstyti savo socialinį tinklą. 

Išsiskyrus keičiasi buvusių sutuoktinių santykiai su šeimos draugais, giminaičiais, 

kitais artimaisiais, keičiasi jų padėtis visuomenėje, vaidmenys, gyvenimo struktūra, finansinė 

padėtis. Keičiasi ir tarpusavio santykiai, tenka vieniems, be kito sutuoktinio pagalbos, priimti 

svarbius sprendimus, kurti materialinę ir dvasinę gerovę. 
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Po skyrybų dažniausiai pasitaikantis sunkumas yra socialinio tinklo sumažėjimas, dar 

gaji ir skyrybų stigma: vienam iš sutuoktinių gali būti per sunku palaikyti ar prarasti ryšius su 

buvusiam sutuoktiniui artimais žmonėmis. Visi šie pokyčiai sukelia daug pykčio, skausmo ir 

kitų stiprių išgyvenimų, kurie dažnai trukdo buvusiems sutuoktiniams atlikti tėvų pareigas, 

bendrauti ir kartu rūpintis vaikais. 

PSICHOLOGINĖS SKYRYBOS.  Psichologinės skyrybos įvyksta tuomet, kai 

asmuo, supratęs ir susitaikęs su santuokos suirimu, pradeda „judėti į priekį“. Jei po skyrybų 

asmuo save vertina kaip neprisirišusį prie partnerio vienišą žmogų, galima laikyti, kad 

skyrybos yra įvykusios galutinai. Toks asmuo po skyrybų dar nėra grįžęs į normalias vėžes, 

bet jau pradeda galvoti apie naujus santykius ar net jų aktyviai siekti. 

Jei suaugusieji sugeba įveikti savo trauminius išgyvenimus ir psichologiškai susitaikyti 

su santuokos nutrūkimu, jie tampa pajėgūs neįsivelti į skyrybų konfliktus ir apsaugoti vaikus 

nuo pakartotinų traumų. Skyrybų konfliktai dažnai kyla dėl noro atkeršyti ar bet kokiomis 

priemonėmis išlaikyti santykius, į kuriuos dažniausiai įveliami vaikai. 

RELIGINĖS SKYRYBOS.  Florensa W. Kaslow (2002) išskyrė šią stadiją kaip 

reikšmingą poroms, tikinčioms, kad jų santuoka buvo pašventinta bendruomenės tikėjimo. 

Todėl santuokos nutraukimas gali kelti klausimus apie religinių dogmų pažeidimus, verčia 

nerimauti, kad dvasinė bendruomenė pasmerks skyrybas. 
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II. VAIKŲ RAIDOS YPATUMAI IR REAKCIJOS Į  TĖVŲ SKYRYBAS IR / AR IŠSISKYRIMĄ  

 

Vaikų poreikiai, priklausomai nuo vaikų raidos stadijos, skiriasi. Galima išskirti šiuos 

esminius vaikų poreikius:  

 nuo gimimo iki 1 metų – vaikas išmoksta pasitikėti arba nepasitikėti kitais 

asmenimis, kurie rūpinasi jo svarbiausiais poreikiais; 

 1–3 metų – tiria aplinką, ugdo pasitikėjimą savimi, socializuojasi; 

 3–6 metų – rodo iniciatyvumą, nori atlikti daugelį veiksmų, kuriuos moka ir atlieka 

suaugusieji, todėl kartais peržengia tėvų nustatytas ribas ir dėl to jaučiasi kaltas, 

socializuojasi; 

 7–11 metų – intensyviai mokosi, siekdamas būti kompetentingas ir produktyvus, 

vystosi konkretus operacinis mąstymas, vaikas tampa vis savarankiškesnis, siekia 

daugiau laiko praleisti su draugais; 

 paauglystė – paauglys nori išsiaiškinti, kas jis yra, siekia sukurti brandžius santykius, 

įgyti emocinį savarankiškumą, pasiekia seksualinį, etninį, profesinį identiškumą.  

 

ESMINIAI VAIKO RAIDOS POREIKIAI IR GALIMOS REAKCIJOS Į TĖVŲ SKYRYBAS / ATSISKYRIMĄ  

Raidos poreikiai ir reakcijos į skyrybas 

Poreikiai Reakcijos į skyrybas Stebimas elgesys 

Nuo gimimo iki 1 metų 

Artimas ryšys su 

besirūpinančiu asmeniu 

(da˛niausiai motina).  

Saugi aplinka.  

Kai vaikui mažiau nei 6 

mėnesiai, skyrybos didesnių 

pasekmių neturės, jei bus 

patenkinami jo esminiai 

poreikiai.  

Vyresni nei 6 mėnesių 

Elgesys gali atitikti amžių, 

tačiau gali greičiau nusiminti 

ar sudirgti, dažniau verkti, 

atsiranda nesaugaus 

prisirišimo požymių: 

drovumas, emocinis 
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Pastovus maitinimo ir miego 

ritmas. 

Dažniausiai turi būti su 

tėvais.  

kūdikiai gali išgyventi 

atsiskyrimo nerimą ir baimę, 

kad jų neapleistų, jeigu buvo 

saugiai prisirišę prie juo 

besirūpinančių tėvų. 

atsiribojimas.  

1–3 metų 

Saugi aplinka tyrinėti.  

Tėvai jautrūs vaiko 

poreikiams.  

Vaiko amžių atitinkantys 

žodiniai paaiškinimai.  

Tėvų ar kitų globėjų parama 

ir kantrybė. 

Pastovi dienos rutina. 

Šio amžiaus vaikai gali 

išgyventi atsiskyrimo ir 

atstūmimo baimes. 

Greitai nusimena ar 

sudirgsta.  

Verkia / verkšlena. 

Fiziškai kabinasi tėvams ant 

kaklo. 

Emociškai atsiriboja. 

Įniršio epizodai. 

Agresyvus elgesys (mušasi, 

spardosi ir t. t.). 

3–6 metų 

Saugantys tėvai. 

Laisvė patirti ir pažinti.  

Apibrėžti tėvų vaidmenys. 

Bendravimo su tos pačios 

lyties tėvu galimybė. 

Meilės ir paramos 

užtikrinimas. 

Galimybė bendrauti su 

Jaučia kaltę arba gėdą dėl 

tėvų problemų.  

Bijo atstūmimo / bausmės. 

Jaučiasi išsigandę ar sumišę. 

Pavydi.  

Fantazuoja, kaip sutaikyti 

tėvus.  

Gali regresuoti į ankstyvesnę 

raidos stadiją (elgtis kaip 

Sunkiau išreiškia jausmus. 

Elgiasi ne pagal amžių (tarsi 

būtų mažesni). 

Gali atsirasti šlapinimosi / 

tuštinimosi įgūdžių 

sutrikimų. 

Kovoja su bendraamžiais. 



 

 

 

13 

vaikais, kad galėtų 

socializuotis ir žaisti. 

Parodyti savarankiškumą ir 

meistriškumą. 

jaunesnio amžiaus vaikai).  

7–11 metų 

Nedalyvauti tėvų 

konfliktuose ir negirdėti 

neigiamų pasisakymų apie 

savo tėvus. 

Pasikalbėti ir būti 

išklausytam.  

Bendrauti su abiem tėvais.  

Mokytis ir lankyti mokyklą. 

Tėvų domėjimasis vaiko 

mokymusi ir bendravimas su 

mokykla.  

Draugų parama.  

Išsiugdyti kompetencijos 

pojūtį. 

Liūdesio ir nerimo jausmai.  

Kaltės ir baimės jausmai.  

Gėdos ir žemos savivertės 

pajautimas.  

Fantazijos apie tėvų 

susitaikymą. 

Lojalumo konflikto 

išgyvenimas.  

Tikėjimas, kad visi tėvai yra 

geri arba visi blogi. 

Pyktis.  

Nesugeba išreikšti jausmų.  

Pastebimas sielvartas. 

Elgiasi priešiškai su kitais.  

Elgesys neatitinka amžiaus 

(elgiasi taip, tarsi būtų 

jaunesnis ar vyresnis). 

Paauglystė 

Emociškai stabilūs tėvai. 

Tėvų konfliktai nežymūs. 

Brandus tėvų elgesys.  

Liūdesys ar depresija. 

Pykčio / nusivylimo jausmai. 

Abejonės savimi.  

Sumažėjusi savivertė.  

Nenuoširdumas, 

atsiribojimas / apatija. 

Išreiškiamas liūdesys, pyktis, 

gėda, pasibjaurėjimas. 

Nepasitiki / abejoja šeimos 
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Tėvų stebėsena. 

Kokybiškas laiko leidimas su 

abiem tėvais. 

Vertinimas kaip atskiro 

asmens. 

Emocinis savarankiškumas / 

nepriklausomybė nuo tėvų ir 

kitų suaugusiųjų. 

Pasirengimas ekonominiam 

savarankiškumui.  

Tėvų elgesio atkartojimas. 

Emocinės pusiausvyros 

praradimas.  

Per anksti pradėtas 

seksualinis gyvenimas. 

Gali jausti palengvėjimą 

tėvams išsiskyrus.  

santykiais. 

Atitrūksta nuo šeimos. 

 

SKYRYBŲ PASEKMĖS VAIKAMS. Skyrybų psichologinis, aplinkos ir socialinis poveikis 

vaikams yra susijęs su pokyčiais ir netektimi, nes nelieka: 

▪ šeimos, kurią jie pažinojo; 

▪ bendro gyvenimo su vienu iš tėvų, kartu su abiem tėvais praleidžiamo laiko; 

▪ pažįstamos rutinos namie ir mokykloje; 

▪ finansinių išteklių, dė to dažnai kyla skurdesnio gyvenimo ar skurdo grėsmė; 

▪ emocinio palaikymo ir dėmesio iš vieno arba abiejų tėvų, jeigu jie įsivėlę į ginčus ir 

tarpusavio konfliktus, ir nebegali taip, kaip anksčiau, elgtis su vaiku ir / ar 

nebepajėgia jam skirti dėmesio; 

▪ namų, kaimynų ir net mokyklos, jei tenka keisti gyvenamąją vietą. Vaikams ypač 

sunku netekti draugų. 

Dauguma tyrėjų sutaria, kad tėvų skyrybos vaikams sukelia krizę. Didžioji dauguma 

jaunesniojo amžiaus vaikų nesitiki, kad tėvai gali išsiskirti net ir tada, kai tėvai stipriai 

konfliktuoja; ir tik tie, kurie patiria dažnus, stiprius konfliktus tarp tėvų ir smurtą šeimoje, 

jaučia palengvėjimą tėvams išsiskyrus. Dažniausios skyrybų krizės sukeltos reakcijos vaikams 

yra nerimas dėl ateities gerovės, saugumo ir tėvų rūpesčio, liūdesys ir depresija kaip reakcija 
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į skyrybas, sustiprėjęs pyktis, dėmesio koncentracijos sunkumai mokykloje, sielvartas dėl 

kontakto su vienu iš tėvų nutrūkimo, lojalumo konfliktai ir nuolatinis susirūpinimas, kaip 

sutaikyti tėvus.  

Sunkiai išgyvenančių skyrybas vaikų yra nedaug, tačiau vidutinio sunkumo reakcijas 

išgyvena didžioji dalis vaikų. Vaikams, patyrusiems tėvų skyrybas, yra didesnė socialinių ir 

psichologinių sunkumų rizika, palyginti su tais vaikais, kurių tėvai neišsiskyrę. Išsiskyrusių 

tėvų vaikai dažniau turi psichikos sveikatos problemų ir dažniau vartoja narkotikus ar 

alkoholį, blogiau mokosi. Kai kuriems vaikams neigiamos skyrybų pasekmės gali tęstis ir 

suaugus.  

 

VAIKŲ PRISITAIKYMAS PO SKYRYBŲ . Skyrybos yra rizikingas išbandymas vaikams. 

Sužinojus apie tėvų ketinimus skirtis arba skyrybų faktą, daugeliui vaikų kurį laiką sunku 

susitaikyti, kad tėvai kartu nebegyvens. Vaikai dažnai viliasi, kad skyrybos yra laikinas 

dalykas, todėl fantazuoja ir kuria planus, kaip sutaikyti tėvus. Jiems sunku atsitraukti nuo 

tėvų tarpusavio konfliktų ir tęsti savo kasdienį gyvenimą. 

Ilgalaikės skyrybų pasekmės vaikams priklauso nuo vaikų atsparumo ir gaunamos 

paramos iš tėvų, senelių, aplinkos. Kaip vaikai prisitaikys po skyrybų, priklauso nuo šių 

veiksnių: 

• tėvų gebėjimo valdyti tarpusavio konfliktus; 

• tėvų konfliktų, kuriuos dalyvauja vaikai iki skyrybų, intensyvumo ir dažnumo; 

• skyrybų procedūrų trukmės (kuo ilgiau užtrunka, tuo sunkiau vaikai prisitaiko po 

skyrybų); 

• tėvų emocinės būsenos, finansinių ir kitų sunkumų; 

• vaikų santykių su tėvais kokybės – esant sutrikusiems santykiams su bent vienu iš 

tėvų vaikai prisitaiko sunkiau. 

Jei yra keletas tarpusavyje persipinančių veiksnių, tuomet vaikams prisitaikyti 

sunkiau.  
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III. SUAUGUSIŲJŲ REAKCIJOS Į SKYRYBAS  

 

Suaugusiųjų reakcijos į skyrybas sisteminiu požiūriu stipriai veikia kitus šeimos narius, 

ypač vaikus, todėl svarbu žinoti ir įvertinti suaugusiųjų gebėjimą prisitaikyti prie skyrybų 

pasekmių. 

Atsižvelgiant į tyrimų duomenis apie tėvų prisitaikymą, galima teigti, kad: 

• bendraujantys su vaikais, vaiko interesus ginantys ir rūpestingi tėvai prisitaiko geriau 

už nebendraujančius / nediskutuojančius ir nerūpestingus tėvus; 

• geriau prisitaiko tie tėvai, kurie supranta, kad po skyrybų keičiasi jų vaidmenys; 

• skyrybas inicijavę tėvai paprastai prisitaiko geriau, nes jaučiasi psichologiškai 

kontroliuojantys situaciją; 

• skyrybų neinicijavęs sutuoktinis linkęs jaustis auka; 

• kuo skyrybos konfliktiškesnės ir kuo labiau ištęstos, tuo tėvams sunkiau prisitaikyti. 

 

SKYRYBŲ PASEKMĖS MOTERIMS. Moterys skyrybas inicijuoja du kartus 

dažniau nei vyrai. Vaikai po skyrybų 90 proc. atvejų lieka gyventi su motina (net ir be 

teismo); apie 60 proc. žmonių, gyvenančių skurde, sudaro moterys ir vaikai po skyrybų; 

65 proc. išsiskyrusių moterų negauna išlaikymo vaikams; 75 proc. gauna teismo priskirtą 

išlaikymą.  

Moterys po skyrybų patiria mažiau streso ir prisitaiko geriau nei vyrai, nes: 

1) moterys jautresnės santuokos problemoms ir pajaučia palengvėjimą joms pasibaigus;  

2) jos dažniau nei vyrai remiasi socialinės paramos sistema; 

3) moterims po skyrybų dėl naujų vaidmenų įgijimo sustiprėja savigarba, tačiau darbe jos 

patiria didesnę stigmą – vyrai iš bendradarbių sulaukia daugiau atjautos ir paramos. 

 



 

 

 

17 

SKYRYBŲ PASEKMĖS VYRAMS. Vyrai patiria didesnių emocinių sunkumų, nes 

netenka artumo, socialinio bendrumo, sumažėja finansinės galimybės ir sutrinka bendros 

tėvystės vaidmuo. Jie dažniau nei moterys sukuria pakartotinas santuokas, o pačias 

skyrybas, palyginti su moterimis, jie vertina kaip didesnę blogybę. Vyrai, suvokiantys tėvystę 

kaip savo tiesioginę pareigą išlikti tėvais ir po skyrybų, prisitaiko lengviau. Didesnis 

pasitenkinimas rūpinimusi vaikais išlieka, kai šeimos mediacijos metu jiems pavyksta 

susitarti dėl bendrų atsakomybių. 

 

REAKCIJOS Į SKYRYBAS . Skyrybos yra susijusios su netektimi, o būdinga 

reakcija į netektis yra gedulas. Gedėjimas, kurį po skyrybų išgyvena ir vaikai, ir suaugusieji, 

yra procesas, kuriam būdingos tam tikros stadijos. Šveicarų psichiatrė dr. Elisabeth Kubler-

Ross įvardija penkias gedėjimo proceso stadijas. Šios stadijos yra individualios, nebūtinai 

išgyvenamos paeiliui. Patyrę skyrybas žmonės gali išgyventi neigimo, pykčio, derybų, 

depresijos ir priėmimo / susitaikymo stadijas. Jų seka skiriasi, kai kurių stadijų asmuo gali 

neišgyventi, arba išgyventi kurias nors po keletą kartų.  

Gedėjimo stadijos ir būdingos mintys: 

- neigimo stadija – „Ne, tai ne tiesa“. „Ne man taip atsitiko“; 

- pykčio stadija – „Taip negali man atsitikti“. „Kodėl visa tai vyksta su manimi?“; 

- derybų stadija – „Gal kas nors pasikeis?“. „Gal aš galiu kažką padaryti geriau, kad 

pasikeistų?“. Daug sumaišties, vis dar yra vilties, siekimo ką nors pakeisti; 

- depresijos stadija – atsiranda pasimetimo: „Nežinau, kaip toliau gyventi“. Vyraujantys 

jausmai: liūdesys, depresija, gėda; 

- susitaikymo stadija – asmuo pajėgus priimti tikrovę: „Aš galiu gyventi“. Grįžta požiūris, 

kad gyvenimas iš esmės gražus. 

 

ATSIGAVIMAS / GIJIMAS PO SKYRYBŲ.  Atsigavimas / gijimas po skyrybų 

priklauso nuo asmens vidinių pajėgumų išgyventi stresą, aplinkos paramos ir pajėgumo 
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psichologiškai išsiskirti (nebesitikėti paramos iš buvusio sutuoktinio). Asmuo iki psichologinių 

skyrybų išgyvenimo yra labai pažeidžiamas, todėl jam ar jai sunku bendrauti su buvusiu 

partneriu, rūpintis vaikais, sunkiau įsitraukti į socialinį gyvenimą. Šis pažeidžiamumas ir 

negebėjimas psichologiškai išsiskirti yra viena iš skyrybų konfliktų, kuriuose vaikai tampa 

„įkaitais“, priežasčių. 
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IV. TEISINIS VAIKO IR TĖVŲ RYŠIO REGULIAVIMAS 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 1 d. konstatuojama, kad „šeima yra 

visuomenės ir valstybės pagrindas“. Šio straipsnio 2 d. teigiama, kad „valstybė saugo ir 

globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“. Jau vien iš šių Konstitucijos nuostatų galima 

spręsti, kad šeima yra neginčijamas ir valstybės itin saugomas gėris. Būtina pažymėti, jog 

šios pozicijos – šeima yra viena pamatinių visuomenės ir valstybės vertybių – laikosi ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, savo doktrinoje pažymėjęs, kad Konstitucijos 

38 str. „nuostatos išreiškia valstybės įsipareigojimą įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyti 

tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad šeima, taip pat motinystė, tėvystė ir vaikystė, 

kaip konstitucinės vertybės, būtų visokeriopai puoselėjamos ir saugomos“. Konstitucinis 

Teismas ir kituose savo nutarimuose laikosi nuoseklios pozicijos, kartodamas jau minėtą 

nuostatą – šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystė yra konstitucinės vertybės, saugomos 

Konstitucijos ir įstatymų.  

Šiek tiek platesnį paaiškinimą, ką reikėtų laikyti šeima ir kokios garantijos priklauso 

šeimos nariams, Konstitucinis Teismas pateikė plačios diskusijos sulaukusiame 2011 m. 

rugsėjo 28 d. nutarime byloje Nr.21/2008 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 

3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ 

patvirtintos valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai“. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime gana plačiai aiškinama, kad šeima 

skirtinguose teisės aktuose suprantama skirtingai, šeimos sąvoka skirtinguose teisės aktuose 

varijuoja, tačiau jau vien mėginimas kad ir skirtingai įvardyti, kas yra šeima, kad būtų 

suteiktos atitinkamos lengvatos ar privilegijos šeimos nariams, rodo, jog tai itin reikšminga 

visuomeninė struktūra, kurios apsauga yra valstybės prioritetas. Plačiau neaptarinėjant 

probleminio aspekto, ar šeima yra santuokos pagrindu sukurtas institutas, ar jau vien 

faktinis bendras asmenų gyvenimas, būtina pažymėti, kad valstybės institucijų leidžiamais 

teisės aktais yra mėginama užtikrinti šeimos ryšių egzistavimą ir tęstinumą, taip pat siekiama 

pagerinti gyvenimo sąlygas, numatant įvairias lengvatas ir papildomas išmokas šeimos 

nariams.  
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Kalbant apie tėvų ir vaikų ryšį ir šio ryšio apsaugą, Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta 

„tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki 

pilnametystės juos išlaikyti“. Aiškinant šią nuostatą, Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad 

„tokia tėvų pareiga [išlaikyti vaikus iki pilnametystės] kildinama ne tik iš įstatymų, bet ir iš 

Konstitucijos nuostatų visumos, inter alia iš tėvų ir vaikų ryšių vertingumo konstitucinio 

įtvirtinimo, atviros, teisingos darnios ir pilietinės visuomenės siekio, valstybės socialinės 

orientacijos“. Pabrėžtina, kad Konstitucijoje įtvirtinta ne tik tėvų pareiga išlaikyti 

nepilnamečius vaikus, tačiau Konstitucijos 38 str. 7 d. numatyta „vaikų pareiga – gerbti 

tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą“. Iš paminėtų Konstitucijos nuostatų gali 

susidaryti nuomonė, jog Konstitucijoje ginamos tik materialios šeimos narių teisės ir 

interesai, tačiau Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad „anaiptol ne visų moralinių 

priedermių vykdymas (ar jų vykdymas „visa apimtimi“) gali būti užtikrinamas teisės aktuose 

įtvirtinant analogiškas teisines pareigas“. Tad akivaizdu, kad moralinių pareigų laikymasis 

paliekamas pačių šeimos narių tarpusavio santykių eigai. 

Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucija yra pamatinis šalies įstatymas, nustatantis tik 

pagrindines asmenų teises ir pareigas, šių esminių teisių ir pareigų detalizavimas bei 

išsamesnis įtvirtinimas perduotas valdžios institucijoms, kurios savo kompetencijos ribose 

priima teisės aktus, susijusius su šeimos gyvenimu, tėvų ir vaikų tarpusavio santykiais. Iš 

pateiktų Konstitucijos nuostatų ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijos galima spręsti, jog 

lakoniškos Konstitucijos nuostatos gali būti plačiai aiškinamos pagrindinio šalies įstatymo 

ribose, tačiau neginčijama yra tai, kad šeima ir šeimos narių santykiai yra konstitucinė 

vertybė, kurią puoselėja ir saugo Konstitucija. 

Būtina pabrėžti, kad teisės aktais paprastai reglamentuojami materialiniai šeimos 

narių tarpusavio įsipareigojimai ir taisyklės, sprendžiami ginčai, kai šeimos nariams 

nepavyksta susitarti, tačiau tarpasmeninius, morale grįstus tarpusavio įsipareigojimus, tokius 

kaip pagarba, supratimas, yra sunku reglamentuoti, tad teisės aktai tokių moralinių 

įsipareigojimų paprastai nereglamentuoja. 

Aptarus, ką pagrindinis šalies įstatymas – Konstitucija – numato šeimos santykių 

srityje, būtina aptarti ir kitus įstatymus, kurių nuostatos reikšmingos reglamentuojant 

santykius tarp šeimos narių. Vienas pagrindinių įstatymų, nustatančių šeimos narių teises ir 
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pareigas, yra Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (toliau – LR CK), kurio trečiosios knygos 

nuostatos reglamentuoja įvairius su šeimos santykiais susijusius klausimus, tarp jų ir šeimos 

narių tarpusavio teises ir pareigas. Būtina pažymėti, kad LR CK nuostatos yra skirtos daugiau 

materialinėms šeimos narių tarpusavio teisėms ir pareigoms įtvirtinti, tačiau ten yra ir 

keletas nematerialiojo pobūdžio taisyklių.  

Konkrečių apibrėžimų, kas yra vaikas, tėvas ir motina, Konstitucija nepateikia. 

Konstitucinio Teismo praktikoje taip pat nėra aiškinamos šios sąvokos, tad jas reikėtų 

suprasti bendrąja prasme. Remiantis LR CK 3.130 str. 3 d., „giminystei prilyginami santykiai 

tarp įvaikių ir jų palikuonių ir įtėvių bei jų giminaičių“. Tokia LR CK nuostata reiškia, kad tėvų 

ir vaikų sąvokas suprantant bendrąja prasme, šiam ryšiui yra prilyginami ir ryšiai tarp įtėvių 

bei įvaikių – LR CK vaikams ir įvaikiams suteikia vienodas teises ir pareigas tėvų (įtėvių) 

atžvilgiu. Būtina pažymėti, kad konkrečių sąvokų, kas yra vaikas, tėvai, nepateikia ir LR CK. LR 

CK reglamentuoja tik nedidelę dalį tėvų ir vaikų tarpusavio santykių elementų. 

Pirmiausia, LR CK 3.155 str. 2 d. numatyta, kad „tėvai turi teisę ir pareigą dorai 

auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir 

protinę būklę sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas 

savarankiškam gyvenimui visuomenėje“. Taigi tėvai vaikams turi suteikti visapusišką 

priežiūrą ir tokias gyvenimo sąlygas, kurios padėtų užauginti dorą ir gyvenimui parengtą 

asmenybę. LR CK įtvirtintos kitos nematerialinio pobūdžio tėvų pareigos ir teisės, pavyzdžiui, 

atstovavimas vaikams, vardo ir pavardės vaikui suteikimas, rūpinimasis vaikų dvasiniu ir 

moraliniu ugdymu bei sveikata, leidžia daryti prielaidas apie augimo su tėvais naudą 

vaikams.  

LR CK 3.168 str. 2 d. nurodoma, kad „vaikas negali būti išskirtas su tėvais prieš jo 

norą, išskyrus šioje knygoje numatytus atvejus“. Tokia LR CK nuostata reiškia, kad vaikai turi 

augti su savo tėvais, ir tik įstatyme nustatytais atvejais, kai buvimas su tėvais vaikui kelia 

psichologinę ar fizinę grėsmę, vaikai gali būti atskirti nuo tėvų. Ši taisyklė, nors ir netiesiogiai, 

įtvirtina visuomenėje egzistuojančią nuostatą, kad vaikai turi augti šeimoje kartu su savo 

tėvais. LR CK 3.161 str. 2 d. numatyta, kad „vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, jei tai nekenkia 

jo interesams ar įstatymai nenumato ko kita“. 3.170 str. nustatyta, kad tėvas ar motina, 

negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant; 
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vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, 

nesvarbu, kur tėvai gyvena; tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti 

antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. 3.176 str. numatyta, kad teismas 

nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į 

vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai 

dalyvauti auklėjant vaiką. Taigi teisė nustato, kad abu tėvai yra neatsiejama ir itin svarbi 

vaiko gyvenimo dalis.  

Tiesiogiai neįvardyta, tačiau iš LR CK išdėstytų pavienių nuostatų galima spręsti, kad 

vaikai ir tėvai yra neatsiejamai susiję, jie vieni kitų atžvilgiu turi atitinkamas teises ir pareigas. 

Svarbu ir tai, kad tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos nėra absoliučios, o tai reiškia, kad 

įstatymų numatytais atvejais, kai tėvų valdžia yra žalinga vaikams, juos fiziškai ar emociškai 

žalojanti (pvz., smurtas), vaikai gali būti atskirti nuo tėvų. 

Vaiko sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo 2 str., kuriame numatyta, kad „vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus 

atvejus, kai įstatymai numato kitaip“. Minėto įstatymo 3 str. nurodyta, kad „teisėti vaiko 

atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą 

teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus 

interesus“. Šis įstatymas tėvams taip pat įtvirtina atitinkamas teises ir pareigas, susijusias su 

vaiko gerovės užtikrinimu. Pavyzdžiui, tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai turi užtikrinti vaiko 

teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi 

(11 str.).  

Svarbu pabrėžti tai, kad abiejų tėvų teisės vaiko atžvilgiu yra lygios. Tokia nuostata 

įtvirtinta LR CK 3.156 str. 1 d. Kaip jau buvo minėta, vieno ar abiejų tėvų valdžia vaiko 

atžvilgiu gali būti apribota tik išimtiniais, įstatymuose numatytais atvejais, kai tai reikalinga 

vaiko interesams apsaugoti. Vienodos tėvų pareigos vaiko atžvilgiu reikšmingos, kadangi 

esant ginčui tarp tėvų dėl tėvų valdžios įgyvendinimo, nei vienas iš tėvų neturi pranašumo, 

sprendžiant ginčą „laimi“ tas iš tėvų, kuris gali pasiūlyti labiausiai vaiko interesus 

atitinkančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti saugią ir tinkamą augti aplinką.  
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Apibendrinant visus minėtus įstatymus ir juose įtvirtintas nuostatas, susijusias su 

tėvų ir vaikų tarpusavio santykiais, būtina pažymėti, kad Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, 

jog šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, yra plėtojama kituose įstatymuose. 

Įstatymų nuostatos, kuriose įtvirtinamos vienokios ar kitokios tėvų ir vaikų tarpusavio teisės 

ir pareigos, tik papildo minėtą Konstitucijos nuostatą, tad galima spręsti, kad kiti įstatymai 

tik plėtoja ir detalizuoja vieną esminių visuomenės institutų – šeimą.  



 

 

 

24 

V. VAIKO INTERESŲ APSAUGA SKYRYBŲ ATVEJA IS 

 

Globa yra tėvams suteikta teisė kontroliuoti savo vaiko auklėjimą ir ugdymą. Šiai 

sąvokai būdinga ir kita reikšmė – tėvystė. Vaikas privalo būti globojamas, nes iš esmės negali 

gyventi savarankiškai. Jis turi teisę turėti ką nors, kas juo rūpintųsi, o jei tėvai šios teisės 

neužtikrina, tai privalo padaryti įstatymas.  

Skyrybų atveju vaiko globa įgyja dvi prasmes: fizinė globa (vaiko gyvenamoji vieta ir 

kasdienis rūpinimasis vaiku) ir teisinė globa (apsisprendimas, kurią mokyklą vaikas lankys, 

kaip ir kur bus gydomas, su kuo galės bendrauti, kurią religiją išpažins ir pan.). Kartu 

gyvenantys tėvai dalijasi abiem – fizine ir teisine – globa. Jie turi lygias teises spręsti, taip 

pat, gyvendami tuose pačiuose namuose, jie dalijasi ir fizine vaiko globa. 

Jeigu tarp skyrium gyvenančių tėvų kyla ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos ar 

bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jo auklėjime, tokį ginčą išsprendžia teismas. 3.174 str. 

numatyta, kad teismas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos išsprendžia vadovaudamasis 

vaiko interesais, atsižvelgdamas į vaiko norą. Į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tik tuo 

atveju, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams. 3.176 str. numatyta, kad teismas nustato 

skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko 

interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai 

dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei 

nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams. Jei tėvai nesutinka, įprasta 

teismų praktika yra priimti sprendimą atsižvelgiant į „vaiko interesus“. 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SENATAS 2002 M. BIRŽELIO 21 D. PRIĖMĖ NUTARIMĄ 

NR. 35 „DĖL ĮSTATYMŲ TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE, NUSTATANT NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ 

GYVENAMĄJĄ VIETĄ, TĖVAMS GYVENANT SKYRIUM“ (TEISMŲ PRAKTIKA.  2002, NR. 17), 

KURIAME APIBENDRINAMI KRITERIJAI, Į KURIUOS TURI BŪTI ATSIŽVELGIAMA, NAGRINĖJANT 

ŠIOS KATEGORIJOS BYLAS. 

 

Nagrinėjantis bylą teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai 

išsiaiškintos visos bylos aplinkybės. Tuo tikslu teismas savo iniciatyva turi rinkti įrodymus, 
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kuriais šalys nesiremia, jei mano, kad tai būtina norint teisingai išspręsti bylą. Teismas, 

spręsdamas ginčą tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, 

turi išsiaiškinti ir nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 

1) kiekvieno iš tėvų galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normose įtvirtintų 

pagrindinių vaiko teisių ir pareigų, panaudojant ir valstybės teikiamą paramą, įgyvendinimą; 

2) kiekvieno iš tėvų šeimos aplinkos sąlygas, t. y. tas sąlygas, kuriomis vaikui teks 

gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; 

3) vaiko norus ir pažiūras. 

Teismas, nustatydamas pirmosios grupės teisiškai reikšmingus faktus, turi išsiaiškinti 

tėvų galimybes ir pastangas užtikrinant šių vaiko teisių įgyvendinimą: teisės gyventi ir sveikai 

vystytis, teisės į identiškumą ir jo išsaugojimą, teisės į asmeninį gyvenimą, asmens 

neliečiamybę ir laisvę, teisės į garbę ir orumą, teisės laisvai reikšti pažiūras visais su juo 

susijusiais klausimais, teisės į minties, sąžinės ir religijos laisvę, teisės į mokslą, negalios 

vaiko teisės į visavertį gyvenimą, vaiko teisės į poilsį ir laisvalaikį, teisės darbo srityje, teisės į 

saugią socialinę aplinką, teisės į valstybės teikiamą socialinę paramą ir kt. 

Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo prie 

kiekvieno iš tėvų, brolių, seserų (ir kitų giminaičių) laipsnį, kiekvieno tėvo dorovinius ir 

kitokius asmenybės bruožus, tėvų požiūrį į vaiko auklėjimą, vystymąsi, tėvų dalyvavimą vaiką 

auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, santykius tarp vaiko ir kiekvieno iš tėvų, 

kiekvieno iš tėvų galimybes sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi 

sąlygas. 

Teismas, nustatydamas kiekvieno iš tėvų galimybes ir pastangas užtikrinti teisės 

normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, turi: 

1) įvertinti tėvo (motinos) galimybes sudaryti sąlygas vaikui sveikai vystytis, 

atsižvelgdamas į tai, kad vystymasis apima fizinį, protinį, dvasinį, moralinį, psichinį ir socialinį 

vystymąsi; 
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2) įvertinti tėvo (motinos) gyvenamąją vietą (ji yra užsienio valstybėje ar Lietuvoje) 

bei tėvo (motinos) veiksmus ir galimybes, sudarant sąlygas bendrauti su kitu iš tėvų ir 

giminėmis; 

3) įvertinti, ar tėvas (motina), įgyvendindamas tėvų valdžią vaiko atžvilgiu, 

nepiktnaudžiauja šia savo teise, nenaudoja būdų, kurie pažeidžia vaiko asmens orumą, teisę 

į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę; 

4) įvertinti, kaip tėvas (motina) užtikrina vaikui teisę laisvai reikšti savo pažiūras ir 

nuomonę visais su juo susijusiais klausimais; 

5) įvertinti, ar tėvai, rūpindamiesi religiniu vaiko auklėjimu, atsižvelgia į vaiko 

pažiūras šiuo klausimu, vaiko dvasinius, moralinius ir kitokius įsitikinimus, taip pat į tai, ar 

religinės bendruomenės, kuriai priklauso vaikas, apeigos, mokymas ir propaguojamas 

gyvenimo būdas neprieštarauja vaiko teisėms ir interesams; 

6) įvertinti, kaip tėvas (motina) užtikrintų vaiko teisės į mokslą įgyvendinimą, 

atsižvelgiant į tai, kad šios teisės užtikrinimas yra viena iš pagrindinių sąlygų, lemiančių 

tinkamą tėvų teisių ir pareigų atlikimą; 

7) tuo atveju, kai yra sprendžiamas ginčas dėl negalios vaiko gyvenamosios vietos 

nustatymo, atsižvelgiant į tai, kad negalios vaikas turi lygias teises su sveikais vaikais aktyviai 

gyventi, vystytis, įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jo fizines, protines galias ir pageidavimus, 

dirbti jam tinkamą darbą, dalyvauti kūrybinėje ir visuomeninėje veikloje, teismas turi 

įvertinti kiekvieno iš tėvų požiūrį, galimybę ir gebėjimą rūpintis negalios vaiko sveikata ir 

lavinimu, tėvų pareigų negalios vaikui vykdymą. Vaiko interesus labiausiai atitiks tėvo 

(motinos) galėjimas užtikrinti negalios vaiko teisę gyventi visavertį gyvenimą; 

8) įvertinti tėvo (motinos) sugebėjimus užtikrinti vaiko teisės į poilsį ir laisvalaikį 

realizavimą, įvertinant tėvų požiūrius į šią vaiko teisę ir jos įgyvendinimą. Užtikrinant vaiko 

teisę į poilsį ir laisvalaikį svarbiausia atsižvelgti į vaiko pažiūras, jo norus šios teisės 

realizavimo srityje, vaiko amžių, sveikatą ir poreikius; 

9) įvertinti tėvo (motinos) galimybes užtikrinti tinkamą vaiko teisės dirbti realizavimą, 

atsižvelgiant į tai, kad vaikas turi teisę dirbti, priklausomai nuo jo amžiaus, sveikatos, 

bendrojo išsilavinimo ir profesinio pasirengimo;  

10) įvertinti tėvo (motinos) galimybes užtikrinti vaikui saugią socialinę aplinką, 

atsižvelgiant į tai, kad įgyvendindami šią vaiko teisę tėvai ir kiti asmenys privalo apsaugoti 
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vaiką nuo neigiamos socialinės aplinkos, t. y. nuo fizinio ar psichinio smurto demonstravimo, 

seksualinio išnaudojimo, jo įtraukimo į nusikalstamą ar kitą neteisėtą veiklą, ugdyti vaikui 

nuostatas prieš alkoholinių gėrimų vartojimą, rūkymą, draudžiant vaikui dirbti darbą, susijusį 

su tabako ar alkoholinių gėrimų gaminimu ir realizavimu, apsaugant vaiką nuo neteisėtų 

narkotinių ar kitų nuodingų priemonių bei medžiagų vartojimo, gaminimo ir platinimo; 

11) įvertinti kiekvieno iš tėvų galimybę sudaryti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia 

vaiko fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, atsižvelgiant į tai, kad tėvui, 

su kuriuo vaikas negyvens, lieka pareiga jį išlaikyti. 

Teismas, nustatydamas šeimos aplinkos sąlygas, turi išsiaiškinti vaiko prisirišimą prie 

kiekvieno iš tėvų, brolių, seserų (ir kitų giminaičių). Vaiko prisirišimas prie kiekvieno iš tėvų 

yra svarbi sąlyga, nustatant vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, jeigu toks prisirišimas 

yra natūralus ir nėra nulemtas tėvo (motinos) netinkamo elgesio, tik dėl savanaudiškų 

paskatų siekiant paveikti vaiko nuomonę. Kai vaikas vienareikšmiškai nepasako savo 

nuomonės, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi, teismas turi sužinoti vaiko pažiūras, prie 

kurio jis labiau prisirišęs, jei vaikas pakankamai brandus tokias pažiūras išreikšti. 

Vertindamas vaiko prisirišimo prie kiekvieno iš tėvų laipsnį, teismas taip pat turi 

išsiaiškinti, su kuriuo iš tėvų ir kiek laiko vaikas gyveno nuo gimimo, su kuriuo iš tėvų vaikas 

gyvena nagrinėjant bylą. Ypač svarbu išsiaiškinti vaiko ryšį su tėvu (motina) ir jų galimybę 

gyventi kartu, kai tėvas (motina) kartu su vaiku negyvena ar negyveno, ir dėl to vaikas gali 

menkai jį pažinoti arba būti jį pamiršęs. 

Teismas taip pat turi išsiaiškinti, ar vaikas, dėl kurio gyvenamosios vietos nustatymo 

vyksta ginčas, turi brolių ir seserų, kiek laiko ir kur jie yra gyvenę kartu, kur broliai ir seserys 

gyvena nagrinėjant bylą, ar tėvai yra susitarę dėl šių nepilnamečių vaikų gyvenamosios 

vietos, kokie yra brolių ir seserų tarpusavio santykiai. Tais atvejais, kai vaikas, dėl kurio 

gyvenamosios vietos nustatymo vyksta ginčas, turi nepilnamečių brolių ir seserų, teismas 

turi išsiaiškinti jų norus sprendžiamu klausimu ir požiūrį į tai, jei jų gyvenamoji vieta būtų 

skirtingose vietose. 

Kai tėvai jau turi kitus sutuoktinius (sugyventinius), teismas turi išsiaiškinti tų asmenų 

požiūrį į vaiką, surinkti duomenis apie jų asmenines, dorovines savybes. Taip pat teismas turi 

išsiaiškinti, ar šie asmenys nori dalyvauti auklėjant vaiką, gyventi kartu su juo, ar jie neserga 
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vaiko sveikatai pavojingomis ligomis, ar nėra priklausomi nuo alkoholio, narkotinių medžiagų 

ir kt. 

Kai tėvo (motinos) sutuoktinis (sugyventinis) turi savų vaikų ir vaikui gali tekti gyventi 

kartu su jais, teismas turi išsiaiškinti vaikų tarpusavio santykius, atkreipdamas dėmesį į tai, ar 

tarp vaikų nėra didelio priešiškumo ir kitų aplinkybių, darančių jų gyvenimą kartu 

neįmanomą. Visais atvejais teismas turi išsiaiškinti, koks pačių vaikų požiūris, ar jie nori 

gyventi kartu. 

Sprendžiant ginčus dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, būtina išsiaiškinti apie 

aplinką, į kurią vaikas pateks priėmus sprendimą. Todėl teismas turi surinkti duomenis apie 

visus asmenis, gyvenančius su tėvu (motina). Svarbu nustatyti tų asmenų požiūrį į vaiką ir 

vaiko požiūrį į juos, jų asmenines, dorovines savybes ir kt. Sprendžiant klausimą, kuriam iš 

tėvų palikti vaiką auklėti, svarbu nustatyti kiekvieno iš jų asmeninius bruožus, moralines, 

dorovines savybes. 

Teismas, nustatydamas kiekvieno iš tėvų galimybes sudaryti vaikui tinkamas 

gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas, turi įvertinti tėvų darbo pobūdį, užimtumą, jų 

materialines ir kitas sąlygas. Materialinė tėvų padėtis nėra lemiamas faktorius nustatant 

vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, tačiau turi įtakos tėvų galimybėms suteikti vaikui 

tinkamas gyvenimo ir vystymosi sąlygas. Vertinant materialinę tėvų padėtį reikia atsižvelgti į 

tai, kad tėvas (motina), su kuriuo vaikas negyvena, taip pat privalo dalyvauti išlaikant vaiką 

(CK 3.192, 3.194 str.). 

Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti 

savo pažiūras, išsiaiškinti vaiko norus (CK 3.177 str.). Vaikas, sugebantis suformuluoti savo 

pažiūras, teisme turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per atstovą. 

Bylos parengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje teisėjas turi įtraukti į procesą 

vaiko teisių apsaugos tarnybą. Tuo tikslu teisėjas turi priimti nutartį ir pavesti Tarnybai 

išsiaiškinti byloje nustatytinus faktus bei pateikti teismui savo išvadą dėl ginčo (CK 3.178 str. 

2 d.). Tarnybai gali būti pavedama: 

– patikrinti vaiko gyvenimo sąlygas, buitinę aplinką, kurioje jis gyvena ir kurioje 

gyventų patenkinus ieškinį; 

– surinkti žinias apie tėvų asmenines ir dorovines savybes, jų materialinę padėtį; 

http://www.infolex.lt/ta/60696
http://www.infolex.lt/tp/28634
http://www.infolex.lt/tp/28634
http://www.infolex.lt/ta/60696
http://www.infolex.lt/tp/28634
http://www.infolex.lt/ta/60696
http://www.infolex.lt/tp/28634
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– jeigu tėvai turi kitus sutuoktinius (sugyventinius), išsiaiškinti tų asmenų, su kuriais 

teks vaikui gyventi, požiūrį į jį; 

– surinkti žinias apie sutuoktinių (sugyventinių) asmenybes; prireikus šie asmenys gali 

būti apklausti kaip liudytojai; 

– išsiaiškinti vaiko norus ir pažiūras, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi, taip pat vaiko 

galimybę šiuos norus ir pažiūras suvokti ir išreikšti; 

– kai šeimoje yra keletas vaikų, išsiaiškinti jų tarpusavio santykius, prisirišimą vienas 

prie kito ir galimybę gyventi atskirai, nepažeidžiant jų interesų; 

– išsiaiškinti, kaip abu tėvai įgyvendina įstatymuose įtvirtintas vaiko ir tėvų 

tarpusavio teises ir pareigas vaiko ugdymo, švietimo, lavinimo srityse, įvertinti kitas faktines 

aplinkybes. 

 

VAIKO INTERESAI SPRENDŽIANT TĖVŲ GINČĄ DĖL BENDRAVIMO SU VAIKU TVARKOS 

 

Teismas, nustatydamas skyrium gyvenančio vieno iš tėvų bendravimo su vaiku 

tvarką, pirmiausia turi atsižvelgti į vaiko interesus ir, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, 

gali nustatyti skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai galimybę maksimaliai dalyvauti 

auklėjant vaiką; minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tada, jei nuolatinis 

maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 str. 2 d.)4. Lietuvos 

Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad minimalus bendravimas gali būti nustatytas, jei 

dažni susitikimai ir bendravimas su antruoju iš tėvų traumuoja vaiką psichologiškai, 

neatitinka vaiko individualių interesų, norų ir pažiūrų, daroma įtaka vaiko brandai ir 

pasaulėžiūrai (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis, 

civilinėje byloje R. A. v. A. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-242/2005). Vaikų interesus turi užtikrinti 

abu tėvai nepriklausomai, ar jie gyvena kartu su vaikais, ar skyrium. Tėvas (motina), su 

kuriuo pasilieka gyventi vaikai nutraukus santuoką, įgyja papildomų pareigų, iš kurių viena 

svarbiausių – užtikrinti vaikų bendravimą su tuo iš tėvų, su kuriuo vaikai negyvena. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra ne kartą nurodęs, kad tėvo (motinos) ir vaiko 

mėgavimasis vienas kito draugija yra esminė šeimos gyvenimo dalis netgi tais atvejais, kai 

                                                                 

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2014. 

http://www.infolex.lt/ta/112666
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tėvų tarpusavio santykiai nutrūko5. Vis dėlto nacionalinių valdžios institucijų pareiga imtis 

priemonių, kad būtų palengvintas kartu negyvenančio tėvo bendravimas su vaiku, nėra 

absoliuti ir gali prireikti tam tikrų pasirengimo priemonių6. Šiuo atveju itin svarbu atsižvelgti į 

vaiko interesus7. 

Vaiko interesus lemia vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos ir intelektualios 

asmenybės, raida, jam turi būti suteikta galimybė augti aplinkoje (tiek fizine, tiek socialine 

prasme), kurioje jis galėtų vystytis, todėl sprendžiant dėl vaiko interesų kiekvienu konkrečiu 

atveju turi būti įvertinama reikšmingų faktų visuma. Apibrėžiant vaiko interesų turinį, reikia 

atsižvelgti į objektyvius kriterijus, t. y. visų pirma įvertinti vaiko poreikius. Vaiko teisių 

konvencija, įtvirtindama prioritetinį vaiko interesų principą (Konvencijos 3 str.), nustato jį 

užtikrinti turinčias vaiko teises, taip pat vaiko teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamam 

(Konvencijos 7 str. 1 d.), vaiko teisę nebūti išskirtam su savo tėvais prieš jų norą, išskyrus 

atvejus, kai toks atskyrimas būtinas siekiant apsaugoti vaiko interesus (Konvencijos 9 str. 

1 d.), vaiko teisę nuolat bendrauti su tėvais ar vienu iš jų, su kuriuo buvo išskirtas, išskyrus 

atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais (Konvencijos 9 str. 3 d.). Kaip vaiko interesų 

garantas Konvencijoje įtvirtintas ir bendros bei vienodos abiejų tėvų atsakomybės už vaiko 

auklėjimą ir raidą principas (Konvencijos 18 str. 1 d.), kurį valstybė turi ginti. Atsižvelgiant į 

tai konstatuotina, kad nustatant vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) 

tvarką visų pirma įgyvendinamos vaiko teisės ir ginami vaiko interesai, nes tik atsižvelgiant į 

juos gali būti ribojamas vaiko bendravimas su skyrium gyvenančiu tėvu (motina). 

 

 

 

 

 

                                                                 

5 Žr. Keegan v. Ireland, 26 May 1994, par. 50, Series A no. 290; Diamante and Pelliccioni v. San Marino, 

no. 32250/08, 27 September 2011, par. 170. 

6 Žr. Gluhakovič v. Croatia, no. 21188/09, 12 April 2011, par. 57. 

7 Žr. Diamante and Pelliccioni v. San Marino, par. 176. 
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VI. ESMINĖS MODELIO PRIELAIDOS IR PRINCIPAI 

 

Ankstyvojo atpažinimo, prevencijos ir intervencijos (toliau API) modelis buvo 

kuriamas vadovaujantis žemiau pateikiamomis esminėmis prielaidomis. 

1. Vaikui geriausia, kai abu tėvai susitaria ir nusprendžia, kaip rūpinsis vaiku po 

skyrybų. Tėvų siekis perduoti atsakomybę teisėjams ir / ar vaiko gerovės bei psichikos 

sveikatos specialistams sukuria sąlygas vaiko interesus ribojantiems sprendimams. 

2. Abu tėvai svarbūs vaiko ateities gerovei. 

3. Tinkamai organizuojant pagalbą tėvams, galima juos paskatinti vaiko interesus 

iškelti aukščiau savo pykčio ir skausmo.  

4. Esama pagalbos šeimai sistema yra nepakankama, stokojama sisteminio požiūrio į 

pagalbos šeimai, atsidūrusioje krizinėje situacijoje, teikimą. Įsiplieskus konfliktui, šalims 

pagalba dažniausiai neteikiama, o šeimos ginčas sprendžiamas teisme. Pagalba turi būti 

prieinama visoms šeimoms, išgyvenančioms skyrybas ar atsiskyrimą. Advokatai ir teisėjai, 

VTAS darbuotojai, psichikos sveikatos specialistai ir paslaugų teikėjai turi kartu sukurti 

koordinuotą ginčų dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos sprendimo sistemą, 

kuri atstovautų vaiko interesams ir užtikrintų tėvų konfliktų valdymą. Tarpdisciplininės 

komandos darbas turėtų būti sisteminis, apimantis specialistų rekomendacijas tėvams iki 

teismo ir vaiko teisių advokaciją bei tėvų elgesio valdymo / pagalbos priemonių tėvams 

nustatymą, bylą nagrinėjant teisme. 

Šios prielaidos yra pagrįstos įvairiais empiriniais įrodymais. Tokios nuostatos turėtų 

tapti tarpdisciplininės komandos, padedančios šeimai išgyventi skyrybų krizę, atsižvelgiant į 

vaiko interesus, darbo dalimi. Mintys, kurias VTAS darbuotojai, teisininkai išsako tėvams, turi 

pakartoti psichikos sveikatos specialistų mintis: mažinkite tarpusavio konfliktą ir 

bendradarbiaukite tarpusavyje vaiko labui, jei vaikas, bendraudamas su kiekvienu iš tėvų, 

yra saugus. 

Žemiau pateikiami API modelio principai. 
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 Intervencijomis turi būti kuo mažiau kišamasi į privatų šeimos gyvenimą (privatumo 

principas), tačiau jos turi užtikrinti globą vaikui (vaiko apsaugos ir jo teisių gynimo 

principas). Vaiko ryšys su tėvais yra ne tik emociškai svarbi, bet ir LR Konstitucijos bei 

įstatymais ginama ir įtvirtinta vertybė (Lietuvos Respublikos CK 3.5 str. 4 d.: teismas 

ir kitos institucijos turi siekti, kad šalys išspręstų (šeimos) ginčą taikiai – tarpusavio 

susitarimu; reikia visokeriopai padėti šalims siekti tokio susitarimo). 

 Jei šeimai nepakanka tėvystės gebėjimo ugdymo kursų ir šeimos mediacijos, tuomet 

taikomos labiau įsikišančios į jos privatų gyvenimą priemonės (progresuojančio 

įsikišimo į privatų šeimos gyvenimą principas), siekiant užtikrinti jos pajėgumą 

pasirūpinti vaiku. Kai alternatyvios tėvų ginčų sprendimo priemonės (mediacija, 

psichoedukacija, tėvystės gebėjimų stiprinimas, psichosocialinė pagalba tėvams ir 

šeimai) nepadeda, tuomet paliekama teismui išspręsti vaiko gyvenamosios vietos ir 

bendravimo tvarkos su vaiku klausimus. 

 Svarbu stiprinti tėvų pajėgumus patiems išsispręsti tarpusavio ginčus, užuot skatinus 

su tėvyste susijusius klausimus spręsti teisme (teisingumo ir bešališkų standartų 

tėvų atsakomybėms principas). Dažniausiai būtent vaiko poreikiai dar sieja tėvus ir 

skatina juos bendradarbiauti net ir tuomet, kai ginčai ir konfliktai „paskirsto“ tėvus į 

priešiškas stovyklas, kovojančias tarpusavyje. 

 Skyrybų / atsiskyrimo stresas trukdo tėvams racionaliai spręsti ginčus ir konfliktus, 

sukelia neigiamas pasekmes jų vaikams. Pagrindiniai streso šaltiniai: konfliktas su 

buvusiu partneriu / sutuoktiniu, šeimos streso veiksniai (ekonominė situacija, 

gyvenamos vietos keitimas), tėvų vaidmenų netolygumai (vaiko gyvenamoji vieta 

priskiriama vienam iš tėvų, bendravimo su vaiku trukmė). Šie stresą keliantys 

veiksniai neigiamai veikia tėvystės gebėjimus. Skyrybų / atsiskyrimo stresą galima 

sumažinti taikant socialinį palaikymą ir paramą (socialinio palaikymo ir paramos 

principas). API modelyje vadovaujamės teoriškai pagrįstais streso mažinimo ir 

socialinio palaikymo (tinklo) modeliais.  

 Dauguma nesmurtaujančių tėvų, nors ir stipriai tarpusavyje konfliktuojančių, myli 

savo vaikus ir yra pajėgūs jais rūpintis, dalydamiesi tėviškomis pareigomis gali atrasti 

galimybių sumažinti tarpusavio konfliktą, bendradarbiauti vaiko labui (bendros tėvų 

atsakomybės principas). Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai (pvz., šeimos 
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mediacija) ir tinkamai tarpdisciplininės komandos organizuota parama šeimai, 

išgyvenančiai skyrybas ir / ar atsiskyrimą, gali tapti pagalbos įrankiu, padedančiu 

tėvams sukurti bendrą, į vaiko poreikius orientuotą, rūpinimosi vaiku planą. 
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VII. API MODELIO TIKSLAI IR PAGALBOS BŪDAI 

 

Pakanka įrodymų, kad vaikui yra svarbus ryšys su abiem tėvais, o jo sutrikdymas kad 

ir su vienu iš tėvų yra žalingas vaiko gerovei. Todėl svarbu, kad po skyrybų tėvai, jau 

nebegyvendami kartu, abu rūpintųsi vaiku bendrai – išsaugotų bendratėvystę. 

Bendratėvystė reiškia lyčių ir emocinę abiejų tėvų lygybę vaiko gyvenime. Kai tėvai 

konfliktuoja net ir po skyrybų, kyla didelė grėsmė, kad vaiko emocinė būsena bus ilgam 

sutrikdyta (Amato, 2001; Hetherington ir Stanley-Hagan, 1999; Kelly, 1998, 2000; Long, 

Forehand ir Brody, 1987; Pruett ir Pruett, 1998). Ši rizika dar labiau sustiprėja, jei vaikas yra 

įtraukiamas į tėvų konfliktus (trianguliuojamas) (Amato, 2000; Amato ir Fowler, 2002; 

Buchanan, Maccoby ir Dornbusch, 1991; Kelly ir Lamb, 2000; Whiteside ir Becker, 2000). 

Pripažįstant tėvų tarpusavio konfliktų poveikį vaiko sveikatai, pagalba vaikui, išgyvenančiam 

skyrybas, turi būti teikiama įvertinus jo šeimos kontekstą. Lietuvoje taikoma gana įprasta 

praktika, kuomet skyrybų atveju yra rekomenduojama pagalba vaikams, tačiau tėvams 

pagalba arba nėra pasiūloma, arba jie nėra pakankamai motyvuojami priimti siūlomos 

pagalbos. 

Pagalba vaikui, išgyvenančiam tėvų išsiskyrimą, yra tikrai svarbi, tačiau pirmiausia ji 

turi būti teikiama tėvams, nes jų tarpusavio santykių kokybė lemia vaiko globos ir rūpinimosi 

juo kokybę. C. Bryner (2001) nurodo, kad „vaikų individualus konsultavimas gali būti 

tinkamas pagalbos būdas tik kaip paskutinė priemonė tuo atveju, jei tėvai negali dalyvauti 

arba atsisako priimti pagalbą“. Kaip alternatyvą autorius rekomenduoja grupes vaikams, nes 

tai yra veiksmingiausias pagalbos būdas vaikams, išgyvenantiems skyrybas. 

Dėl vaiko gyvenamosios vietos ar bendravimo su juo tvarkos konfliktuojantys tėvai 

arba a) pripažįsta žalą, kurią daro vaikams konfliktuodami, ir patys kreipiasi pagalbos; arba 

b) juos įpareigoja teismas, tačiau šiuo metu pagalbos skyrybas išgyvenančioms šeimoms 

pasiūla yra ribota. Nėra sukurto pagalbos modelio, o pagalbos teikėjai veikia izoliuotai vienas 

nuo kito, tarpusavyje mažai bendradarbiaudami. 
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Šiuo metu Lietuvoje skyrybas išgyvenančioms šeimoms yra prieinama tokia pagalba: 

individualus vaikų ir tėvų konsultavimas bei psichoterapija; bendros konsultacijos abiem 

tėvams ir / ar vaikams; tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės. 

Individualus konsultavimas ar psichoterapija suteikia paramą, padeda suvokti 

asmenines konflikto priežastis, jausmus, įžvelgti ateities perspektyvas į stiprius konfliktus 

įsitraukusiems tėvams, tačiau iš esmės nepadeda išspręsti jų santykių konflikto.  

Bendros pagalbos būdai abiem tėvams ir / ar vaikams (poros psichoterapija, 

sutuoktinių konsultavimas, išsiskyrusių porų konsultavimas, šeimos konsultavimas) yra 

orientuoti į išgyvenamus jausmus, skirti poros santykiams gerinti, gali padėti šeimai išgyventi 

skyrybų procesą. Tačiau stipriai konfliktuojantys tėvai yra labai gynybiški, todėl kalbėjimasis 

apie jausmus, dalyvaujant vaiko atstūmimą patiriančiam tėvui / motinai, gali būti gąsdinantis 

ir nepriimtinas, mažinantis pozityvių klausimo sprendimų bei pokyčių galimybes. 

Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo grupės suteikia žinių apie vaiko raidos 

poreikius, drausminimo būdus ir pozityvią tėvystę. Tačiau jos iš esmės nėra skirtos 

konfliktuojantiems tėvams. 

Esamos pagalbos priemonės Lietuvoje nepadeda tėvams adekvačiai spręsti konfliktų, 

todėl jiems lieka vienintelė galimybė – savo ginčus spręsti teisme. Toks ginčo sprendimo 

būdas kai kuriais atvejais tik paskatina tėvų tarpusavio varžymąsi ir norą bylinėtis, nes 

teismo sprendimu viena konflikto šalis dažniausiai lieka nepatenkinta. Užsitęsę tėvų ginčai 

sustiprina vaiko jau ir taip dėl skyrybų patiriamą stresą, todėl kyla rizika, kad bus sutrikdyta 

jo emocinė būklė. Todėl dažniausiai pagalba vaikui apsisprendžiama suteikti neatsižvelgiant į 

pagrindines priežastis, sukėlusius šiuos sunkumus (tėvų konfliktus ir vaiko dalyvavimą juose). 

Taigi, kai specialistai imasi teikti individualią pagalbą vaikui, neatsižvelgdami į jo tėvų 

tarpusavio konfliktus, jie ne tik praranda galimybę išspręsti klausimus, kurie vaikui sukelia 

sunkumus (Bryner, 2001; Garber, 2004, bet ir gali padaryti dar daugiau žalos, patvirtindami, 

kad tai tik vaiko problema (Johnston, Roseby, 1997). 

Atsižvelgdami į šias aplinkybes siūlome naują požiūrį, padėsiantį konfliktuojantiems 

tėvams tenkinti vaiko poreikius. API modelio kūrėjai supranta esamos teisinės bazės 

trūkumus, kuriuos šalinant keistųsi ir pagalbos šeimai, išgyvenančiai skyrybas, sistema, 
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atsirastų didesnės galimybės konfliktų po skyrybų prevencijai. Įgyvendinant projektą 

teisiniam reguliavimui parengti pasiūlymai, kaip spręsti ginčus dėl vaikų gyvenamosios vietos 

ir bendravimo tvarkos nustatymo. API modelio autoriai pateikia rekomendacijas darbui su 

skyrybas išgyvenančia šeima, turinčia nepilnamečių vaikų. Teismai ir įvairios institucijos, 

dirbančios vaiko ir šeimos gerovės srityje, galėtų kolektyviai apsvarstyti pateiktas 

rekomendacijas ir tobulinti pagalbos modelį ieškant būdų, kaip mažinti skyrybų konfliktų 

poveikį vaikams ir suaugusiesiems.  

API MODELIO TIKSLAI.  Pagrindinis API modelio tikslas yra ne kiek pagerinti 

santykius tarp turinčių rūpintis vaikais suaugusiųjų, kiek sustiprinti rūpinimosi vaikais 

nuoseklumą ir apginti vaiko prigimtinę teisę bendrauti su abiem tėvais po skyrybų bei 

apsaugoti jį nuo dalyvavimo tėvų konfliktuose. Šių tikslų galima pasiekti taikant 

struktūruotus, trunkančius tam tikrą laiką pagalbos metodus šeimai, išgyvenančiai skyrybas 

ar atsiskyrimą, padedant sukurti vaikui palankią auklėjimo struktūrą (ribos, nuoseklus 

rūpinimasis vaiku, bendri reikalavimai kasdienei vaiko veiklai) tarp dviejų skirtingų 

rūpinimosi vaiku aplinkų (abiejų tėvų namų aplinkos po skyrybų) ir kiekvienos iš jų viduje, 

t. y. sudaryti sąlygas bendrai tėvystei po skyrybų. API modelis nesiūlo kurti visiškai naujos 

pagalbos struktūros skyrybas išgyvenančiai šeimai, o rekomenduoja įtraukti papildomos 

pagalbos metodus į jau esamą pagalbos struktūrą. 

Kitas API modelio tikslas yra siekti, kad abiejose tėvų aplinkose vaiko auklėjimas būtų 

nuoseklus. Tyrimai atskleidžia, kad stiprėjantis stabilumas, nuspėjamumas ir pažįstamumas 

vidinėje vaiko aplinkoje ir tarp skirtingų jo aplinkų mažina vaikų nerimą (Fiese ir kt., 2002; 

Guidubaldi, Cleminshaw, Perry, Natasi ir Lightel, 1986; Henry ir Lovelace, 1995; Wolchik ir 

kt., 2000). Kadangi kai kuriems konfliktuojantiems tėvams yra sunku „pakilti“ aukščiau savo 

konfliktų ir bendradarbiauti vaiko labui, API tokiais atvejais rekomenduoja struktūruotą 

paralelinį rūpinimąsi vaiku (t. y. per šeimos mediaciją tėvai sukuria bendrą rūpinimosi vaiku 

planą, kurio abu tėvai įsipareigoja nuosekliai laikytis, nebendraudami tiesiogiai vienas su 

kitu). 

API modeliu siekiama nustatyti aiškias ribas tarp dviejų persiskirsčiusių šeimos 

grupių, mažinant mąstymo skirtumus arba siekį varžytis / kovoti skyrybų konfliktuose, ir tarp 

šių grupių bei jų viduje atstatyti sumišusias ribas. Tėvams ir į konfliktus įtrauktiems vaikams 



 

 

 

37 

būtina stiprinti sampratą, kad po skyrybų susikūrė dvi atskiros šeimos, kurių tarpusavio 

bendradarbiavimas vaikų priežiūros klausimais yra svarbi sąlyga vaiko gerovei. Pagalbos 

teikėjai privalo padėti tėvams sukurti nuoseklią vaiko priežiūros ir rūpinimosi juo struktūrą, 

kuri tarnautų vaiko labui. Šios struktūros kūrimas grindžiamas trimis esminėmis 

nuostatomis.  

Pirmoji nuostata yra tikėjimas kiekvieno iš tėvų gebėjimu rūpintis ir nuoširdžiai 

mylėti vaiką bei noru patenkinti jo poreikius. Pagalbos teikėjai turi pripažinti, kad nepaisant 

tarpusavio konfliktų, tėvai dažniausiai yra sėkmingi, brandūs ir pajėgūs suaugę žmonės, o jų 

konfliktai atspindi įžeistą savimeilę ar tik kai kuriuos jų bruožus, o ne gebėjimą prisitaikyti 

gyvenime. 

Antroji nuostata pripažįsta, kad tvirta ir nuosekli bendros tėvystės struktūra palaiko 

sveiką ir prisitaikančią socialinę bei emocinę vaiko raidą (Fiese ir kt., 2002; Olson ir Haynes, 

1993; Portes, Howell, Brown ir Eichenberger, 1992; Wolchik ir kt., 2000). Kai vaikai 

įtraukiami į tėvų konfliktus, auklėjimo struktūros tampa gana lengvai pažeidžiamos (Pett, 

Lang ir Chandler, 1992), o šie pažeidimai lemia raidos, emocinius ir mokymosi sunkumus. 

Palaikanti tėviška (auklėjimo) struktūra padeda vaikams sukurti ir palaikyti psichologines ir 

tarpasmenines ribas, tinkamo elgesio reikalavimus, kurie palaikomi kasdiene rutina ir 

pasekmėmis. API modelis rekomenduoja tėvams (neatsižvelgiant į lytį, emocinį santykį ar 

teisinį statusą) imtis bendros atsakomybės ir sukurti saugią bei palaikančią aplinką vaikui, 

kuri atitiktų jo asmeninius raidos, emocinius, psichologinius, ugdymo ir medicininius 

poreikius. Teikiantys pagalbą specialistai turėtų įvertinti vaiko gyvenamosios aplinkos 

stipriąsias ir silpnąsias puses, padėti tėvams atstatyti aplinkos stiprybes. 

Trečioji nuostata. API modelyje yra pripažįstama, kad tėvai ne visada yra pajėgūs 

išspręsti konfliktą, o nuolatiniai pagalbos teikėjų mėginimai pasiekti abipusį susitarimą gali 

dar labiau komplikuoti ir taip sudėtingą situaciją. Todėl tokiais atvejais API modelis 

rekomenduoja sukurti atskiras, tačiau viena kitą papildančias sveikos ir į vaiko poreikius 

orientuotos aplinkos struktūras – tėvai rūpinasi vaiku paraleliai. Svarbu mažinti tėvų 

gyvenamųjų aplinkų skirtumus ir didinti jų panašumus. 
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API modelyje esamus pagalbos būdus skyrybas išgyvenančioms šeimoms siūlome 

papildyti šiomis priemonėmis / paslaugomis:  

* tėvų ugdymu ir švietimu (psichoedukacija, žr. 1 priedą) bei tėvystės gebėjimų 

stiprinimu; 

* intensyvios bendratėvystės programa tėvams; 

* šeimos mediacija kaip alternatyviu tėvų konfliktų sprendimo būdu; 

* tėvų – vaikų ryšio atkūrimo paslauga; 

* pagalbos grupe vaikams „Vaiko labui“. 

 

TĖVŲ UGDYMAS IR ŠVIETIMAS BEI TĖVYSTĖS GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS.  Kai skyrybos pradėtos teisme (užpildyti dokumentai) ir šalys turi 

nepilnamečių vaikų, teismas turi nukreipti tėvus į tėvystės grupę. Tėvystės grupė 

organizuojama praktinių-patyriminių seminarų forma, tokioje grupėje ugdomi bendravimo ir 

problemų sprendimo įgūdžiai. Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programa tėvams 

turi suteikti: 

• informacijos apie vaikų raidos poreikius; 

• informacijos apie tėvų konfliktų poveikį vaikams; 

• praktinių bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžių.  

Jei yra vidutinio sunkumo konfliktiškumo tarp tėvų lygmuo (žr. skirsnį „Tėvų 

konfliktiškumo lygmenys“), buvę smurto, prievartos atvejų šeimoje, ar viena iš šalių 

smurtavo, tuomet taikoma Intensyvios bendratėvystės programa tėvams, o tėvystės grupes 

šalys privalo lankyti atskirai / skirtingu laiku. Ši programa skatina tėvus įsigyventi į 

pasikeitusius vaidmenis, leidžia sukurti naują ir vaikui saugią šeimos struktūrą abiejų tėvų 

aplinkose, padeda atrasti bendradarbiavimo būdus, kaip nuosekliai taikyti panašius 

auklėjimo stilius vaikui (bendrą tėvystę).  
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MEDIACIJA. Jei pradėję skyrybų procesą sutuoktiniai nesutaria vaiko 

gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku po skyrybų klausimais, tuomet teismas turi 

nukreipti ginčo šalis mediacijai, kad šalys susitartų ir taikiai išspręstų ginčytinus klausimus. 

Mediacijai taikomi privatumo ir konfidencialumo principai. Mediatoriaus pareiga yra įvertinti 

vaiko, įtraukto į tėvų prieštaras, poreikius ir interesus. Mediatorius, jei būtina, turi teisę 

pasikalbėti ir su vaiku. Jei buvę smurto ar prievartos atvejų šeimoje, mediatorius privalo su 

kiekviena šalimi susitikti atskirai skirtingu laiku. Mediatorius gali pateikti rekomendacijas 

teismui. 

Šeimos mediacija padeda konfliktuojančioms šalims, mažinant emocinę įtampą, 

derėtis tarpusavyje ir atrasti abiem pusėms priimtinus ginčo sprendimus. Šeimos mediacija – 

tai galimybė tėvams savanoriškai, be įpareigojančio teismo sprendimo, spręsti tarpusavio 

ginčus. Mokslinėje literatūroje ir užsienio praktikoje vyrauja nuomonė, kad dėl šeimos 

mediacijos savanoriškumo principo (tai nėra priverstinė priemonė) tėvai noriau vykdo 

šeimos mediacijos procedūras, jaučiasi labiau patenkinti pasiektu susitarimu, dažniau, 

palyginti su teismo sprendimais, jo laikosi. 

Šeimos mediacija mažiau kenkia tarpusavio santykiams, padeda asmenims nustatyti 

tikrąsias ginčo priežastis, leidžia tėvams jaustis, kad vertinami objektyviai ir teisingai, 

nepažeidžiant jų orumo. To pasiekti padeda mediacijos principai: nėra siekiama nustatinėti 

kaltės ar nekaltumo; abi šalys lygios ir pačios nusprendžia, kuris sprendimas jų atveju būtų 

geriausias; dalyvaujantys šeimos mediacijoje tėvai, padedant tarpininkui, gali laisvai 

bendrauti ir ieškoti tinkamiausio sprendimo. 

TĖVŲ –  VAIKŲ RYŠIO ATKŪRIMAS svarbus vaikui, nes gali užtikrinti vaiko 

teisę pažinti ir bendrauti su abiem tėvais, išsaugoti su jais ryšį. Ryšio atkūrimas reikalingas 

tuomet, kai konfliktiškų skyrybų fone tėvai ar vienas iš tėvų apleidžia santykius su vaiku, arba 

vaikas yra įtraukiamas ir panaudojamas tėvų priešiškumui parodyti vienas kito atžvilgiu. Tais 

atvejais vaikas išgyvena stiprų lojalumo konfliktą ir dažnai prisiima poziciją nebendrauti su 

vienu iš tėvų ar abiem tėvais, taip siekdamas sumažinti tėvų tarpusavio priešiškumo 

apraiškas. 
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PAGALBOS GRUPĖS VAIKAMS „VAIKO LABUI“ yra svarbios vaikams, 

išgyvenantiems visus su netektimi susijusius jausmus. Saugioje grupės aplinkoje vaikai gali 

tuos jausmus atpažinti, išreikšti, susilaukti grupės narių ir vadovų paramos bei patirti 

bendrumą su kitais. Skyrybų situacijoje vaikai dažnai jaučiasi labai vieniši, tėvų skyrybas 

slepia kaip gėdingą šeimos faktą ir vengia savo išgyvenimais dalintis mokykloje ar kitoje 

aplinkoje. 

 

PRAKTINIS API MODELIO TAIKYMAS: RIZIKOS VEIKSNIŲ ĮVERTINIMAS  

 

Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek užsienyje nėra vieningo susitarimo, kaip valdyti stipraus 

konfliktiškumo skyrybų atvejus, kai į tėvų konfliktus įtraukiami vaikai. Tačiau visi problemos 

ekspertai ir tyrėjai vieningai sutaria, kad būtina įvertinti kiekvieną skyrybų atvejį esamame 

etape (jo sudėtingumo ir konfliktiškumo lygmenį) ir sudaryti tėvystės planą. 

API modelio taikymą praktikoje galima suskirstyti į tris tarpusavyje susijusius etapus: 

I ETAPAS. Atpažinimas; 

II ETAPAS. Prevencija; 

III ETAPAS. Intervencija. 

 

I. ATPAŽINIMO ETAPAS . Įvertinti rizikos veiksnius, galinčius sutrikdyti saugų vaiko 

ryšį su bent vienu iš tėvų: tėvų asmenines charakteristikas, poros santykius ir skyrybų 

konfliktiškumo lygmenis. Svarbu paminėti, kad ne tik teisėjas, bet ir kiekvienas specialistas 

(VTAS darbuotojas, advokatas, psichologas, socialinis pedagogas, policijos pareigūnas), 

susidūręs savo darbe su skyrybų atvejais, kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų, pirmiausia turi 

įvertinti rizikos veiksnius, galinčius pakenkti vaiko santykiams su bent vienu iš tėvų (žr. 

3 priedą „Pagalbos organizavimo žingsniai (algoritmas)“). Esant rizikai, informuoti raštu 

VTAS, kuris privalo inicijuoti ir sudaryti tėvų rūpinimosi vaikais (tėvystės) planą. Atpažinti 

galimą skyrybų konfliktiškumo riziką padeda asmeninių tėvų savybių, poros santykių ir 

skyrybų konfliktiškumo įvertinimas. 
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Konfliktas apibrėžiamas kaip dviejų šalių nesutarimas, tačiau stipriai konfliktiškoje 

diadoje šalių indėlis gali skirtis. Pavyzdžiui, gali pasitaikyti, kad vienas iš tėvų eskaluoja 

konfliktą, o kitas kenčia nuo konflikto pasekmių. Skyrybų procesas neretai tampa erdve 

buvusiai sutuoktinių porai varžytis ir siekti laimėjimo. Toks skyrybų pobūdis dažnai tik dar 

labiau paaštrina situaciją jau ir taip ginčytinuose santykiuose, įtvirtindamas konfliktą tarp 

tėvų, kiekvieną iš jų skatindamas laikytis asmeninių pozicijų ir ieškoti neigiamų savybių ar 

tėvystės gebėjimų trūkumų vienas kitame, taip nukrypstant nuo pagrindinio klausimo – 

vaiko poreikių. Siekiant tikslingai planuoti intervencijas / pagalbą, siūloma įvertinti, ar 

konfliktas yra vienpusis, ar abipusis.  

Per pirmąjį kontaktą su tėvais, kurie inicijuoja skyrybas, ar jau yra skyrybų procese, 

naudinga įvertinti: 

• kuris iš tėvų eskaluoja konfliktą ir kokios priežastys jį skatina tai daryti; 

• koks kiekvieno iš tėvų indėlis kurstant priešiškumą ir ginčus, palaikant 

bylinėjimąsi; 

• ar tėvai yra atsiskyrę vienas nuo kito; 

• ar tėvai pasirengę keisti elgesį. 

Planuojant sėkmingą pagalbą – tiek teisinę, tiek ir psichologinę – konfliktiškoms 

šeimoms, visų pirma reikia nustatyti konflikto varomąsias jėgas. Svarbus vaidmuo tenka 

teisėjams ir advokatams, kurie dažniausiai pirmieji susiduria su ištuokos bylomis. Jie turėtų 

atpažinti konfliktiškas šeimas ir nukreipti jas tinkamai pagalbai. Išskiriami trys veiksniai – 

individualus, poros / santykių ir skyrybų proceso, kurie gali sutrikdyti vaiko ryšį bent su vienu 

iš tėvų.  

Individualūs veiksniai  

Konfliktiškų skyrybų tikimybė gerokai išauga, jei kuris nors vienas ar abu norintys 

nutraukti santuoką asmenys pasižymi šiomis savybėmis: 

• menku savarankiškumo / autonomijos suvokimu santuokoje; 
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• negebėjimu atskirti savo jausmų / poreikių nuo vaiko jausmų / poreikių (pvz., 

teigimas vaikui: „tavo tėvas mūsų nebemyli“, „mama mus paliko“); 

• stipriai išreikštu nepasitikėjimo jausmu kitais žmonėmis; 

• nelanksčiu mąstymu apie santykius ir vaiko raidą (pvz., tendencingai neigiamai 

vertina kito tėvo pastangas ar veiksmus, susijusius su vaiku); 

• nuolat reiškiamu pasipiktinimu kasdieniu gyvenimu; 

• pykčiu priešingos lyties asmenų atžvilgiu;  

• emocijų proveržiais ir impulsyviu elgesiu; 

• bejėgiškumo jausmu (pvz., asmuo teigia: „ką bedaryčiau, mano buvęs /-si viską 

darys, kad man trukdytų“, „aš nieko negaliu pakeisti“); 

• neišgedėtais praradimo / netekties jausmais;  

• yra patyręs smurtą ar prievartą; 

• linkęs kaltinti ir šmeižti kitą iš tėvų. 

Šios savybės asmeniui gali būti būdingos dėl biologinių priežasčių, jos gali būti įgytos 

vaikystėje ar dėl socialinių ir bendravimo įgūdžių stokos. Asmenims, pasižymintiems šiomis 

savybėmis, sunku valdytis ir priimti kitų nuomonę ar siūlomus sprendimus. Todėl 

specialistams, bendraujantiems su tokius bruožus turinčiais asmenimis, svarbu ne tiek 

motyvuoti juos „priimti protingus sprendimus vaiko labui“, kiek rekomenduoti jiems 

atitinkamą pagalbą (pvz., emocijų ir konfliktų valdymo, elgesio korekcijos, mąstymo 

lankstumo, savo elgesio įvertinimo įgūdžių). Svarbu įvertinti ir tėvų psichikos sveikatos 

sutrikimus, piktnaudžiavimo alkoholiu / narkotikais ar kitų priklausomybių sukeltas sveikatos 

ir socialines problemas. Visi šie sunkumai gali paveikti asmens pajėgumą bendrauti su kitu iš 

tėvų, ryšio su vaiku kokybę ir tėvystės gebėjimus. Tokie asmeniniai suaugusiųjų sunkumai 

gali kelti vaikui baimę bendraujant su vienu iš tėvų ir pakurstyti tėvų tarpusavio konfliktą. 

Kilus įtarimui, kad vienas ar abu sutuoktiniai gali turėti psichikos sveikatos sutrikimų, teisėjas 

turėtų rekomenduoti tėvams psichiatro konsultacijas.  
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Į stiprų konfliktą įsivėlę asmenys įvairiose situacijose dažniausiai save vertina kaip 

aukas, jiems sunku pripažinti, kad ir jų elgesys gali pakurstyti konfliktą ar kelti sunkumų 

vaikams. Tokie tėvai laikosi požiūrio „viskas arba nieko“ ir negali pripažinti jokių teigiamų 

kito iš tėvų savybių ar tėvystės įgūdžių. 

 

Poros / santykių veiksniai 

Stipriai konfliktuojančių porų santykiams būdinga: 

• menkas savo asmeninių ir kitų žmonių ribų pajautimas; 

• susiliejimas santykiuose su kitais šeimos nariais (pvz., vyrauja „mes“ pozicija ir 

labai retai „aš“ pozicija, nuolat kalbama kitų vardu, teigiama „mes su vaikais 

manome...“); 

• stipri konkurencija santuokoje, skiriantis ir po skyrybų; 

• agresyvus elgesys (verbalinis ir fizinis) tarp tėvų; 

• polinkis į poros ginčus įtraukti vaikus; 

• elgesio modelis, kuriuo siekiama, kad vaikai atstumtų kitą iš tėvų. 

 

Skyrybų proceso veiksniai 

Skyrybų atvejai laikomi konfliktiškais, kai tėvai: 

 inicijuoja dažnus teismo procesus dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; 

• pastoviai trukdo vaikui pasimatyti / bendrauti su kitu tėvu; 

• nuolat ir neteisingai kaltina vienas kitą dėl blogo elgesio; 

▪ grasina kitiems šeimos nariams fiziniu smurtu;  

• nuolat atsisako bendradarbiauti vaiko ugdymo ar sveikatos priežiūros 

klausimais; 
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• tikslingai siekia nuteikti vaiką prieš kitą tėvą, kad sužlugdytų vaiko santykius su 

juo / ja (tėvų tarpusavio konkurencija; tėvo / mamos pažadai apdovanoti vaiką, jeigu 

jis stos prieš kitą tėvą; kito iš tėvų pravardžiavimas ar kritika vaiko akivaizdoje; 

grasinimai vaikui atimti meilę ar paramą, jeigu jis neatstums kito tėvo; vaiko fizinis ar 

emocinis gąsdinimas, kad atstumtų kitą iš tėvų). 

 

II-III. PREVENCIJOS / INTERVENCIJOS ETAPAS. Prevencijos tikslas yra mažinti 

tėvų tarpusavio konfliktą ir užkirsti kelią tolimesnei konflikto eskalacijai iki nevaldomo 

lygmens. Todėl būtų sudėtinga vykdyti prevenciją be atitinkamų pagalbos priemonių 

taikymo – intervencijos. 

Daugeliu atvejų ankstyvoji intervencija gali turėti lemiamos reikšmės sprendžiant 

stipriai konfliktuojančių tėvų ginčus. Kuo ilgiau pora yra įsitraukusi į ginčytinus santykius, tuo 

sunkiau padėti sėkmingai išspręsti jos tarpusavio nesutarimus ir apsaugoti vaiko teisę į ryšį 

su abiem tėvais. Svarbu kuo anksčiau atpažinti galimai konfliktiškus tėvų atvejus ir numatyti 

tėvystės planą, atitinkantį konkrečios šeimos poreikius.  

Tyrimais nustatyta, kad dauguma išsiskyrusių porų per tam tikrą laiką pajėgia 

prisitaikyti prie įvykusių pokyčių. Tokiai atvejais tėvai tarpusavyje susitaria dėl vaikų 

gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nesikreipdami į teismą arba jiems prireikia 

nedidelės išorinės pagalbos. Tačiau per 10 proc. besiskiriančių tėvų ir jų vaikų šeimos 

pokyčius dėl skyrybų išgyvena ne kaip perėjimo laikotarpį į naują šeimos gyvenimo kokybę, 

bet kaip nesibaigiančią krizę. Tokiais atvejais tėvai įsivelia į ilgalaikius konfliktus, kuriuos 

mėgina spręsti teisme. Mokslininkai vieningai sutaria, kad tokie užsitęsę konfliktai ir 

bylinėjimasis dėl vaiko gyvenamosios vietos ir / ar bendravimo tvarkos trikdo vaikų gerovę ir 

žaloja jų sveikatą, todėl šiais atvejais būtina taikyti teisines priemones ir tikslingas programas 

ir / ar atitinkamą gydymą. Sudėtingų ir sunkių skyrybų atveju vien teismo sprendimų 

nepakanka. Svarbu keisti požiūrį į ginčų dėl vaikų sprendimą – koncentruotis ne į kaltų 

ieškojimą ir nustatymą, o į konfliktų valdymą. Tyrimais nustatyta, kad tėvams, įsivėlusiems į 

teisminius ginčus dėl vaikų gyvenamosios vietos ir / ar bendravimo tvarkos, suteikus tinkamą 
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psichologinę pagalbą ir stiprinant bendravimo bei konfliktų valdymo įgūdžius, padedama 

pasiekti geresnių išeičių jų vaikams.  

PAGALBOS PLANAVIMAS, DIRBANT SU SKYRYBAS IR / AR ATSISKYRIMĄ IŠGYVENANČIOMIS 

ŠEIMOMIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei tėvai pajėgūs susitarti tarpusavyje ir jų susitarimas atitinka vaiko poreikius ir 

nepažeidžia jo teisių į ryšį su abiem tėvais, tuomet teismas patvirtina šį susitarimą ir 

papildomos pagalbos šeimai nerekomenduoja. Kai tėvai nepajėgūs susitarti, tuomet 

pagalbos metodai turi būti taikomi atsižvelgiant į tėvų pajėgumą rūpintis vaiko poreikiais ir 

tarpusavio konfliktų stiprumą bei skyrybų konfliktiškumo lygmenį. Šie veiksniai lemia 

galimybes taikyti tinkamas prevencijos ir intervencijos priemones.  

Rekomenduojamos prevencinės priemonės, padedančios mažinti tėvų tarpusavio 

konfliktus ir išvengti konflikto eskalacijos:  
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• pradėti teikti pagalbą šeimai, išgyvenančiai skyrybas ir turinčiai nepilnamečių 

vaikų, kai tarp tėvų kyla pirmieji nesutarimai dėl vaikų gyvenamosios vietos ir / ar 

bendravimo su vaiku klausimai;  

• siekti galimybės, kad tas pats teisėjas spręstų vieno atvejo ginčytinus klausimus 

dėl vaikų bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos po skyrybų; 

• siekti, kad tėvai susitartų taikiu būdu (taikant teisminę ir / ar šeimos mediaciją); 

• siekti, kad tėvai būtų įpareigoti lankyti tėvystės gebėjimų stiprinimo programas; 

• siekti, kad teisėjai, atsižvelgdami į rizikos veiksnius, sudarytų tėvystės planą ir 

rekomenduotų privalomas priemones, terminus ir trukmę jam įgyvendinti; 

• siekti, kad kiekvienas specialistas gebėtų vesti psichoedukacinius pokalbius 

tėvams (žr. priedą „Psichoedukacinio pokalbio vedimo technika“). 

Rekomenduojamos intervencijos priemonės, padedančios apsaugoti vaiko ryšį su 

abiem tėvais, priklauso nuo tėvų konfliktiškumo lygmens. Pagal atvejo sudėtingumą VTAS 

darbuotojas turi suburti tarpdisciplininę komandą ir koordinuoti jos veiklą (žr. priedą 

„Pagalbos organizavimo žingsniai (algoritmas)“). Lietuvoje galimybės, kai pradėjus nagrinėti 

bylą teisme, vienos iš šalių reikalavimu ar savo iniciatyva teismas paskiria laikinąjį vaiko 

teisių apsaugos administratorių, kuris užtikrina vaiko teises ir interesus į bendravimą su 

abiem tėvais nagrinėjant bylą (ginčą), nėra, todėl šį vaidmenį dabartiniame etape galėtų 

prisiimti VTAS darbuotojas.  

 

PAGALBOS PROCESO ORGANIZAVIMO ŽINGSNIAI  

 

PIRMA. Teisėjas arba VTAS darbuotojas įvertina galimas grėsmes vaiko interesams 

(kuris iš tėvų ar abu linkę ginčytis, tėvų asmenines charakteristikas, poros santykių pobūdį, 

esamą konfliktiškumo lygmenį) ir numato pagalbos poreikį. Jei tėvai vaikų gyvenamosios ir 

bendravimo tvarkos su vaiku klausimais susitaria taikiai, teismas patvirtina šį susitarimą ir 

pagalbos tėvams siūlyti nereikia. Jei tarp tėvų iškyla nesutarimų dėl vaikų gyvenamosios 
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vietos ir / ar bendravimo tvarkos, teisėjas pagal nustatytus rizikos veiksnius ir konfliktiškumo 

lygmenį numato tėvystės planą.  

Jei tėvų konfliktiškumo lygmuo yra minimalus arba lengvas, tėvystės plane 

numatoma:  

- psichoedukacija, kurią atlieka pats teisėjas arba nukreipia tėvus į šią paslaugą 

teikiančias institucijas;  

- tėvystės gebėjimų stiprinimas, nukreipiant tėvus į paslaugą teikiančias institucijas. 

Abu tėvai privalo išklausyti tėvystės gebėjimų stiprinimo programą; 

- mediacija (teisminė arba šeimos), kuri padėtų tėvams taikiai susitarti. Mediaciją 

taiko pats teisėjas arba nukreipia į šią paslaugą teikiančią instituciją.  

Jei įgyvendinus tokias tėvystės plane numatytas priemones tėvams nepavyksta 

pasiekti taikaus susitarimo vaikų gyvenamosios vietos ir / ar bendravimo tvarkos klausimais, 

arba jei įvertinus esamą šeimos situaciją yra nustatoma, kad skyrybos yra konfliktiškos ir 

tarp tėvų vykstantis konfliktas yra pasiekęs vidutinio sunkumo lygmenį, tuomet pereinama 

prie kitų pagalbos organizavimo žingsnių – inicijuojama tarpdisciplininė komanda. 

ANTRA. Tarpdisciplininė komanda (inicijuota VTAS) įvertina esamą šeimos situaciją. 

Svarbu paminėti, kad pagalbos proceso darbas bus sėkmingesnis, jei su vienu konfliktiškų 

skyrybų atveju dirbs ta pati tarpdisciplininė komanda (tie patys specialistai ir iš tų pačių 

institucijų).  

TREČIA. Tarpdisciplininė komanda įvertina vaiko poreikius, galimas grėsmes vaiko 

interesams ir teisėms pažeisti, tėvų pajėgumus rūpintis vaikais ir tartis vaikų auklėjimo 

klausimais, nustato ginčų ir konfliktiškumo priežastis, įvardija konflikto dalyvius (vaikai, 

giminės, draugai, specialistai, institucijos). 

KETVIRTA. Tarpdisciplininės komandos nariai, atlikę situacijos, tėvų ir vaiko 

poreikių vertinimą, numato tėvystės (pagalbos priemonių) planą ir teikia rekomendacijas 

teismui dėl pagalbos priemonių tėvams ir / ar vaikui. Tėvams rekomenduojamos atitinkamos 

pagalbos priemonės ir įstaigos / specialistai, kurie suteiks pagalbą, nurodoma trukmė (per 

kiek laiko tėvai privalo įgyvendinti siūlomas pagalbos priemones). Teismas turėtų patvirtinti 
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tarpdisciplininės komandos parengtą tėvystės planą ir įpareigoti tėvus įgyvendinti jame 

numatytas priemones. Teismas turėtų konkrečiai apibrėžti tėvystės plano įgyvendinimo 

laiką, terminus ir trukmę. Tėvystės planas galėtų tapti laikinąja apsaugos priemone (šiuo 

metu parengta įstatymo pataisa dėl laikinųjų apsaugos priemonių papildymo). 

PENKTA. Tarpdisciplininės komandos nariai (vaikų specialistas, pagalbos tėvams 

teikėjas) įgyvendina pagalbos priemones (teikia paslaugas), komandos koordinatorius vykdo 

atvejo stebėseną, inicijuoja komandos susitikimus. Komanda pateikia reikalingą informaciją 

teismui. Sudėtingais atvejais teismas galėtų skirti laikinąjį administratorių, kuris stebėtų, ar 

tėvai dalyvauja pagalbos procese, ar vykdo teismo nutartis, ar laikosi teismo ir / ar 

specialistų rekomendacijų bei tarpusavio susitarimų vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo 

tvarkos klausimais. Laikinojo administratoriaus funkcijos yra stebėti tėvų elgesį ir galimas 

vaiko interesų ir teisių pažeidimo grėsmes, fiksuoti pažeidimus ir apie juos informuoti 

teismą. Laikinasis administratorius nesprendžia tėvų tarpusavio ginčų, nedalyvauja pagalbos 

procese, laikosi nešališkos pozicijos, gina vaiko interesus. 

ŠEŠTA. Jei yra fiksuojami tėvystės plano nesilaikymo faktai ar iškyla naujų sunkumų, 

pavyzdžiui, smurtas artimoje aplinkoje, keičiamas skyrybų konfliktiškumo lygmuo. Tuomet, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikomos kitos apsaugos priemonės. 
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VIII. TARPDISCIPLININĖ KOMANDA IR JOS NARIŲ VAIDMENYS  

 

Aukšto konfliktiškumo skyrybų atvejais itin svarbus teisėjų, advokatų, VTAS 

darbuotojų, psichologų ir kitų psichosocialinės pagalbos teikėjų bendradarbiavimas. Teisėjai 

gali pateikti rekomendacijas ar įpareigoti tėvus kreiptis pagalbos, tačiau konkrečius tėvystės 

planus, kuriuose numato reikalingos pagalbos tėvams ir / ar vaikui priemones, padeda 

parengti tarpdisciplininės komandos specialistai, o teismas juos patvirtina. Tarpdisciplininė 

komanda, koordinuojama VTAS darbuotojo, gali parengti tėvystės planą, kuris padėtų 

tėvams išspręsti ginčytinus vaiko gyvenamosios vietos ir / ar bendravimo klausimus po tėvų 

išsiskyrimo, nepažeidžiant vaiko teisių. 

 

Žemiau pateikiamos bendrosios rekomendacijos specialistui, dirbančiam su skyrybas 

išgyvenančia šeima. 

1. INFORMACIJOS SUTEIKIMAS. Suteikti asmenims informaciją, vengti patarimų, 

galima pateikti alternatyvius pasiūlymus, iš kurių pati šeima renkasi. 

2. NEUTRALUMAS IR KLAUSYMASIS. Stebėti savo, kaip specialisto, emocijas, 

empatiškai klausytis. Konfliktinėje situacijoje specialistas turi likti nešališku, vengti 

įsitraukti į konfliktą ir padėti tėvams rasti bendrą sprendimą. Taip pat svarbu vengti 

„gelbėtojo“ vaidmens, t. y. nepalaikyti nei vienos pusės. 

3. POŽIŪRIŲ IŠGRYNINIMAS. Skatinti abiejų konfliktuojančių pusių lankstumą, 

atkreipti tėvų dėmesį į vienas kito požiūrį: jei savo požiūrį išsako kaip neginčijamus 

faktus, tikslinti sakiniais „ jūsų požiūriu“, „jūs taip galvojate“ ir pan. 

4. NEGATYVIŲ PASISAKYMŲ  STABDYMAS.  Išgirdus negatyvius teiginius 

„niekada“, „visada“, kuriais yra nusakomas oponento elgesys, specialistas privalo 

stabdyti kalbantįjį ir klausti, kokio elgesio norėtų ar tikėtųsi. 

5. EMOCIJŲ IŠREIŠKIMO TINKAMAIS ŽODŽIAIS SKATINIMAS.  Stebėti 

konfliktuojančiųjų emocijas, jas padėti išreikšti: „Matau, kad jus toks elgesys nuvylė 
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(supykdė, įžeidė, nuliūdino…)“. Neleisti įžeidinėti vienas kito. Stengtis užtikrinti 

vienodas sąlygas išreikšti nuomonę abiem tėvams. 

6.  PAGALBA KONFLIKTUOJANČIOMS PUSĖMS ĮSIKLAUSYTI VIENA Į 

KITĄ. Naudinga paprašyti konfliktuojančių tėvų pakartoti, ką jie išgirdo, nes 

emocijos trukdo įsiklausyti.  

7. PASIEKIMŲ ĮVERTINIMAS IR SKATINIMAS SIEKTI KITŲ 

SUSITARIMŲ. Nuolat akcentuoti, dėl ko jau pasiektas susitarimas, ir orientuoti į 

tolimesnius veiksmus: „Ką jūs galvojate daryti toliau?“. Pripažinti ir priimti kaip faktą 

abiejų pusių vertybių, požiūrių ar stilių skirtingumą. 

 

SPECIALISTAMS REIKAL INGOS ŽINIOS:  

 

1. vaiko raidos pagrindai, žinios apie vaiko reakcijas į skyrybas skirtinguose amžiaus 

tarpsniuose; 

2. prieraišumo samprata; 

3. žinios apie skyrybų proceso ypatumus, konflikto eskalaciją skatinančius veiksnius 

(individualius ir santykių), konfliktiškumo lygius ir pagalbos formas kiekviename lygyje; 

4. psichopatologijos pagrindai; 

5. gebėjimas atpažinti prievartos ir smurto apraiškas; 

6. žinios, kas yra psichoedukacija; 

7. šeimos teisės pagrindai; 

6. pagalbos organizavimo algoritmas. 

 

Lietuvoje nėra rengiami specialistai, kurie turėtų tokį platų žinių spektrą, reikalingą 

dirbant su konfliktiškomis skyrybomis, todėl yra naudingas skirtingų sričių specialistų 
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(teisėjo, advokato, VTAS specialisto, psichologo, vaikų ir suaugusiųjų psichiatro, socialinio 

darbuotojo, šeimos mediatoriaus) bendradarbiavimas (tarpdisciplininė komanda). 

Tarpdisciplininės komandos tikslas yra vaiko poreikių užtikrinimas ir vaiko teisės į ryšį su 

abiem tėvais apsauga. Todėl daug lemia komandos narių gebėjimas laiku atpažinti 

konfliktiškumo lygmenį skyrybų procese (čia itin svarbus teisėjų, advokatų ir VTAS 

darbuotojų vaidmuo, nes į juos pirmiausia kreipiasi tėvai, iškilus ginčams dėl vaikų 

gyvenamosios vietos ar bendravimo tvarkos) ir pasiūlyti tėvams atitinkamą tėvystės planą. 

Pavyzdžiui, tinkamas tėvų švietimas (psichoedukacija) ar tėvystės įgūdžių grupės gali 

apsaugoti vaikus nuo jų įtraukimo į tėvų konfliktus; arba teisminė ir / ar šeimos mediacija 

gali padėti tėvams išspręsti ginčus taikiu būdu. Vaikų psichiatrai, psichologai, socialiniai 

darbuotojai, VTAS specialistai, teisėjai gali tėvams suteikti žinių apie vaiko raidą, galimas 

vaiko elgesio ir emocines reakcijas į tėvų išsiskyrimą, apie vaiko poreikį į ryšį su abiem tėvais, 

apie pasekmes vaikui, kai jis įtraukiamas į tėvų konfliktus. 

KOMANDOS NARIAI.  Tarpdisciplininę komandą dažniausiai sudaro 3–5 asmenys, 

atstovaujantys skirtingoms vaiko gerovę užtikrinančioms ir saugančioms institucijoms (VTAS 

atstovas, psichologas, psichiatras, vaikų - paauglių psichiatras, socialinis darbuotojas). 

Komandos narių skaičius priklauso nuo kiekvieno atvejo sudėtingumo ir pagalbos poreikio. 

Svarbu, kad komanda būtų sutelkta iš profesionalių ir patyrusių specialistų, kad su kiekvienu 

atveju dirbtų tie patys komandos nariai. Rekomenduojama, kad į pagalbos procesą būtų 

įtraukiamas ribotas tas pačias paslaugas teikiančių institucijų skaičius, kad jų dalyvavimas 

būtų nuoseklus, pagrįstas bendradarbiavimu. Komandos nariai turi gebėti bendradarbiauti 

su tėvais ir tarpusavyje, laikytis etikos, konfidencialumo ir profesionalumo standartų, gebėti 

valdyti konfliktus, teikti atitinkamą pagalbą tėvams ir vaikui. Pagal vaidmenis komandoje 

galima išskirti šiuos komandos narius: komandos koordinatorius, vaikų specialistas ir su 

tėvais dirbantis specialistas. 

KOMANDOS KOORDINATORIUS (VTAS darbuotojas) inicijuoja tarpdisciplininės 

komandos subūrimą, koordinuoja jos veiklą, vykdo tėvystės plane numatytų pagalbos 

priemonių įgyvendinimo stebėseną, bendradarbiauja su tėvais. Jis aptaria su tėvais jų 

poreikius / interesus / požiūrį, padeda jiems nusistatyti prioritetinius klausimus ir pagal juos 

kurti tėvystės planus. Koordinatorius geba vesti psichoedukacinius pokalbius su tėvais, 
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kuriuose aptaria tėvystės / rūpinimosi vaikais klausimus, suteikia tėvams reikalingos 

informacijos, nurodo, kurioje institucijoje ir kokia pagalbą tėvams ir / ar vaikui gali būti 

teikiama. Svarbiausia, kad koordinatorius išlaikytų nešališką ir neutralų požiūrį į abu tėvus, 

skatintų tėvus bendradarbiauti, mažinti konfliktą ir tartis taikiai vardan vaiko gerovės. 

Komandos koordinatorius turėtų prisiimti atsakomybės tiek, kiek leidžia jo išsilavinimas ir 

turimos žinios, iškilus poreikiui, kreipti tėvus ir / ar vaikus kitų specialistų konsultacijoms. 

VAIKŲ SPECIALISTAI  (psichologai, socialiniai pedagogai, vaikų ir paauglių 

psichiatrai, psichoterapeutai): padeda tėvams spręsti klausimus ir sunkumus, susijusius su 

vaikais, siekia stiprinti vaiko sveikatą ir skatinti kuo palankesnę vaiko raidą. Komandoje vaikų 

specialistas atstovauja vaiko poreikiams ir interesams skyrybų procese, nes jis įvertina vaiko 

išgyvenimus dėl tėvų skyrybų. Jis tėvams perteikia žinią (vadovaudamasis konfidencialumo 

principu), kaip vaikas jaučiasi, ką jis išgyvena, ir kaip tėvai geriausiai galėtų padėti savo vaikui 

įveikti iškilusius sunkumus, patenkinti papildomus vaiko poreikius, atsiradusius vykstant 

skyrybų procesui. 

Vaikų specialistas gali vaikui padėti tvarkytis su įvairiais specifiniais ar kasdieniais 

sunkumais, kurie yra susiję su skyrybomis, mokyti tėvus tinkamai reaguoti į vaiko elgesį ir 

emocijas, kad gebėtų padėti savo vaikui lengviau išgyventi trauminę skyrybų patirtį. Vaikų 

specialistas aktyviai dalyvauja, kuriant tėvystės planą, kad jame būtų aiškiai apibrėžti vaiko 

specifiniai poreikiai ir tėvų vaidmuo tenkinant šiuos poreikius. Vaikų specialistas vienas 

nesudarinėja tėvystės plano, jis tik suteikia reikiamos informacijos jį kuriant. Tėvystės planą 

kuria visa komanda, kuri įvertina visą turimą informaciją apie skyrybų atvejį. 

SU TĖVAIS DIRBANTYS SPECIALISTAI (šeimos mediatorius, psichologas, 

psichiatras, individualus ir šeimos psichoterapeutas, socialinis darbuotojas ir kt.) privalo 

turėti atitinkamą išsilavinimą, patirtį ir įgūdžių, kurie reikalingi sprendžiant asmeninius tėvų 

sunkumus (asmenybės ypatumai, tėvystės gebėjimų, bendravimo, emocijų ir konflikto 

valdymo įgūdžių stoka, psichologiniai ar psichikos sveikatos sutrikimai ir kt.). Dirbti su 

konfliktuojančiomis šeimomis sunku, ypač kai vienas iš tėvų nenori ar nepajėgia atpažinti ar 

pripažinti savo griaunančio elgesio pasekmių šeimai.  
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Su tėvais dirbantiems specialistams yra būtini tam tikri įgūdžiai, pavyzdžiui, 

gebėjimas išlikti ramiu, susitelkusiu, tvirtu, nešališku ir objektyviu tarp dviejų 

konfliktuojančių šalių; išlaikyti sveikas ir aiškias ribas; ginti vaiko teisę į ryšį su abiem tėvais ir 

saugoti vaiko interesus, išskyrus atvejus, kai kyla grėsmė vaiko saugumui. Specialistas privalo 

vengti sąjungų su konfliktuojančiomis šalimis. Jis turi sukurti konstruktyvaus bendravimo su 

konfliktuojančiais tėvais atmosferą, skatinti juos taikiai tartis vaikų auklėjimo, gyvenamosios 

vietos, bendravimo tvarkos ar kitais klausimais. Suteikti tėvams žinių apie vaiko raidos 

poreikius, konfliktų žalą vaiko sveikatai, ugdyti tėvystės gebėjimus, konfliktų valdymo ir 

bendravimo įgūdžius. Esant reikalui, nukreipti kitų specialistų konsultacijoms. Specialistai, 

dirbantys su tėvais, bendradarbiauja su kitais tarpdisciplininės komandos nariais, teikia 

reikalingą informaciją, dalyvaują kuriant tėvystės planą, stebi tėvų pasiekimus.  
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IX. TĖVŲ KONFLIKTO LYGMENYS 

 

Vaikų psichologai C. Garrity ir M. Baris, daugiau kaip dvidešimt metų dirbę skyrybų 

srityje, ištyrinėjo jų priežastis bei pasekmes ir pasiūlė konkrečius pagalbos planus. Jie išskyrė 

penkis tėvų konfliktų lygmenis pagal sunkumo laipsnį ir aprašė tėvų charakteristikas (Garrity 

ir Baris, 1994).  

 

1 LENTELĖ. KONFLIKTŲ LYGMENYS IR TĖVŲ CHARAKTERISTIKOS 

Konfliktų lygmuo Tėvų charakteristikos 

1. Minimalus Bendradarbiavimas tėvystės klausimais. 

Gebėjimas atskirti vaikų poreikius nuo savųjų. 

Gali įvertinti kito tėvo svarbą vaikams. 

Gali patvirtinti kito tėvo kompetenciją. 

Konfliktai tarp suaugusiųjų išsprendžiami su retais pykčio 

protrūkiais. 

Neigiamos emocijos greitai suvaldomos.  

2. Lengvas Retkarčiais išplūsta kitą iš tėvų vaikų akivaizdoje.  

Retkarčiais susiginčija (žodiniai ginčai) vaikų akivaizdoje.  

Klausinėja vaikų apie asmeninį kito iš tėvų gyvenimą.  

Retkarčiais mėgina sukurti koaliciją su vaiku prieš kitą tėvą.  
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3. Vidutinis  Žodinis smurtas be fizinės grėsmės ar praeityje buvusio 

fizinio smurto. 

Garsiai ginčijamasi. 

Kito tėvo šmeižimas. 

Grasinimas neprileisti prie vaikų. 

Grasinimas teismais. 

Besitęsiantys mėginimai sukurti koaliciją prieš kitą tėvą tam 

tikrais klausimais. 

4. Vidutiniškai stiprus  Vaikui tiesioginio pavojaus nėra, tačiau tėvai gąsdina vienas 

kitą.  

Grasinimai smurtu. 

Durų trankymas, daiktų mėtymas. 

Žodinis grasinimas sužeisti ar pagrobti vaiką. 

Besitęsiantis bylinėjimasis. 

Mėginimai sudaryti pastovią koaliciją su vaiku prieš kitą tėvą 

(tėvų atstūmimo sindromas). 

Vaikui keliamas emocinis pavojus. 

5. Sunkus Fizinės ar seksualinės prievartos pavojus (arba yra įrodymų). 

Narkotikų ar alkoholio sukelti pažeidimai. 

Diagnozuoti psichikos sutrikimai (sunki psichopatologija). 
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C. Garrity ir M. Baris (1994: 42-43) šią klasifikaciją sukūrė remdamiesi klinikinio darbo 

su besiskiriančiomis šeimomis, kuriose vaikai patiria / įtraukiami į tėvų tarpusavio konfliktus, 

rezultatais. Tai ne mokslinės, bet daugiau praktinės gairės darbui su šeimomis, kuriose tėvai 

skyrybų procese, iki jų ar po jų konfliktuoja dėl vaikų.  

„Sunkiais konfliktiškų skyrybų atvejais galima vadinti tokius, kuriuose konfliktai 

prasideda nuo... 

1) verbaliai išreiškiamos prievartos (nesant fizinės prievartos grėsmės ar jos patyrimo), 

grasinant apriboti bendravimą su vaikais, minint bylinėjimąsi, nuolat mėginant sukurti 

koaliciją su vaiku prieš kitą iš tėvų tam tikrais klausimais, iki... 

2) pavojaus, kurį kelia fizinė ar seksualinė prievarta, piktnaudžiavimas alkoholiu / 

narkotikais, sunkūs psichikos sutrikimai“ (Brandt, 1998:33). 

R. Stewart (2001) didesnį dėmesį kreipia į skyrybų konfliktiškumo išorinius žymenis 

(2 lentelė). Jis nurodo, kad sprendžiant skyrybų ginčus / konfliktus, svarbu įvertinti 

individualiai kiekvieną iš tėvų, išsiaiškinti jų tarpusavio santykių pobūdį, bendruomenės 

išteklius, numatyti pagrindinius reikalavimus tėvystės planui sudaryti. Konfliktai gali būti 

įvairaus intensyvumo ir formų – pradedant žodiniais įžeidinėjimais, baigiant smurtu ar 

prievarta. Konfliktai gali prasidėti mėginimais sugriauti vaiko ryšį su kitu iš tėvų, 

nebendradarbiavimu ar baudžiančiu buvusį sutuoktinį elgesiu, siekiant sukelti emocinę 

įtampą. Aukšto konfliktiškumo skyrybos pareikalauja iš teisėjų, VTAS darbuotojų ir kitų 

specialistų daug laiko, pastangų ir žinių.  

 

2 LENTELĖ. ŽEMO IR AUKŠTO (STIPRAUS) KONFLIKTIŠKUMO SKYRYBŲ CHARAKTERISTIKOS  

(STEWART, 2001) 

Aukšto konfliktiškumo skyrybos 

Išoriniai žymenys Teistumas dėl nusikaltimų. 

Vaiko gerovės institucijų įtraukimas į ginčus. 
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Teisininkų keitimai. 

Dažni teismai. 

Visa atvejo nagrinėjimo trukmė.  

Raštiškų parodymų gausa. 

Buvę draudimai pamatyti / pasiekti vaiką. 

Individualios tėvų ir jų 

santykių charakteristikos 

Praeityje nustatyti psichikos sveikatos sutrikimai, įskaitant 

depresiją, pykčio proveržius, vengiančio ir nebendraujančio 

pobūdžio elgesį. 

Buvę prievartos ir smurtinio elgesio epizodai. 

Tendencija / polinkis „juodinti“ ir šmeižti kitą tėvą.  

Tėvų nesugebėjimas atskirti savo poreikių nuo vaikų poreikių. 

Klampus ir nelankstus mąstymas apie santykius ir vaiko raidą. 

Stiprus nepasitikėjimas kitais. 

Polinkis į ribų susimaišymą / priklausomumą, o ne į 

savarankiškumą. 

Menkas ribų pajautimas. 

Stiprus noras konkuruoti tiek gyvenant poroje, tiek atsiskyrus. 

Žodinė ir fizinė agresija tarp tėvų (pasireiškimo dažnumas). 

Polinkis įtraukti vaikus į ginčus. 

Siekis, kad vaikas atstumtų tėvą / motiną. 

Žemo konfliktiškumo skyrybos 
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Išoriniai žymenys Ginčai dėl kasdienės tvarkos.  

Pasinaudojimas palaikančiu šeimos ir draugų tinklu, kad 

sušvelnėtų konfliktas. 

Pasinaudojimas teisininkų pagalba vertinamas kaip kraštutinė 

/ paskutinė priemonė. 

Tik keletą kartų kreiptasi į teismą. 

Nėra kriminalinių veiksmų, sprendžiant ginčus dėl globos. 

Nėra smurto / prievartos atvejų. 

Individualios tėvų ir jų 

santykių charakteristikos 

Tėvai pajėgūs atskirti vaiko poreikius nuo savųjų. 

Tėvai pajėgūs vertinti kito tėvo svarbą vaikui. 

Konfliktai yra išsprendžiami su retais pykčio protrūkiais. 

Neigiamos emocijos greitai suvaldomos. 

Pajėgumas nepasakyti tam tikrų dalykų supykus. 

Gebėjimas apsaugoti vaiką nuo piktų ginčų (vaiką ginantis / 

saugantis elgesio modelis). 

Vaiko būsenos pagerėjimas, baigiantis prisitaikymo periodui. 

Abu tėvai gali toleruoti skirtumus. 

Pajėgumas bendradarbiauti su vaiku susijusiais klausimais. 

Asmeninių problemų išsprendimas.  

 

Sunkių / aukšto stiprumo konfliktiškų skyrybų žymenimis galima vadinti prašymus / 

peticijas dėl laikinos vaiko globos; peticijas dėl vaiko apsaugos ir priemonių ėmimosi, nes 



 

 

 

59 

šeimoje smurtaujama; šeimos disfunkciją dėl piktnaudžiavimo alkoholiu / narkotikais, 

teisininkų keitimus; vaiko atsisakymus lankytis pas tėvą / motiną; tėvų negebėjimą atskirti 

savo ir vaikų poreikių. Kitas žymuo, kurį svarbu įvertinti skyrybų atvejais, yra vaikų iki trijų 

metų įtraukimas į tėvų tarpusavio konfliktus. Tokiais atvejais dėl vaikui kylančio didelės 

psichologinės žalos pavojaus būtina ypatinga stebėsena ir kontrolė (Brandt, 1998: 33). 

Nuolat besibylinėjantiems tėvams būdingas tipiškas požiūris, jie pasižymi tam tikru 

elgesiu. Tokie tėvai dalija pasaulį į juoda ir balta. Vienas iš jų yra geras, o kitas yra blogas. Jie 

pastoviai ant ko nors pyksta – kito iš tėvų, VTAS darbuotojo, teisėjo, advokato (savo, jos / 

jo), psichologo ir t. t. Specialistų ar teismo sprendimus vertina pažodžiui, siaurai ir stengiasi 

ignoruoti juos, kai jie naudingi kitam iš tėvų. Jie nuolat siekia užginčyti kito tėvo 

kompetenciją bei jo / jos suteikiamos aplinkos vaikams kokybę, panaudoja vaikus kaip 

pasiuntinius ir stengiasi atitraukti nuo kito iš tėvų. Konfliktiški tėvai gali grasinti vaiko 

pagrobimu ar svaidytis nepagrįstais kito iš tėvų kaltinimais dėl vaiko nepriežiūros ir smurto. Į 

savo konfliktus jie įtraukia visus aplinkinius. 

Užsitęsę tėvų skyrybų konfliktai daro žalą vaikams. Tyrimais nustatyta, kad užsitęsę 

stiprūs (šeimos) konfliktai, nesvarbu, ar kartu gyvenant tėvams, ar po jų skyrybų, menkina 

vaikų savivertę, stiprina nerimą, silpnina gebėjimą valdyti emocijas. Jei susilpnėja tėvų 

aljansas, vaikai nebekreipia dėmesio į tėvų keliamus reikalavimus jų elgesiui. Kai tėvai 

ginčijasi vaikų akivaizdoje, abipusės pagarbos atmosfera, garantuojanti bendrą tėvų valdžią 

ir veiksmingą tėvystę, gerokai susilpnėja. Po skyrybų ar atsiskyrimo tėvai privalo susitarti, 

kaip jie auklės vaikus ir jais rūpinsis. Tėvų gebėjimas po skyrybų bendrai rūpintis vaikais yra 

tiesiogiai susijęs su jų konfliktiškumo lygiu, vaikų gebėjimu išgyventi tėvų skyrybas ir 

prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Todėl tėvų konfliktiškumo lygių nustatymas ir laiku 

suteikta pagalba yra ypač svarbi vaiko gerovei. 

33 tyrimų metaanalizė atskleidė, kad „vaikai, kuriais po skyrybų rūpinasi abu tėvai, 

prisitaiko geriau nei vaikai, kuriais rūpinasi tik vienas iš tėvų (dažniausiai motina). Šis 

skirtumas stebimas, kai yra bendra tiek teisinė, tiek fizinė tėvų globa, ir jis yra 

nenuginčijamas“ (Bauserman, 2002).  
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3 LENTELĖ. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į TĖVŲ KONFLIKTIŠKUMO LYGMENĮ 

PIRMAS LYGMUO (MINIMALUS) 

Tėvystės gebėjimų stiprinimas:  

Tėvystės įgūdžių stiprinimo grupės (praktiniai-patyriminiai užsiėmimai); edukaciniai 

filmukai; grupės abiem tėvams ir vaikams (palengvinančios prisitaikymą po skyrybų / 

atsiskyrimo), ypatingą dėmesį skiriant tėvams, kurie augina kūdikius ir / ar mažamečius 

vaikus; šviečiamoji literatūra. 

Antras lygmuo (lengvas) 

Mediacija (tarpininkavimas), konsultacijos ir tėvystės ugdymo grupės: 

Tėvams, kurie įsitraukę į ginčus dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos 

nustatymo: trumpalaikė, į sprendimą orientuota mediacija; konsultacijos (abiem tėvams 

kartu ir individualios); tėvystės gebėjimų ugdymo grupės. Vaikai neįtraukiami. Turinys ir 

pats procesas konfidencialus.  

 

Galima taikyti tėvams, kurie padedami mediatoriaus: 

• gali valdyti jausmus, kylančius dėl patiriamų išgyvenimų po skyrybų / 

atsiskyrimo, gali sutelkti dėmesį į vaikų poreikius ir sprendimų paiešką; 

• nepaisant išgyvenamo pykčio, gali atskirti vaikų poreikius nuo savųjų; 

• turi tarpusavio bendradarbiavimo patirties vaikų klausimais; 

• gali pripažinti kito tėvo / motinos svarbą vaiko gyvenime; 

• kreipiasi labai anksti (neįsisenėjus konfliktui); 

• pajėgūs nustatyti bendravimo su vaiku tvarkaraštį, spręsti rūpinimosi ir 

auklėjimo klausimus, atsižvelgiant į individualius poreikius.  

Mediacija ir konsultavimas netaikomi smurto / prievartos atvejais, esant sunkiems 



 

 

 

61 

psichikos sutrikimams, piktnaudžiavimui alkoholiu ir / ar narkotikais. 

Trečias lygmuo (vidutinis) 

A. Specializuotas tėvų ugdymas, psichologinės intervencijos ir įvertinimas:  

 taikoma tėvams, nepajėgiantiems susitarti ar išlaikyti susitarimų; 

 ugdymas ir įgūdžių stiprinimas. 

Kursuose paaiškinami įstatymai apie vaiko globą, smurtą šeimoje, panieką ir žeminimą, 

psichologines konfliktų ir smurto pasekmes vaikams; kalbama apie tėvų 

bendradarbiavimo, nuoseklumo ir auklėjimo stiliaus atitikimo reikšmę vaikui (bendrą 

tėvystę); per praktinius-patyriminius seminarus ugdomi bendravimo ir problemų 

sprendimo įgūdžiai. 

Tinka šeimoms, kurios stokoja žinių: 

 apie šeimos teisę: įstatymai ir procedūros; 

 yra pastebimai priklausomos nuo teisminių institucijų (visus tėvystės klausimus 

sprendžia teismo keliu); 

 stokoja bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžių. 

Netinka: 

 vaiko apleistumo ar smurto atvejais, esant smurtui šeimoje, piktnaudžiavimo 

psichoaktyviomis medžiagomis, sunkių psichikos sutrikimų atvejais; 

 kai turintis asmenybės sutrikimų tėvas / motina linkęs per ugdymo kursus 

gautą informaciją panaudoti teisminėse bylose savo naudai.  

B. Šeimos mediacija: 

Prieš mediaciją tėvai konsultuojami apie psichologinius veiksnius, kurie įklampina 

tėvus į ilgalaikius ginčus dėl vaiko poreikių. Į mediacijos procesą įtraukiami vaikai. 

Informacija konfidenciali, teismui pateikiama tik trumpa informacija apie procesą 
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(progresą).  

Yra išskiriamos keturios stadijos:  

a) įvertinimo stadija: su tėvais susitinkama ir kalbamasi atskirai, po to jie stebimi 

struktūruotoje aplinkoje su vaiku, kad būtų galima daugiau sužinoti apie šeimą, 

susidaryti vaizdą, kaip šeima pateko į aklavietę; 

b) priešderybinė stadija: abu tėvai konsultuojami atskirai, parengiami mediacijai 

(konsultantas, siekdamas ištraukti šeimą iš aklavietės, mėgina strategiškai ją 

paveikti, pokalbį kreipia prie vaiko poreikių tenkinimo klausimų); 

c) derybų / konflikto išsprendimo stadija: sprendžiami specifiniai ginčų klausimai, 

siekiama susitarimo dėl vaiko priežiūros ir / ar lankymosi;  

d) įgyvendinimo stadija: konsultantas išlieka (šeimai ar individualiai) prieinamas 

visais skubiais klausimais ar iškilus konfliktui, padeda tėvams interpretuoti, stebėti 

ir keisti, jei reikia, susitarimą.  

Tinka šeimoms, kai: 

• emociniai klausimai trukdo mediacijai ar ją / derybas pertraukia;  

• vaikams atsiranda sielvarto simptomų, o tėvai, įsiveldami į ginčus ir kovas, 

įsijausdami į savo skausmą, tampa nepajėgūs tenkinti vaiko poreikių; 

• tėvai patiria ūmias reakcijas į pažeminimą ir netektį dėl skyrybų; 

• skyrybos / atsiskyrimas labai traumuoja;  

• vyksta „genčių karai“ (į ginčus / konfliktus įtraukiami nauji partneriai, 

išplėstinės šeimos nariai ar profesionalai). 

Netinka ar nepakanka, kai: 

• šalys pateikia daug nepagrįstų kaltinimų arba yra smurtaujama dėl 

piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis; 

• tėvų charakterio patologija, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir 
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psichikos ligos.  

C. Globos vertinimas: 

Teismas paskiria arba šalys pareikalauja į vaiką orientuoto vertinimo, mokyklos-

namų aplinkos įvertinimo, siekiant atmesti ar patvirtinti pateiktus vieno iš tėvų 

kaltinimus. Įtraukiamas vaikas ir kiti atvejo tyrimui reikalingi asmenys. Raštu 

pateikiama ataskaita ir rekomendacijos teismui. 

Netinka šeimoms, kuriose: 

• kaltinima prievarta, kankinimais, smurtu, asmenims būdingos sunkios psichikos 

ligos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis; 

• kaltinimai yra įrodyti, nes teismas turi skirti vaikui apsaugančią globą ir vykdyti 

jos stebėseną, sudaryti vaiko prieinamumo planus.  

Netinka (netaikoma): 

• kaip rutininė priemonė, nepavykus mediacijai ar deryboms (labiau tiktų 

konfidencialus į vaiko poreikius orientuotas vertinimas);  

 kai yra neginčijami faktai (tęsti pagalbą tėvams ir tėvų bendradarbiavimo 

ugdymą). 

Ketvirtas lygmuo (vidutiniškai stiprus) 

A. Konsultavimas bendros tėvystės klausimais ir intensyvi bendratėvystės grupė: 

Tėvams, kurie yra įsivėlę į stiprius konfliktus ir tęsia juos, nepaisydami mediacijos ir 

teismo priskirtų priemonių. Tam tikrą pasirengimą turintis specialistas (tėvų 

koordinatorius ar VTAS specialistas) gali būti pasirinktas abiejų šalių ar priskirtas 

teismo, kad valdytų besitęsiantį konfliktą, padėtų koordinuoti tėvų veiksmus vaiko 

labui (tėvystę), laiku priimtų lanksčius sprendimus, vykdytų atvejo vadybą kartu su 

kitais tarpdisciplininės komandos specialistais. Šis specialistas turėtų teisę įtraukti į 

pagalbos procesą vaikus, pasitelkti jų psichoterapeutus. Šio etapo informacija 
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teismui nėra konfidenciali.  

Tinkama: 

• kai įsisenėjęs konfliktas dėl globos ir nuolatinis bylinėjimasis kyla dėl sunkios 

psichopatologijos, asmenybės sutrikimų ar tėvystės gebėjimų trūkumo;  

• stebėsenai, kai yra smurtinių situacijų rizika;  

• kaip pagalba tėvams, sergantiems pasikartojančiais psichikos sutrikimais;  

• kai reikia spręsti dėl kūdikių ir mažamečių vaikų;  

• kai reikia koordinuoti vaikų su specialiaisiais poreikiais globą. 

Netinka: 

• šeimos krizių atvejais, kai problemos yra ūmios ir laikinos; 

• kai globos ir bendravimo su vaiku tvarkos po skyrybų klausimai niekada nebuvo 

spręsti; 

• kai vyksta „genčių karai“, ypač kuomet dėl šeimos ginčijasi specialistai.  

B. Supervizuojamas lankymasis ir stebimas pasikeitimas vaiku:  

Siekiant užtikrinti saugų tėvo / motinos ir vaiko kontaktą bei saugų vaiko 

perkėlimą, nurodžius teismui ar dėl šalių susitarimo. 

Tinka, kai yra didelė rizika vaikui ar vienas iš tėvų yra auka dėl: 

• besitęsiančių konfliktų ir smurto šeimoje; 

• tėvų piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis;  

• kilusio susirūpinimo dėl vaiko fizinės prievartos, nepriežiūros / apleistumo ar 

kankinimo; 

• kyla vaiko pagrobimo grėsmė ar įvyksta realus pagrobimas;  

• sunki vieno iš tėvų psichikos liga;  
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• kaip laikina priemonė, kol vyksta tyrimas. 

Netinka: 

• kaip psichikos sveikatos specialistų atliekamo vaiko vertinimo ar globos 

įvertinimo pakaitalas; 

• kaip vaiko terapijos ar vaiko-tėvų ryšio atkūrimo pakaitalas;  

• kaip kaltinančio tėvo / motinos baimių nuraminimo, neradus įrodymų, 

priemonė;  

• kai vaikas nuolat apimtas streso ir atsisako matytis su tėvu / motina. 

C. Kitos specializuotos paslaugos, reikalingos sustiprinti tėvo-vaiko ryšį:  

• psichologinė pagalba kartu negyvenančiam tėvui / motinai, kai jis / ji ilgai ar 

niekada nebuvo įsitraukęs į vaiko priežiūrą;  

• pagalba tėvams ir ko-tėvams smurtaujančiose šeimose;  

• tėvystės gebėjimų stiprinimo grupės (intensyvi bendratėvystės grupė); 

• terapinė supervizija, kai vaikas nepasitiki globos neturinčiu tėvu / motina; 

• protokolai / aptarimai / susitarimai tarp teismo ir specialistų, kad būtų 

užkirstas kelias TAS (tėvų atstūmimo sindromui). 

Ketvirtame lygmenyje, be jau paminėtų paslaugų, kartu teikiamos ir kitos paslaugos 

(lygiagrečiai), kurios taip pat turi būti koordinuojamos ir derinamos tarpusavyje: teismo 

priskirtos ar VTAS numatytos paslaugos, derinamos su bendruomenėje teikiamomis 

paslaugomis (psichiatro konsultacijos, narkologo priežiūra ir gydymas, intensyvi tėvystės 

gebėjimų ugdymo programa, programa smurtautojams, smurto aukoms, advokacija ir 

t. t.). 
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X. PAGALBOS VAIKAMS BŪDAI 

 

Vaikams rekomenduojami šie pagalbos būdai: informavimas ir švietimas; individuali 

psichologinė pagalba; pagalbos grupės „Vaiko labui“. Vaikams, kaip ir suaugusiesiems, 

svarbu suteikti informaciją apie skyrybas, galimus išgyvenimus ir patiriamus jausmus, kaip 

vaikams neįsivelti į tėvų ginčus, kaip valdyti stresą, kaltės, pykčio, baimės ir kitus jausmus, 

kaip įveikti sunkumus, kylančius dėl dviejų namų taisyklių, savo vietos atradimo juose, kaip 

bendrauti su tėvais, kurie gyvena atskirai, kaip išlaikyti ryšius su abiem tėvais ir giminaičiais. 

Vaikų individualus psichologinis konsultavimas skirtas vaikams, kuriems dėl 

konfliktiškų skyrybų kyla psichologinių sunkumų, tokių kaip gerokai pablogėjusi adaptacija 

mokykloje, atsiradę nuotaikų pokyčiai, sustiprėjęs nerimas, baimė, pyktis, padažnėję 

konfliktai su bendraamžiais ir tėvais. Teikiant vaikui individualią pagalbą būtina, kad tuo 

pačiu metu jo tėvai dalyvautų įvairiose tėvų ugdymo programose. 

Kita pagalbos forma vaikams yra pagalbos grupės „Vaiko labui“. Ši grupė leidžia 

vaikams išgyventi sunkius jausmus (pvz., nerimą ir baimę dėl gyvenimo po tėvų skyrybų, 

pyktį tėvams, kad jie skiriasi). Grupė vaikui yra psichologiškai saugi aplinka, kurioje jis ne tik 

atpažįsta, įvardija ir išgyvena savo jausmus, bet kartu ir patiria bendrumo su kitais jausmą. 

Dalinimasis grupėje kartu su kitais, kurie turi panašią patirtį, leidžia vaikui atrasti vidinių 

psichologinių resursų, padedančių adaptuotis prie pasikeitusios namų situacijos. 
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XI. TĖVŲ UGDYMO PROGRAMOS 

 

Tėvų ugdymo programos taikomos kaip visuomenės švietimo metodas, padedantis 

suprasti, kaip valdyti su skyrybomis susijusius konfliktus ir reorganizuoti šeimos struktūrą. 

Ugdymo programų tikslai:  

1) mažinti riziką, kurią vaikams kelia tėvų konfliktai per skyrybas ir po skyrybų; 

2) gerinti tėvystės įgūdžius šeimos reorganizacijos laikotarpiu. 

Dėl nuolat stipriai konfliktuojančių tėvų vaikams kyla rizika patirti emocinę, 

ekonominę ir ugdymo žalą. Ugdymo programų tikslas yra skatinti tėvus racionaliau spręsti 

tarpusavio ginčus, padedant jiems suvokti šių konfliktų daromą žalą vaikams ir pasiūlant 

alternatyvius elgesio modelius. Siekiant užtikrinti saugų vaiko ryšį su abiem tėvais, pasitelkus 

programas stengiamasi nuo konflikto pereiti prie bendradarbiaujančios tėvystės modelio, o 

jei to neįmanoma pasiekti, bent prie paralelinės tėvystės modelio (šiuo atveju tėvai rūpinasi 

vaikais atskirai, nebendraudami vienas su kitu).  

Tėvų ugdymo programos atlieka prevencijos funkcijas, pagal kurias programas galima 

suskirstyti į pirminės, antrinės ir tretinės prevencijos programas.  

Pirminės prevencijos programos yra taikomos tėvams, kurie ginčų dėl vaikų 

gyvenamosios vietos ar bendravimo tvarkos dar nesprendžia teisme (pirmas konfliktiškumo 

lygmuo). Tai tėvystės gebėjimų stiprinimo grupės, paramos grupės tėvams ir vaikams, tėvų 

konsultavimas vaiko auklėjimo klausimais. 

Antrinės prevencijos programos yra taikomos tėvams, kurie ginčus jau sprendžia 

teisme ir dažnai teismo ar VTAS yra įpareigoti dalyvauti šiose programose. Jose tėvams 

atskleidžiamos galimos vaikų reakcijos į skyrybas, pristatomi paramos būdai, padedantys šias 

reakcijas lengviau išgyventi; ugdomi konfliktų sprendimo, jausmų atpažinimo ir gebėjimo 

valdyti stiprius jausmus įgūdžiai. 

Tretinės prevencijos programos – tai specializuotas tėvų ugdymas (intensyvi 

bendratėvystės programa), taikomas tėvams, nepajėgiantiems susitarti ar išlaikyti susitarimų 

(vidutinio ir vidutinio stiprumo konfliktiškumo lygmuo). Teismas įpareigoja dalyvauti šiose 



 

 

 

68 

programose, greta taikant ir kitas paslaugas, tokias kaip mediacija, konsultavimas ir kiti 

specializuotos pagalbos metodai. 

INTENSYVI BENDRATĖVYSTĖS PROGRAMA.  Programa apima tris 

pagrindines temas:  

a) pagrindiniai įstatymai, susiję su vaiko globa, parama vaikui, vaiko teisėmis;  

b) skyrybų / atsiskyrimo pasekmės vaikams ir suaugusiesiems;  

c) tėvų vaidmuo ir veiksmai, padedantys vaikui išgyventi pereinamąjį laikotarpį po 

skyrybų. 

Programos renginyje / renginiuose specialistas supažindina su pagrindiniais 

įstatymais apie vaiko globą, smurtą šeimoje, panieką ir žeminimą, psichologines konfliktų ir 

smurto pasekmes vaikams; apie tėvų bendradarbiavimo, nuoseklumo ir auklėjimo stiliaus 

atitikimo reikšmę vaikui (bendrą tėvystę); per praktinius-patyriminius seminarus ugdomi 

bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai. 

Visose tėvų ugdymo programose yra pabrėžiama, kad tėvai turėtų spręsti problemas, 

o ne kaltinti vienas kitą; programose atskleidžiama bendro rūpinimosi nauda vaikui. 
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REKOMENDACIJOS 

 

1. Ginčų dėl vaiko globos sprendimų tvarka turėtų būti supaprastinta ir universali visoje 

Lietuvoje. API modelis galėtų praversti kaip gerosios praktikos pavyzdys a) 

pabrėžiantis, kad šeimos problemas būtina vertinti sisteminiu požiūriu, kad reikia 

tinkamai padėti šeimoms spręsti tiek teisinius ginčus, tiek kitus sunkumus, kuriuos 

jos, negaudamos reikiamos pagalbos, sprendžia teismo keliu; b) propaguojantis 

atjautą ir supratimą šeimai (pagalba turi būti prieinama visiems tėvams ir vaikams, 

išgyvenantiems krizinę situaciją, jie neturi būti siuntinėjami nuo vieno specialisto pas 

kitą, kur išgirsta skirtingas nuomones ar rekomendacijas). Veiksmingas pagalbos 

modelis galėtų būti toks: vienai šeimai – viena palaikanti (tarpdisciplininė) komanda 

ir vienas teisėjas. Nuolatiniai pasakojimai skirtingiems specialistams apie savo 

išgyvenimus paprastai išvargina šeimą, kelia sumaištį, didina nepasitikėjimą, kartu 

paaštrina ir taip komplikuotą situaciją. Pagalbą teikiančių specialistų ar teisėjų 

keitimas turi būti teisiškai argumentuotas. 

2. Tarpdisciplininės komandos specialistai, dirbantys su ginčų / konfliktų dėl vaiko 

globos po skyrybų / atsiskyrimo atvejais, privalo turėti tam tikrą patyrimą ir 

kvalifikacijas. Esminis dalykas, lemiantis ginčų dėl vaiko globos sprendimo kokybę, 

yra teisėjų ir kitų specialistų (VTAS darbuotojų, psichikos sveikatos specialistų) 

kvalifikacija. Todėl tarpdisciplininių komandų specialistams turi būti suteiktos 

galimybės tobulintis ir kelti kvalifikaciją šeimos ginčų sprendimo klausimais. 

Pavyzdžiui, turi būti parengti specialistai šeimos mediacijai. 

3. Turi būti parengtos ir prieinamos ugdymo programos visiems tėvams ir vaikams, 

išgyvenantiems skyrybas / atsiskyrimą. Tėvams reikia padėti suvaldyti tarpusavio 

konfliktą vaiko labui, supažindinti juos su pagalbos galimybėmis ir teismo vaidmeniu 

(ką gali ir ko negali teismas dėl jų padaryti) sprendžiant vaiko globos klausimus, 

suteikti žinių, padedančių atsakingai nuspręsti. Teikiantys pagalbą specialistai ar 

teisėjai, sprendžiantys vaiko globos klausimus, privalo rekomenduoti šias ugdymo 

programas tėvams ir vaikams, nurodant, kad dalyvavimas jose gali padėti priimti 

sprendimus, naudingus jų vaiko gerovei, be teismo. 

4. Tarpdisciplininės komandos nariai skyrybų konfliktuose turi taikyti šeimos mediaciją, 
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įvertindami smurto ir saugumo klausimus. Šeimos mediacija turi tapti prieinama 

visoms skyrybas / atsiskyrimą išgyvenančioms šeimoms, kai kyla ginčai dėl vaikų 

globos ar gyvenamosios vietos. Šeimos mediacija padeda sumažinti įtampą ir 

konfliktą tarp tėvų, taip sukurdama vaikams palankesnę aplinką, padedančią lengviau 

susidoroti su skyrybų sukeltais pokyčiais. Šeimos mediacija turėtų tapti ne pavieniu 

reiškiniu, bet taisykle, padedančia įveikti skyrybų / atsiskyrimo iššūkius šeimoms, 

turinčioms nepilnamečių vaikų. Mediacijos programos turėtų būti atitinkamai 

finansuojamos, kad taptų prieinamos krizę išgyvenančiai šeimai. Mediacija leidžia 

sumažinti ir ekonomines tėvų išlaidas. 

5. Turi būti numatytos skirtingos pagalbos priemonės pagal konfliktiškumo laipsnį. 

Svarbu įvertinti šeimos konfliktiškumo ir gebėjimo atlikti savo funkcijas laipsnį, kad 

būtų galima tinkamai tenkinti jos poreikius. Tik maža dalis šeimų yra vertinamos kaip 

aukšto konfliktiškumo, stipriai sutrikusios šeimos – jose vyrauja smurtas, dažnas 

bylinėjimasis, priklausomybės ligos, psichikos sutrikimai ir pan. Tokiais atvejais būtina 

imtis vaiko apsaugos priemonių. 

6. Aukšto konfliktiškumo skyryboms turi būti paskirtas atvejo koordinatorius, stebintis 

visa procesą, bendradarbiaujantis su tarpdisciplinine komanda ir kitomis 

institucijoms, dalyvaujančiomis pagalbos šeimai teikimo procese. 

7. Svarbu inicijuoti mokslinius tyrimus, analizuojančius šeimų, išgyvenančių konfliktiškas 

skyrybas / ir ar atsiskyrimą, situaciją ir jos patiriamus sunkumus.  
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1 PRIEDAS. PSICHOEDUKACINIO POKALBIO VEDIMO TECHNIKA8 
Specialistai (psichologas, socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, VTAS 

darbuotojas, teisėjas), įvertinę, kaip vaikas dalyvauja tėvų skyrybų konfliktuose (pasyviai ar 

aktyviai), turi gebėti vesti psichoedukacinį pokalbį abiem tėvams. Tai yra pirmoji prevencinė 

priemonė, padedanti sumažinti konfliktą tarp tėvų. Psichoedukaciją tėvams įvairūs 

specialistai gali taikyti keletą kartų, nes kartais žmonėms reikia laiko ir pasirengimo suprasti, 

kas vyksta jų gyvenime. Kai kuriems į konfliktą įsitraukusiems žmonėms būna sunku suvokti 

vaiko jausmus ir atskirti savo jausmus nuo vaiko išgyvenimų, savo interesus jie neretai 

tapatina su vaiko interesais. Psichoedukacija yra kognityvinė technika, suteikianti 

informacijos ir padedanti tėvams suprasti skyrybų procese iškilusius sunkumus ir iššūkius 

sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos po skyrybų klausimus. 

Kai kurie tėvai dėl žinių stokos netinkamai informuoja vaikus apie skyrybas. Tokiems 

tėvams gali atrodyti, kad vaikas turi žinoti „tikrąją tiesą“ (pvz., kad tėvai skiriasi dėl to, jog 

vienas iš tėvų susirado kitą partnerį, arba vienas iš tėvų nutarė „palikti šeimą“). Toks 

informacijos pateikimas gali pažeisti vaiko ryšį su vienu ar abiem tėvais, jis neatitinka vaiko 

interesų.  

Centrinė psichoedukacinio pokalbio tema – ar tėvų elgesys padeda tenkinti vaiko 

poreikius ir interesus. Per psichoedukacinį pokalbį siekiama padėti klientams atskirti savo 

emocijas nuo vaiko jausmų, mažinti tėvų asmeninį įsitraukimą į skyrybų sukeltus 

išgyvenimus, skatinti plačiau pažvelgti į situaciją, atkreipti dėmesį į vaiko poreikius. Dalis 

tėvų nesusimąsto, kokį poveikį jų elgesys sukelia vaikui, todėl būtina, kad tėvai išgirstų, jog 

vaikui svarbu palaikyti santykius su abiem tėvais. 

 

 

                                                                 

8 © Šeimos santykių institutas 2016. Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti ir platinti be autoriaus 

sutikimo. Visos autorinės teisės priklauso Viešajai įstaigai Šeimos santykių institutas, jeigu nenurodyta kitaip. 

Šią medžiagą griežtai draudžiama naudoti kitur ir platinti bet kuriuo būdu ar pavidalu be autoriaus 

sutikimo.  
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PSICHOEDUKACINIO POKALBIO TIKSLAI  

Tėvams:  

Ugdyti tėvų gebėjimus:  

o vieningai ir nekaltinant vienas kito informuoti vaiką apie skyrybas; 

o atskirti savo jausmus vyrui ar žmonai nuo jausmų jam / jai kaip tėvui ar 

motinai; 

o atskirti savo jausmus ir interesus nuo vaiko jausmų ir interesų. 

Specialistui: 

o parodyti galimas tėvų elgesio pasekmes vaikui; 

o užtikrinti tėvų sprendimų bei veiksmų ir vaiko poreikių atitikimą; 

o padėti konfliktuojančioms šalims pamatyti kiekvienos iš jų indėlį į konfliktą.  

 

PAGRINDINĖS EDUKACIN IO POKALBIO TEMOS:  

 

▪ Vaiko jausmai ir reakcijos skiriantis tėvams. Dalis tėvų neigia vaiko jausmus ir 

reakcijas į skyrybas, dalis jų vaiko išgyvenimus dėl skyrybų vertina kaip kito 

sutuoktinio netinkamo elgesio sukeltas reakcijas. Būtina su tėvais aptarti 

galimas vaiko reakcijas į tėvų skyrybas, suteikti tėvams žinių apie būdus, 

kuriais jie galėtų padėti vaikui suprasti savo išgyvenimus. 

▪ Vaiko trianguliavimas9. Vaikas nori būti lojalus abiem tėvams ir turi teisę jausti 

jausmus kiekvienam iš savo tėvų, nepriklausomai nuo kito tėvo norų, elgesio 

ir / ar jausmų. Tai reikšminga sąlyga vaiko sveikam tapatumui formuotis. 

Svarbu, kad specialistai padėtų tėvams suprasti, kokiais būdais jie įtraukia 

savo vaiką į lojalumo konfliktą, skatintų pamąstyti apie vaiko išgyvenamus 

jausmus skyrybų situacijoje ar kaip tėvų netinkamas elgesys gali paveikti vaiko 

                                                                 

9 Vaiko trianguliavimas – vaiko įtraukimas į tėvų konfliktus. 
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raidą. Viena iš galimų trianguliavimo pasekmių – vaiko nenoras bendrauti su 

vienu iš tėvų (dažniausiai ne kartu gyvenančiu). 

▪ Simetrinė eskalacija10. Tarpusavyje konfliktuojantys tėvai dažniausiai stipriai 

įsitraukia į simetrinę, paprastai abipusišką, konflikto eskalaciją. Tokiai atvejais 

svarbu atskleisti, kad jie savo elgesiu stiprina ir kursto konfliktą.  

▪ Reikia skatinti juos elgtis taip, kad išvengtų eskalacijos, kad vaikas netaptų 

liudininku / sąjungininku kovoje prieš kitą iš tėvų.  

▪ Kitos temos. Papildomai galima būtų paliesti tėvų vaidmenų pasidalinimo, 

tėvystės įgūdžių ar, atsižvelgiant į tai, kokių žinių trūksta tėvams, kitas 

aktualias temas. 

                                                                 

10 Simetrinė eskalacija – konflikto gilinimas pasitelkiant kuo daugiau įrodymų ir liudininkų savo naudai. 
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2 PRIEDAS. SKYRYBŲ SITUACIJOS KONFLIKTIŠKUMO LYGIAI  IR PAGALBOS ORGANIZAVIMAS. 

Konfliktiškumo 

lygis 

Vertinimo sritys Rizikos veiksniai Dalyvaujančios institucijos 

ir specialistai 

Pagalbos organizavimas 

0 – minimalus Tėvystės įgūdžiai 

Tėvų elgesys tarpusavyje ir 

gebėjimas bendradarbiauti 

Tėvystės gebėjimų trūkumas 

Skyrybos vyksta vieno iš tėvų 

iniciatyva, kitam prieštaraujant 

Vaikų ugdymo įstaigos 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius (šeimos aplinkos 

vertinimas) 

Psichoedukacinis pokalbis 

Tėvystės gebėjimų stiprinimas  

1 – lengvas Tėvystės įgūdžiai 

Tėvų elgesys tarpusavyje ir su 

vaiku 

Gebėjimas bendradarbiauti vaiko 

priežiūros, išlaikymo, 

gyvenamosios vietos ir 

bendravimo tvarkos nustatymo 

klausimais 

Skyrybų proceso ir konfliktų 

trukmė 

Vaiko elgesys (pokyčiai, 

Nesugebėjimas atskirti savo 

poreikius nuo vaikų 

Konfliktų sprendimo įgūdžių stoka 

Neigiamų emocijų nevaldymas  

Negebėjimas bendradarbiauti 

tėvystės klausimais ir apsaugoti 

vaiką nuo tarpusavio konfliktų 

Pablogėjusi vieno iš tėvų turtinė 

padėtis po skyrybų 

Vaikų ugdymo įstaigos 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

Spec. pedagogas 

 

Psichoedukacinis pokalbis su 

tėvais 

Psichoedukacinis pokalbis su 

vaiku 

Bendratėvystės grupė 

Teisminė arba šeimos 

mediacija 

Tėvų asmeninis konsultavimas 

Grupė vaikams, 

išgyvenantiems skyrybas 
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simptomai) 

2 – vidutinis Tėvystės įgūdžiai 

Tėvų elgesys tarpusavyje ir su 

vaiku 

Gebėjimas bendradarbiauti vaiko 

priežiūros, išlaikymo, 

gyvenamosios vietos ir 

bendravimo tvarkos nustatymo 

klausimais 

Skyrybų proceso ir konfliktų 

trukmė 

Vaiko elgesys (pokyčiai, 

simptomai) 

Praeityje buvęs žodinis smurtas 

Bent vieno iš tėvų grasinimai 

teismais, neprileisti prie vaikų 

Kito iš tėvų šmeižimas 

Mėginimai įtraukti vaiką į tėvų 

konfliktus 

Neigiamų emocijų nevaldymas, 

peraugantis į ginčijimąsi specialistų 

akivaizdoje 

Į konfliktus įsitraukia kiti šeimos 

nariai, giminės, specialistai 

Tėvų charakterio patologija 

Vaikų ugdymo įstaigos 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

Spec. pedagogas 

Teisėsaugos institucijos 

Psichikos sveikatos 

centras 

Psichoedukacinis pokalbis su 

tėvais 

Bendratėvystės grupė 

Šeimos mediacija 

Tėvų-vaikų ryšio atstatymo 

programa 

Tėvų asmeninis konsultavimas 

(psichologo, psichiatro) ir 

psichoterapija 

Vaikų konsultavimas 

Pykčio valdymo grupė tėvams 
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(asmenybės sutrikimai) 

Tėvų traumos praeityje (patirta 

prievarta ar smurtas) 

Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis 

medžiagomis 

Psichikos sutrikimai 

Migracija 

Nelygi tėvų turtinė padėtis po 

skyrybų 

Bendravimo įgūdžių 

stiprinimas tėvams 

Grupė vaikams, 

išgyvenantiems skyrybas 

3 - sunkus Skyrybų proceso ir konfliktų 

trukmė 

Vaiko elgesys (pokyčiai, 

simptomai, vieno iš tėvų 

atstūmimas) 

Fizinės, seksualinės ir emocinės 

prievartos faktų įvertinimas 

Vaikui keliamo pavojaus 

įvertinimas 

 

Besitęsiantis smurtas šeimoje 

Neigiamų emocijų nevaldymas, 

peraugantis į žodinius grasinimus 

ar realius mėginimus sužeisti ar 

pagrobti vaiką 

Įsisenėję konfliktai dėl vaiko 

gyvenamosios vietos ir bendravimo 

tvarkos, dėl vieno iš tėvų ar abiejų 

sunkios psichopatologijos, 

asmenybės sutrikimų 

Vaiko teisių apsaugos 

skyrius 

Teisėsaugos institucijos 

Psichikos sveikatos 

centras  

Atvejo vadybininkas 

Supervizuojamas vaiko 

bendravimas su tėvais 

Intensyvios bendratėvystės 

grupė 

Tėvų psichikos sutrikimų 

gydymas 

Pykčio valdymo grupės 

Smurtinio elgesio keitimo 

programa 
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Konfliktų sprendimas tik teisme 

Akivaizdus vaiko nustatinėjimas 

prieš kitą iš tėvų 

Migracija 

Asmeninis tėvų konsultavimas 

Vaikų individualus 

konsultavimas 

Grupė vaikams, 

išgyvenantiems skyrybas 

Tėvų-vaikų ryšio atstatymo 

programa 
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3 PRIEDAS. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS, ESANT MINIMALIAM KONFLIKTIŠKUMO 

LYGMENIUI 

 

SPAUSKITE ŠIĄ NUORODĄ, KAD ATSISIŲSTI PRIEDĄ 

http://ssinstitut.lt/apsaugokvaikyste/uploads/images/3%20priedas.%20Pagalbos%20organizavimas.pdf
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4 PRIEDAS. INTENSYVI BENDRATĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA “GYVENIMAS PO 

SKYRYBŲ: KAIP IŠLIKTI TĖVAIS”11 

 

Intensyvios bendratėvystės grupė skirta tėvams, kurie skiriasi ar yra išsiskyrę bei augina 

nepilnamečius vaikus. Grupės metu siekiama sukurti saugią aplinką, kurioje tėvai galėtų dalintis 

patirtimi bei įgyti įgūdžių reikalingų bendratėvystei. 

 

PAGRINDINIAI GRUPĖS UŽDAVINIAI:  

 Padėti tėvams suprasti savo kaip tėvų pasikeitusius vaidmenis ir prie jų prisitaikyti; 

 Padėti tėvams atrasti būdus, kurie padėtų jų vaikams lengviau išgyventi skyrybas; 

 Padėti sukurti naują ir vaikui saugią šeimos struktūrą abiejų tėvų namų aplinkoje; 

 Padėti ieškoti bendradarbiavimo būdų su buvusiu sutuoktiniu/e, kaip nuosekliai taikyti 
panašius auklėjimo stilius vaikui; 

 Ugdyti tėvų bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius.  

 

Skyrybos pakeičia šeimos gyvenimą. Tėvams reikia patiems įveikti savo stiprius jausmus ir kartu 

padėti savo vaikams prisitaikyti prie pokyčių. Nėra lengva kalbėtis su vaikais apie jų išgyvenimus 

skyrybų metu. Po skyrybų vaikai lieka gyventi su vienu iš tėvų, dažniausiai motina, todėl jai tenka 

prisiimti daugiau atsakomybės, užtikrinant vaiko saugumą, auklėjant, rūpinantis namų ūkio 

išlaikymu, o atskirai gyvenantis iš tėvų, dažniausiai tėvas, turi susitaikyti, kad jam teks rečiau 

matytis su savo vaiku. Todėl abu tėvai turi suprasti, prisiimti ir atlikti savo, kaip tėvų, pasikeitusius 

vaidmenis. Svarbu, kad jie abu suprastų, kad vaikai su jais neišsiskiria, kad tėvais išliekama visą 

gyvenimą. 

Bendratėvystės grupė gali būti naudinga tėvams ieškantiems atsakymų, kodėl yra svarbu abiejų 

tėvų bendradarbiavimas, kaip reorganizuoti šeimos gyvenimą, kad jis padėtų vaikams ir tėvams 

prisitaikyti prie pasikeitusių vaidmenų. 

 

INTENSYVI BENDRATĖVYSTĖS PROGRAMA.  

Programa apima tris pagrindines temas:  

d) pagrindiniai įstatymai apie vaiko globą ir paramą vaikui bei jo teises;  
e) skyrybų/ atsiskyrimo pasekmės vaikams ir suaugusiesiems;  
f) tėvų vaidmuo ir veiksmai, padedantys vaikui išgyventi pereinamąjį laikotarpį po skyrybų. 

                                                                 

11 (C) Šeimos santykių institutas 2016. Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti ir platinti be autoriaus 

sutikimo. Visos autorinės teisės priklauso Viešajai įstaigai Šeimos santykių institutas, jeigu nenurodyta kitaip. Šią 

medžiagą griežtai draudžiama naudoti kitur ir platinti bet kuriuo būdu ar pavidalu be autoriaus sutikimo.  
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Programos metu grupės vadovas supažindina su pagrindiniais įstatymais apie vaiko globą, smurtą 

šeimoje; psichologines konfliktų ir smurto pasekmes vaikams; apie tėvų bendradarbiavimo, 

nuoseklumo ir auklėjimo stiliaus atitikimo reikšmę vaikui (bendrą tėvystę); praktinių-patyriminių 

seminarų metu ugdomi bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai. 

 

KĄ GRUPĖS VADOVAS TURI  ŽINOTI?  

 Abu tėvai yra atsakingi už įvykusias skyrybas. Todėl tėvai turėtų spręsti problemas, o ne 
kaltinti vienas kitą. Konstruktyviai spręsti konfliktus padeda, jei kilęs konfliktas nėra 
poliarizuojamas (pvz.: kuris geras – blogas, auka – kankintojas). 

 Vaikai turi teisę ir pareigą bendrauti bei mylėti abu tėvus. Santykių su abiem tėvais 
palaikymas turi teigiamą įtaką vaiko emocinei ir psichologinei savijautai.  

 Sprendimą išsiskirti/nebegyventi kartu priima ne vaikai, bet suaugusieji. Tačiau vaikai ir 
jaunimas, susidūrę su tokiais stipriais savo gyvenimo pokyčiais, dažnai jaučiasi bejėgiais. 

 Suaugusieji dažnai neįvertina, kad pokyčiai šeimos gyvenime stipriai ir tiesiogiai paveikia jų 
vaikus. Vaikai namuose dažnai neturi galimybių išreikšti savo jausmams, kylantiems dėl 
pasikeitimų šeimos gyvenime.  

 

UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA  

Dalyviai: užsiėmimai skirti tėvams, kurie skiriasi ar yra išsiskyrę bei turi nepilnamečių vaikų. 

Siekiant sukurti saugią aplinką ir išlaikyti konfidencialumą, kiekviename grupės užsiėmime 

visuomet dalyvauja tie patys tėvai ir tas pats vadovas. 

Grupės dydis: efektyviausia dirbti uždaros grupės darbo principu (visuose užsiėmimuose dalyvauja 

tie patys tėvai). Dalyvių skaičius 8-10 žmonės. Jei prasidėjus mokymams atsiranda norinčių 

prisijungti ir laisvų vietų dar yra, tai grupę galima papildyti ne vėliau nei iki antro susitikimo. 

Užsiėmimų trukmė: aštuonios savaitės (aštuoni užsiėmimai po 90 min.). Geriausia, kai susitikimai 

yra kassavaitiniai ir vyksta tą pačią dieną bei valandą. 

Vieta: uždara patalpa, kurioje būtų galima sustatyti kėdes ratu ir laisvai judėti. Patalpa turi būti 

apsaugota nuo pašalinių trikdžių. 

Kiekvienas užsiėmimas turi tam tikrus tikslus, užduočių ir veiklų aprašymą, reikalingų priemonių 

sąrašą, nurodymus, nurodymus/instrukcijas grupės vadovui (kaip pradėti užsiėmimą, veiklų 

aprašymus ir kaip užbaigti užsiėmimą). 

 

PRIELAIDOS SĖKMINGAM  DARBUI 

1. Grupės struktūra. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius (temos jautrumą) svarbu, kad: a) 
grupė būtų nedidelės apimties (8-10 dalyviai), b) tėvai būtų panašiame skyrybų etape 
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(skiriasi, išsiskyrę ir auginantys nepilnamečius vaikus), tuomet dalyviai jaučia didesnį 
panašumą, labiau linkę dalintis savo išgyvenimais, gali mokytis vienas iš kito ir įgalinti vienas 
kitą;  

2. Tie patys dalyviai visą grupės laikotarpį, nes tai padeda sukurti ir išlaikyti pasitikėjimo 
atmosferą grupėje. 

3. Pastovumas ir nuoseklumas. Užsiėmimai yra sukurti taip, kad ankstesniame užsiėmime 
įgyti įgūdžiai padėtų ugdyti naujus. Svarbu, kad užsiėmimai vyktų kartą per savaitę tuo 
pačiu laiku toje pačioje saugioje (rami aplinka, nėra pašalinių, netrukdoma ir t.t.) vietoje su 
tais pačiais dalyviais ir vadovu/ais. 

4. Lankstumas. Net, kai yra numatytas aiškus darbo planas, svarbu atsižvelgti į tėvų poreikius. 
Pavyzdžiui, jei kyla gyva diskusija, leisti tėvams diskutuoti ir atitinkamai keisti tvarkaraštį. 

5. Konfidencialumas. Esminė taisyklė – visa tai kas vyksta grupėje, lieka grupėje. Ši taisyklė 
turi būti įvardinta ir aptarta su tėvais.  

6. Vadovo dalyvavimas. Geranoriškas ir atviras vadovas ne tik turi išlaikyti sveikas ribas tarp 
dalyvių ir tarp savęs ir dalyvių, bet ir tinkamai dalyvauti veiklose. Vadovas turi būti 
pavyzdys, kaip tinkamai reikšti jausmus, mokėti tinkamai pasidalinti savo šeimos patirtimi, 
tačiau nepanaudoti grupės savo interesams (savo problemoms aptarti ar spręsti). 
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UŽSIĖMIMŲ EIGA  

PIRMAS UŽSIĖMIMAS „SKYRYBŲ STADIJOS“  

Užsiėmimo skirtas dalyvių susipažinimui, lūkesčių įvardinimui, grupės taisyklių sukūrimui, 

supažindinimui su grupės struktūra. Grupės metu, taip pat, dalyviai supažindinami su šeimų 

posisteme ir jos irimu, pagrindiniais įstatymais susijusiais su vaiko globa, parama bei jo teisėmis, 

skyrybų stadijomis. 

 

ANTRAS UŽSIĖMIMAS „EMOCIJOS SKYRYBŲ METU“  

Užsiėmimas skirtas aptarti skyrybų procese kylančius jausmus, jų įtaką kasdieniam gyvenimui bei 

būdus, kurie padeda su jais išbūti. Susitikimo metu atliekama praktinė užduotis apie jausmus, kuri 

vėliau aptariama ir vyksta grupinė diskusija.  

 

TREČIAS UŽSIĖMIMAS „VAIKŲ POREIKIAI  SKIRTINGAIS AMŽIAUS TARPSNIAIS“  

Užsiėmimas skirtas tėvus supažindinti su vaikų poreikiais skirtingais amžiaus tarpsniais ir kas 

kiekviename amžiaus laikotarpyje yra svarbu vaikui susidūrus su tėvų skyrybomis. Vedama 

diskusija apie skirtingus auklėjimo būdus, taisyklių, dienotvarkės pasikeitimus, kai tėvai išsiskiria.  

 

KETVIRTAS UŽSIĖMIMAS  „VAIKŲ EMOCIJOS SKYRYBŲ PROCESE“  

Užsiėmimas skirtas tėvus supažindinti su vaikų emocijomis, kurios kyla skyrybų metu. Taip pat 

diskusijos metu aptariami tėvų naudojami būdai, kurie padeda vaikams lengviau susitvarkyti su 

emocijomis. 

 

PENKTAS UŽSIĖMIMAS „ŽAIDIMAI, KURIUOS ŽAIDŽIAME SKYRYBŲ PROCESE“  

Užsiėmimas skirtas su tėvais aptarti elgesio modelius, kurie atsiranda skyrybų metu (lojalumo 

konfliktas, šnipų žaidimus, „kančios terorizmas“, tėvų rungtyniavimas, kuris geresnis, vaiko 

įtraukimas į tėvų konfliktus). Diskusijos metu ieškoma būdų, kaip išvengti šių elgesio modelių 

atsiradimo.  

 

ŠEŠTAS UŽSIĖMIMAS „KALBAME SU VAIKU APIE  POKYČIUS“  

Užsiėmimas skirtas aptarti su tėvais, kaip kalbėtis su vaiku apie skyrybas skirtingais amžiaus 

tarpsniais. Taip pat diskusijos metu aptariami įvairūs galimi pokalbio būdai apie pasikeitimus 

gyvenime, kurie atsiranda dėl skyrybų. 
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SEPTINTAS UŽSIĖMIMAS  „TĖVYSTĖ“  

Užsiėmimas skirtas tėvus supažindinti su tėvystės stiliais, tėvystės būdais, skirtingais 

bendradarbiavimo būdais su buvusiu vyru/žmona. Diskusijos metu siekiama atrasti kiekvienam 

priimtiniausius tėvystės stilius bei bendravimo su buvusiu sutuoktiniu būdus.  

 

AŠTUNTAS UŽSIĖMIMAS „UŽBAIGIMAS“  

Užsiėmimas skirtas užbaigti grupę, atsisveikti su dalyviais, apibendrinti įgytas žinias bei patirtį. Jo 

metu, taip pat, skiriama laiko pabaigti atsakyti į dar likus klausimus ar tam tikrus neaiškumus.  

 

LITERATŪRA:  

1. Berger M., Gravillon. I. Mano tėvai skiriasi. Baltos lankos. Vilnius. 2003. 
2. Breidokienė R., Ignatovičienė S. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės 

rekomendacijos. Vilnius. 2010. 
3. Clarke-Stewart, Alison ir Brentano, Cornelia. Divorce: Causes and Consequences. Yale 

University Press. 2006. eBook. 
4. Lebow, Jay L. Handbook of Clinical Family Therapy. Wiley. 2005. 
5. Lippman, Jessica G. ir Lewis, Paddy Greenwall. Divorcing with Children: Expert Answers to 

Tough Questions From Parents and Children. Westport, Conn: Praeger. 2008. 
6. MacDonough, Hanna ir Bartha, Christina. Putting Children First: A Guide for Parents 

Breaking up. Toronto: University of Toronto Press. 1999. 
7. Robinson, Margaret. Family Transformation Through Divorce and Remarriage: A Systemic 

Approach. London: Routledge. 1991. 
8. Žukauskienė R.. Raidos psichologija. Margi raštai. Vilnius. 2007. 
9. Wiseman, Janet Miller. Mediation Therapy: Short-Term Decision Making for Couples and 

Families in Crisis. 1990. 
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5 PRIEDAS. UGDYMO PROGRAMA VAIKAMS, IŠGYVENUSIEMS TĖVŲ SKYRYBAS (GRUPĖ „VAIKO LABUI“12)  

Ugdymo ir paramos grupė skirta 10 – 12 metų vaikams, išgyvenantiems pokyčius savo šeimoje dėl skyrybų. 

Užsiėmimų struktūra siekiama sukurti saugią aplinką vaikams dalintis savo patirtimi  ir išgyvenimais, kilusiais 

dėl tėvų skyrybų ar atsiskyrimo. 

Grupėje siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius: 

 Saugioje aplinkoje ugdyti vaikų gebėjimą dalintis patirtimi apie pokyčius šeimoje. 

 Skatinti vaikus atpažinti ir tinkamai reikšti jausmus. 

 Mokyti vaikus paremti ir atjausti vienas kitą. 

 Padėti vaikams suprasti, kad jie nėra atsakingi ir kalti dėl suaugusiųjų išgyvenimų. 

 Padėti vaikams atrasti suaugusiuosius, kuriais  jie galėtų pasitikėti. 

 Padėti vaikams išgyventi tėvų skyrybų situaciją sveikais būdais. 

 Padėti vaikams pripažinti ir išgyventi netekties ir liūdesio jausmus. 

 

Vaikai ir jų šeimos išgyvena savas patirtis  ir pokyčiai jų gyvenime dėl tėvų skyrybų gali būti skirtingi, tačiau 

vaikų išgyvenimai yra panašūs. Pavyzdžiui, vaiko, kurio tėvai išsiskyrė visai neseniai, jausmai gali būti panašūs 

į vaiko, su kuriuo po skyrybų atsisako pasimatyti tėvas. Abu vaikai išgyvena pyktį, baimę ir nerimą dėl 

nežinios, kontrolės praradimo jausmą ir pan., ir jiems abiems kyla panašūs klausimai dėl ateities.  

Skyrybas išgyvenantiems vaikams užsiėmimai gali būti naudingi, nes jų tėvai dėl savo patiriamų išgyvenimų ne 

visada yra pajėgūs tinkamai padėti savo vaikams išgyventi pokyčius dėl skyrybų. Kartais, nors tėvai ir tinkamai 

pasirūpina savo vaikų išgyvenimais, tačiau vaikai vis tiek jaučiasi prislėgti, pradeda vengti savo draugų ar 

bendramokslių, nes jaučiasi “vieninteliai/kitokie”, kurie patiria tokio pobūdžio išgyvenimus ir pasikeitimus. 

 

GRUPĖS DARBO PRINCIPAI 

1. Struktūruota saugi aplinka 

Kai vaikai jaučiasi saugūs dalintis savo išgyvenimais, mažėja vienišumo jausmas ( vaikai patiria, kad ir kiti turi 

panašios patirties, dėl kurios išgyvena panašius jausmus). Saugumo jausmą padeda sukurti:  

a) palaikanti aplinka; 

                                                                 

12 (C) Šeimos santykių institutas 2016. Visos teisės saugomos. Draudž iama kopijuoti ir platinti be autoriaus sutikimo.  Visos 

autorinės teisės priklauso Viešajai įstaigai Šeimos santykių institutas, jeigu nenurodyta kitaip. Šią medžiagą griežtai draudžiama 

naudoti kitur ir platinti bet kuriuo būdu ar pavidalu be autoriaus su tikimo.  
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b) pagarba vaikų patirčiai ir išgyvenimams ( vadovai privalo palaikyti pagarbų santykį grupėje – ne tik 
vadovų pagarba, bet ir vaikų tarpusavio pagarba); 

c) konfidencialumas; 
d) aiškios, nuoseklios ribos ir taisyklės, kurias vaikai sukuria patys. 

Saugumo jausmą stiprina ir palaiko bendrumo jausmas – galima sukurti grupės simboliką, šūkį ir kt. 

2.  Jausmų atpažinimas, įvardinimas ir tinkamas išreiškimas 

Tėvų skyrybos gali sukelti vaikams daug įvairių jausmų, kuriuos jiems sunku talpinti/pakelti ir suprasti. Ypač 

pažeidžiami jaunesnio amžiaus vaikai, nes stokoja pažintinių ir įveikos įgūdžių. Galima taikyti įvairias jausmų 

atpažinimo technikas (piešiniai, žaidimai, sakiniai ir t.t). 

3. Pažintinių iškraipymų/klaidingo suvokimo, susijusių su skyrybomis išsiaiškinimas 

Vaikų gebėjimas įveikti (veiksmingumas) sunkumus priklauso nuo to, kaip jie supranta, kas vyksta jų gyvenime 

(nuo  supratimo aiškumo), todėl vienas iš tikslų grupėje yra padėti vaikams išsiaiškinti su skyrybomis 

susijusius klaidingus supratimus, pavyzdžiui, mažinti atsakomybės dėl skyrybų jausmus, nerealias fantazijas 

apie tėvų sutaikymą, baimę būti paliktam/apleistam. Reikia padėti vaikams suprasti, kad tėvų santuoka 

nutrūksta nepriklausomai nuo vaiko elgesio, norų ar minčių, kad tai yra išorinis, nuo vaiko nepriklausantis, 

dalykas. Tai leis vaikui išsilaisvinti nuo vidinės atsakomybės už tėvų santuokos problemas. 

4. Stiprinti sunkumų įveikimo įgūdžius 

Keletas užsiėmimų yra skirta bendravimo įgūdžių, pykčio atpažinimo ir tinkamos išraiškos bei sprendimų 

kasdienėse situacijose priėmimo ugdymui. Šie įgūdžiai padeda vaikams susidoroti su jų gyvenimo 

permainomis, kurios kyla dėl skyrybų, sustiprina vaiko pajėgumą valdyti situaciją ir mažina bejėgiškumo 

jausmą. Labai svarbu mokyti vaikus atskirti, kurias problemas jie gali valdyti ir kurių negali. Tai padės jiems 

atsitraukti nuo tėvų konfliktų ir savo energiją nukreipti į jų amžiui tinkančias veiklas. 

5. Stiprinti pozityvų vaiko savęs ir savo šeimos suvokimą 

Tai kartu ir darbo  grupėje pabaiga. Užsiėmimų metu galima taikyti įvairius vaiko savivertę stiprinančius 

pratimus, pvz., “Tu esi ypatingas asmuo”. Vaikai grupėje rašo teigiamus dalykus kiekvienam grupės nariui ir 

garsiai juos išsako. Galima piešti šeimos herbą, kurti šeimos šūkį ir pan. Paskutiniam užsiėmimui galima “kepti 

pyragą” (iš pratimo “Smuklė” ir įdėti vienas kitam po dalelę su linkėjimais) arba piešti ranką ir surašyti 

linkėjimus ar teigiamas savybes. 

Užsiėmimų struktūra 

Užsiėmimai skirti nedidelei (šešių – aštuonių) 10 – 12 metų amžiaus vaikų grupei, kurios trukmė yra dešimt 

savaičių (dešimt užsiėmimų po 60 – 90 min) Siekiant sukurti saugią aplinką ir išlaikyti konfidencialumą, 

kiekviename grupės užsiėmime dalyvauja tie patys vaikai ir tas pats vadovas. 
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Užsiėmimai yra išdėstyti tam tikra tvarka, kuri padeda formuoti saugią aplinką ir skatinti vaikų pasitikėjimą 

vienas kitu, tačiau pagal kiekvienos grupės specifinius poreikius ir tikslus kai kuriuos užsiėmimus galima 

praleisti, kartoti ar keisti jų eiliškumą. 

Kiekvienas užsiėmimas turi savo tam tikrus tikslus, užduočių ir veiklų aprašymą, reikalingų priemonių sąrašą, 

nurodymus, kokių įgūdžių vaikai bus mokomi, nurodymus/instrukcijas grupės  vadovui (kaip pradėti 

užsiėmimą, veiklų aprašymus ir kaip užbaigti užsiėmimą). 

 

Ką grupės vadovas turi žinoti apie pokyčius po skyrybų? 

 Sprendimą išsiskirti/nebegyventi kartu priima ne vaikai, bet suaugusieji. Tačiau vaikai ir jaunimas, 
susidūrę su tokiais stipriais savo gyvenimo pokyčiais,  dažnai jaučiasi bejėgiais. 

 Suaugusieji dažnai neįvertina, kad pokyčiai šeimos gyvenime  stipriai ir tiesiogiai paveikia jų vaikus. 
Vaikai namuose dažnai neturi galimybių išreikšti savo jausmams, kylantiems dėl pasikeitimų šeimos 
gyvenime.  

 Vaikams, išgyvenantiems tėvų skyrybas, galimybės gauti pagalbos yra daug mažesnės nei 
suaugusiesiems, išgyvenantiems tą pačią situaciją. 

 Vaikai turi mažiau įgūdžių, padedančių įveikti sunkumus dėl skyrybų, nei jų turi suaugusieji. 
 

 

Vadovo uždaviniai 

Pagrindinis vadovo uždavinys yra sukurti pasitikėjimą grupėje. Kiti uždaviniai: 

 Apibrėžti, kas yra šeima, ir padėti grupės dalyviams dalintis informacija apie pokyčius savo šeimoje. 

 Padėti vaikams atskleisti savo jausmus ir ugdyti supratimą, kad tai, ką jie jaučia dėl pokyčių šeimos 
gyvenime, yra normalu. 

 Ugdyti tinkamus problemų sprendimo įgūdžius. 

 Padėti vaikams atpažinti, įvardinti pyktį ir pasidalinti patirtimi apie pykčio išreiškimo būdą jų šeimose. 

 Atrasti vaikų tikslus/įsivaizdavimus, susijusius su jų šeima ir padėti jiems išsikelti asmeninius tikslus 
grupėje. 

 Supažindinti vaikus su netekties ir gedėjimo procesu. 

 Ugdyti vaikų gebėjimą priimti saugius sau ir pozityvius sprendimus.  

 

Prielaidos sėkmingam darbui 

7. Grupės struktūra. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius (temos jautrumą) svarbu, kad: a) grupė 
būtų nedidelės apimties (6 – 8 dalyviai), b) vaikai grupėje būtų panašaus amžiaus (skirtumas ne 
daugiau nei vieni – du metai ), nes tuomet vaikai jaučia panašumą, labiau linkę dalintis savo 
išgyvenimais, gali mokytis vienas iš kito ir įgalinti vienas kitą; c) vaikai būtų linkę dalintis savo 
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išgyvenimais, todėl prieš užsiėmimus grupėje būtina su kiekvienu susitikti individualiai, aptarti jų 
patirtis ir norą dalyvauti grupėje. 

8. Tie patys dalyviai visą grupės laikotarpį, nes tai padeda sukurti ir išlaikyti pasitikėjimo atmosferą 
grupėje. 

9. Pastovumas ir nuoseklumas. Užsiėmimai yra sukurti taip, kad ankstesniame užsiėmime įgyti įgūdžiai 
padėtų ugdyti naujus. Svarbu, kad užsiėmimai vyktų kartą per savaitę tuo pačiu laiku toje pačioje 
saugioje (rami aplinka, nėra pašalinių, netrukdoma ir t.t.) vietoje su tais pačiais dalyviais ir vadovu/ais. 

10. Lankstumas. Net, kai yra numatytas aiškus darbo planas, svarbu atsižvelgti į vaikų poreikius. 
Pavyzdžiui, jei kyla gyva diskusija, leisti vaikams diskutuoti ir atitinkamai keisti tvarkaraštį. 

11. Konfidencialumas. Esminė taisyklė – visa tai kas vyksta grupėje, lieka grupėje. Ši taisyklė turi būti 
įvardinta ir aptarta su vaikais. Jei vaikas negali pasitikėti grupe, jam dalyvavimas grupėje tampa 
nenaudingas. Svarbu, kad vadovas pasakytų ( ir laikytųsi žodžio ) vaikams, kad jis nepasakys tėvams 
apie tai, kas kalbama grupėje. 

12. Vadovo dalyvavimas. Geranoriškas ir atviras vadovas ne tik turi išlaikyti sveikas ribas tarp dalyvių ir 
tarp savęs ir dalyvių, bet ir  tinkamai dalyvauti veiklose. Vadovas turi būti pavyzdys, kaip tinkamai 
reikšti jausmus, mokėti tinkamai pasidalinti savo šeimos patirtimi, tačiau nepanaudoti grupės savo 
interesams (savo problemoms aptarti ar spręsti). 

 

Pastaba: užsiėmimai skirti 10 – 12 metų vaikams (ketvirtokams – šeštokams), todėl vedant grupes jaunesnio 

ar vyresnio amžiaus vaikams, juos reikėtų atitinkamai pritaikyti. 

 

Kaip išvengti sudėtingų situacijų? 

 Visada reikia palikti pakankamai laiko kiekvieno užsiėmimo pabaigai, nes kiekvieno jų metu 
paliečiamos vis sunkesnės ir jautrios vaikams temos, sukeliančios stiprių jausmų. Todėl svarbu 
tinkamai užbaigti užsiėmimą, kad vaikai “paliktų” jausmus grupėje. 

 Jei vaikui sunku išgyventi jausmus (pavyzdžiui, verkia, atsiriboja, pyksta ar pan.) užsiėmimų metu, 
būtina leisti jam pabūti vienam ar pasikalbėti su juo po užsiėmimo. Svarbu pastebėti vaikų 
išgyvenimus, tačiau neskubėti užglaistyti situacijos, kai vaikas tampa stipriai pažeidžiamas ir išgyvena 
stiprius jausmus. 

 Raskite galimybę grupę vesti dviese, nes dviems vadovams yra daugiau galimybių stebėti grupės 
dinamiką ir atspindėti vaikų išgyvenimus ir patirtis grupėje bei aptarti tai užsiėmimo pabaigoje. 

 

Tėvų vaidmuo:  

 patartina gauti tėvų sutikimą, kad vaikas gali dalyvauti užsiėmimuose, nes tėvai gali skirtingai reaguoti 
į vaiko grupėje – vieni noriai sutinka ir remia vaiko dalyvavimą, o kiti gali dėl įvairių priežasčių 
nesutikti; 

 vadovai turi informuoti tėvus apie vaiko pasiekimus grupėje laikydamiesi konfidencialumo principo, 
neatskleisdami specifinių detalių apie tai, kas vyksta grupėje. 
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VAIKŲ GRUPĖS PROGRAMA 

 

Pirmas užsiėmimas “Pokyčiai” 

Pirmas užsiėmimas skirtas grupės narių susipažinimui, taisyklių kūrimui, bendrumo pajautimui. Sukuriamos 

taisyklės, dalinamasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vedama diskusija apie pokyčius vaikų gyvenime, 

siekiant padėti vaikams pamatyti, kad daug vaikų yra patyrę tėvų skyrybas, atrasti panašumų. Grupės 

pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Antras užsiėmimas “Šeima” 

Antras užsiėmimas skirtas vaikams diskutuoti apie šeimą, aptarti savo šeimą, atrasti pozityvių dalykų apie 

savo šeimą, panašumų grupės narių šeimose. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į 

grupę. Vėliau vedama diskusija apie populiarius šeimos mitus, vaikai turi pritarti arba atmesti teiginius, jie 

plačiau aptariami. Antroje užsiėmimo dalyje vaikai piešia savo šeimą, aptaria mėgstamas veiklas su šeima. 

Grupės pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Trečias užsiėmimas „Atsakymai į klausimus apie skyrybas“ 

Trečias užsiėmimas skirtas aptarti klausimus apie skyrybas, kurių vaikai kartais nedrįsta paklausti, tačiau jiems 

rūpi žinoti. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vadovas parengia stalo 

žaidimą, kuriame reikia atsakyti į klausimus susijusius su skyrybomis. Vaikai paeiliui ridena kauliuką bei atsako 

į klausimus iš kortelių. Žaidimo metu, atsakydami į klausimus, vaikai gali kalbėti apie tai kas vyksta jų šeimoje. 

Grupės pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Ketvirtas užsiėmimas „Dveji namai“ 

Ketvirtas užsiėmimas skirtas vaikams padėti kalbėti apie dvejus skirtingu tėvų namus, apie savijautą dėl tėvų 

negyvenimo kartu. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vėliau vadovas 

paprašo vaikų iš lego pasatyti du namus. Jei jų tėvai gyvena atskirai, tai prašoma galvoti apie tėvų namus, jei 

dar neatskirai, tai - kaip įsivaizduoja kaip būtų gyventi atskirai. Pastatę namus papasakoja apie juos grupei, 

apie tų namų panašumus ir skirtumus (taisyklės, žaidimai ir pan.). Grupės pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais 

jausmais išeina iš grupės. 
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Penktas užsiėmimas „Jausmai“ 

Penktas užsiėmimas skirtas padėti vaikams atpažinti ir įvardinti visus jausmus, kurie gali kilti tėvų skyrybų 

metu. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vėliau vaikai sudaro sąrašą 

jausmų, kuriuos jiems sukelia skyrybos, kiekvienas jausmas aptariamas, paklausiama kokiu metu jis buvo 

jaučiamas. Bendrai aptarus kylančius jausmus, paprašoma vaikų pagaminti jausmų koliažą, siekiant 

pavaizduoti kaip jaučiasi dėl tėvų skyrybų, koliažai aptariami grupėje. Užsiėmimo pabaigoje vaikai dalinasi su 

kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Šeštas užsiėmimas „Liūdesys“ 

Šeštas užsiėmimas skirtas plačiau pakalbėti apie dažnai tėvų skyrybų metu patiriamą liūdesį. Užsiėmimo 

pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vėliau vadovas paprašo vaikų nupiešti dalykus, dėl 

kurių vaikams labiausiai liūdna tėvų skyrybų metu, ko jiems labiausiai gaila/trūksta iš gyvenimo su tėvais 

kartu. Vaikai pristato savo piešinius, visi dalinasi kaip jie liūdi, kur gali kreiptis pagalbos. Užsiėmimo pabaigoje 

vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Septintas užsiėmimas „Kaltė ir kiti klaidingi įsitikinimai“ 

Septintas užsiėmimas skirtas padėti vaikams išsiaiškinti klaidingus įsitikinimus, dėl kurių jie kartais jaučiasi 

kalti dėl tėvų skyrybų. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vadovas 

parengia žaidimą „tiesa-netiesa“. Vaikai traukia lapelius su teiginiais apie galimą vaikų kaltę tėvų skyrybų 

metu, paneigia arba pritaria teiginiui, visi kartu padiskutuoja. Vadovas stengiasi padėti vaikams suprasti, kad 

jie nebūna kalti dėl tėvų skyrybų. 

Užsiėmimo pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Aštuntas užsiėmimas „Pyktis“ 

Aštuntas užsiėmimas skirtas padėti atpažinti ir suprasti dėl ko gali kilti pyktis tėvų skyrybų metu, mokintis 

tinkamų būdų jį išreikšti. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vadovas 

pamoko vaikus atpažinti ir valdyti pyktį. Vaikai pasidalina apie situacijas tėvų skyrybų metu, kuomet jiems 

buvo pikta. Diskusijos metu aptariami galimi reagavimo variantai supykus. Vaikai suvaidina pasirinktas 

situacijas. Užsiėmimo pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 
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Devintas užsiėmimas „Sudėtingos situacijos“ 

Devintas užsiėmimas skirtas aptarti sudėtingoms situacijoms, kurios kyla vaikams tėvų skyrybų metu, 

palaikyti ir padėti vieni kitiems. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vėliau 

vadovas paprašo vaikų iš plastilino nulipdyti jiems sudėtingas situacijas tėvų skyrybų metu. Bendrai grupėje 

pristatomos situacijos, vaikai vieni kitiems siūlo galimus sprendimo būdus. Užsiėmimo pabaigoje vaikai 

dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 

 

Dešimtas užsiėmimas „Pabaiga“ 

Dešimtas užsiėmimas skirtas vaikams apibendrinti grupės metu įgytą patirtį, atsisveikinti su vadovu bei 

grupės nariais. Užsiėmimo pradžioje vaikai dalinasi su kokiais jausmais atvyko į grupę. Vadovas paprašo 

kiekvieno vaiko pasakyti pagyrimą sau ir savo šeimos nariams. Atsisveikinant vaikai vieni kitiems rašo 

palinkėjimus. Užsiėmimo pabaigoje vaikai dalinasi su kokiais jausmais išeina iš grupės. 
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6 PRIEDAS. RYŠIO TARP TĖVŲ IR VAIKŲ ATKŪRIMO PROGRAMA13 

PROGRAMOS TIKSLAI:  

 padėti vaikui įveikti nepasitikėjimą vienu iš tėvų ir išmokti valdyti emocines reakcijas; 

 atkurti sutrikusius santykius tarp vaiko ir vieno iš tėvų. 

 

PROGRAMA yra labiau skirta ugdymui nei psichoterapiniam gydymui. Vaikai ir tėvai mokomi bendravimo, 

konfliktų bei emocijų atpažinimo ir valdymo įgūdžių. Vaikams padedama prisitaikyti prie naujų gyvenimo 

sąlygų: kurti ar atkurti santykius su atstumiamu tėvu ar motina bei su jo aplinka – išplėstine šeima ir draugais.  

 

PROGRAMOJE TURI DALYVAUTI ABU TĖVAI, DIRBANT SU JAIS ATSKIRAI. Pagrindinis darbo su tėvais tikslas – 

bendratėvystės ugdymas ir skatinimas siekti bendrų sprendimų vaiko labui.  

 

BENDRIEJI PROGRAMOS REIKALAVIMAI  

Neutralumas. Prieš pradedant darbą su santuoką nutraukusiais ir įsivėlusiais į ginčus dėl vaiko gyvenamosios 

vietos ir/ar bendravimo tvarkos po skyrybų tėvais būtina turėti nukreipimą iš teismo ar VTAS. Konsultantams 

naudinga žinoti, kad kai kurie tėvai tiesiog mėgina pasinaudoti specialistų paslaugomis, nes tikisi gauti 

palaikymo, net jei jis ir nėra naudingas. Tokie klientai dažniausiai mėgina sudaryti sąjungą su specialistu prieš 

savo buvusį vyrą ar žmoną. Konsultantas turi žinoti, kad jam nepavykus ar nemėginant užmegzti kontakto su 

kitu iš tėvų, kurio ryšys su vaiku yra nutrūkęs ar pažeistas, galima pastiprinti konfliktą ar sulaukti priešiškų 

reakcijų (pavyzdžiui, skundų ar bylų inicijavimo), ypač tais atvejais, kai teismo nutarimu yra apribotos šio iš 

tėvų teisės. Naudinga surinkti informaciją iš kitų pagalbos teikėjų, jeigu yra teikta ar teikiama pagalba, apie 

šeimą. 

                                                                 

13 (C) Šeimos santykių institutas 2016. Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti ir platinti be autoriaus sutikimo . Visos 

autorinės teisės priklauso Viešajai įstaigai Šeimos santykių institutas, jeigu nenurodyta kitaip. Šią medžiagą griežtai draudžiama 

naudoti kitur ir platinti bet kuriuo būdu ar pavidalu be autoriaus sutikimo.  
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Žinios ir kompetencija. Konsultantui, dirbančiam su tėvais, kurių ryšiai su vaikais yra sutrikę ar nutrūkę dėl 

skyrybų, būtinos specialios žinios apie tėvų – vaikų ryšio sutrikimo dinamiką, priežastis, kodėl skyrybų atveju 

vaikai linkę atstumti tėvus bei darbo su šeima įgūdžiai (gebėjimas vertinti vaiką ir tėvus kaip sistemą). Laiku 

neatpažinus tėvų atstūmimo sindromo ar neturint atitinkamų darbo su šeima įgūdžių galima padaryti žalos 

visai šeimos sistemai. Konsultantu gali būti – psichologas, šeimos konsultantas, šeimos psichoterapeutas. 

Tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir bendra kalba. Konsultantas turi aiškiai apsibrėžti, kas yra klientas – 

vaikas? Vienas iš tėvų? Ar vaikas ir vienas iš tėvų? Labai svarbu suprasti, kokią pagalbą gaus klientas ir kokios 

bus pagalbos išeitys. Dirbant su konfliktiškų skyrybų atvejais visuomet teks bendradarbiauti su kitų institucijų 

specialistais – advokatais, teisėjais, VTAS darbuotojais, psichologais ir kt. 

Konsultantas turi žinoti savo diagnostinius terminus, tačiau bendradarbiaudamas su kitų institucijų 

specialistais turėtų vengti diagnostinių terminų ir aprašyti šeimos narių elgesį, kurį stebi darbo su šeima 

metu. Niekada nediagnozuoti ir nevertinti klientų iki susitikimo su jais arba gyvai nestebint tėvo – vaiko 

bendravimo. Pavyzdžiui, jei vienas iš tėvų kreipiasi konsultacijai, teigdamas, kad vaikas atsisako matytis su 

kitu iš tėvų ar jį atstumia arba apibūdina jį kaip narcistinę ar ribinę asmenybę, konsultantas neturi teisės 

daryti išvadų ar diagnozuoti pagal pateikiamas charakteristikas. Jis gali daryti išvadas tik konsultacijų metu, 

kuomet pats stebi tėvų ir vaiko elgesį. Pateikiant išvadas teismui, teisėjui suprantama kalba būtina aprašyti ir 

tokius šeimos bendravimo modelius kaip trianguliacija, šeimos saugotojas, patologinis atstūmimas, 

iracionalus atstūmimas, atstūminėjamas tėvas/motina (tėvas/motina, su kuriuo vaikas atsisako praleisti 

laiko), išrinktasis iš tėvų (vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas yra sąjungoje). Šios sąvokos yra naudingos 

bendraujant tarpdisciplininei komandai ar specialistams tarpusavyje, tačiau jomis kalbėtis su tėvais 

nepatartina. 

PROGRAMOS DARBO METODAI IR TRUKMĖ  

 Tėvų konsultavimas. Konsultacijose turi dalyvauti abu tėvai, konsultacijas vykdant kiekvienam 

atskirai. Konsultacijų kiekis priklauso nuo tėvų sąmoningumo, įsipareigojimo ir gebėjimo 

bendradarbiauti.  

 Vaiko susitikimai su vienu iš tėvų (esant reikalui, kviečiamas tėvas/motina, su kuriuo gyvena vaikas), 

stebint jų bendravimą, padedant ugdyti jų tarpusavio bendravimo įgūdžius, valdyti emocijas. 

Rekomenduojama ne mažiau 6-8 vaiko susitikimų su atstumiamuoju iš tėvų. 
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SIEKTINI PROGRAMOS REZULTATAI:  

Dirbant su vaiku: 

 Skatinti sveikus santykius su abiem tėvais. 

 Padėti vaikui atpažinti kognityvinius iškraipymus ir juos keisti. 

 Padėti vaikui palaikyti požiūrio pusiausvyrą tarp abiejų tėvų (balansuotą požiūrį į abu tėvus). 

 Ugdyti vaiko gebėjimą kritiškai vertinti tėvų elgesį. 

 Atpažinti vaiko elgesio skirtumus skirtingose aplinkose (tėvo ir mamos namuose; užsiėmimų metu). 

 Stiprinti vaiko išgyvenimo / išlikimo įgūdžius. 

 

Dirbant su tėvais, su kuriais vaikų ryšys sutrikdytas ar nutrūkęs: 

 Pripažinti, kad šis iš tėvų gali jaustis nesuprastas. 

 Skatinti tėvus ne kovoti su vaiko atstūmimo reakcijomis, bet ieškoti ryšio su vaiku. 

 Suprasti vengiantį ar pasyvų atstūminėjamo tėvo/motinos elgesį: tėvus elgtis pasyviai ar vengti gali 

skatinti atstūminėjantis vaiko elgesys arba noras išvengti neigiamo vertinimo iš buvusio sutuoktinio. 

 

 Dirbant su esančiais tėvais, su kuriais vaikai yra sąjungoje: 

 Atpažinti vaidmenų sumaišymą: vaikas gali prisiimti suaugusiojo vaidmenį, siekdamas patenkinti vieno 

iš tėvų emocinius poreikius. Tokiais atvejais reikia skatinti tėvus prisiimti savo kaip tėvų vaidmenis, 

rūpintis vaiko poreikių tenkinimu, o savo emocinius poreikius tenkinti santykiuose su suaugusiais 

asmenimis, pavyzdžiui, gauti emocinės paramos iš draugų, artimųjų ar specialistų. 

 Stebėti ribas tarp vaiko ir tėvo ar motinos, su kuriuo vaikas yra sąjungoje. Išoriškai ribos tarp vaiko ir 

vieno iš tėvų gali atrodyti sveikos, tačiau pasigilinus, galima nustatyti, kad jos yra sumišusios. 

Pavyzdžiui, kartu su vaiku gyvenančiam iš tėvų trūksta paramos iš artimųjų ar bendruomenės, todėl 

paramos šaltiniu gali tapti vaikas. 
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 Pripažinti, kad vaikams yra naudinga nebendrauti su smurtaujančiais, neskiriančiais vaikui dėmesio, 

aplaidžiais tėvais. Svarbu suprasti, kad kai kurie tėvai bylinėjasi, skundžia su vaiku gyvenantį iš tėvų 

arba nevykdo teismo nutarčių ir nesilaiko susitarimų dėl savo asmenybės ar psichikos sutrikimų.  

 

KAS YRA SIEKTINA: 

 Bendradarbiauti su teismais ir tarpdisciplinine komanda. 

 Pripažinti, kad tėvai dažnai bylinėjasi, siekdami tenkinti savo kaip sutuoktinių interesus. 

 Dirbant su vaikais ir paaugliais, kurie be jokių aiškių priežasčių atstumia vieną iš savo tėvų, vadovautis 

prielaida, kad vaikai tėvus gali atstumti dėl įvairiausių priežasčių. Todėl būtina jas tyrinėti. 

 

KO REIKĖTŲ VENGTI:  

 Nerekomenduoti keisti vaiko gyvenamąją vietą, jei vienas iš tėvų elgiasi netinkamai. Kai kuriais 

atvejais šis sprendimas yra būtinas, tačiau ne konsultanto atsakomybėje yra jį priimti. 

 Nesudarinėti sąjungų su vienu iš tėvų. 

 Nuvertinti ar neigti informaciją, kuri nesutampa su konsultanto požiūriu. 
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7 PRIEDAS. ANKSTYVOJO ATPAŽINIMO, PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS (API) MODELIO VERTINIMO 

ATASKAITOS SANTRAUKA 

Ankstyvojo atpažinimo, prevencijos ir intervencijos (API) modelis, parengtas VšĮ Šeimos santykių 

institutas, yra skirtas šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą. Jame pasiūlyta 

struktūruota, trunkanti tam tikra ̨laika ̨pagalbos sistema padedanti sukurti vaikui palankia ̨auklėjimo struktūra ̨

(ribos, nuoseklus rūpinimasis vaiku, bendri reikalavimai kasdienei vaiko veiklai) tarp dviejų ̨ skirtingu ̨

rūpinimosi vaiku aplinkų ̨(abiejų ̨tėvu ̨namu ̨aplinkos po skyrybų)̨ ir kiekvienos iš ̌jų ̨viduje, t.y. sudaryti sal̨ygas 

bendratėvystei po skyrybų.̨ Svarbu atkreipti dėmesį, kad viena iš svarbiausių API modelio šeimoms, 

išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar atsiskyrimą, prielaidų yra grindžiama įvairių sričių – VTAS 

specialistų, teisėjų, advokatų, socialinių paslaugų teikėjų ir kitų institucijų, susiduriančių su tokiais šeimų 

atvejais, ekspertų bendradarbiavimu, siekiant suteikti pagalbą šeimai sprendžiant konfliktus bei užtikrinti 

pilnavertišką vaiko interesų gynimą skyrybų procese. Lietuvoje stokojant sisteminio požiūrio ir teikiamos 

pagalbos konflikto šalims skyrybų metu, dažnai šie konfliktai perkeliami į teismą, kuomet neretai yra 

pažeidžiami vaiko interesai, todėl API modelis remiasi tarpdisciplininės komandos veiksmų koordinavimu, 

siekiant ankstyvosios prevencijos, atpažinimo ir intervencijos į tokius skyrybų atvejus.  

API modelio vertinimas vyko 2 etapais, kuriuos apibendrina dvi skirtingos metodologijos – kiekybinė 

metodologija, taikant anketinės apklausos metodą (tyrimo imtis 71 respondentas) su ekspertais 

susiduriančiais ir dirbančiais su šeimomis patiriančiomis konfliktiškas skyrybas ir/ ar atsiskyrimą bei kokybinė 

metodologija, taikant pusiau struktūruotus interviu (imtis 23 interviu) su API modelio mokymuose 

dalyvavusiais ekspertais. Konfliktiškų besiskiriančių šeimų problematikos ir API modelio vertinimas yra 

struktūruotas į 2 pagrindines dalis, kurios išpildo skirtingus tokio vertinimo tikslus. 

Apibendrinant gautus anketinės apklausos rezultatus, galima teigti, kad didžiausias skyrybų atvejų 

krūvis tenka VTAS ir teisėsaugoje bei teisėtvarkoje dirbantiems specialistams. Visi ekspertai, susiduriantys 

savo darbinėje srityje su konfliktiškomis skyrybomis tarp tėvų, pastebi, kad gana dažnai būna pažeidžiami 

vaiko interesai, o dažniausia konfliktiškumo pasitaikanti charakteristika yra vaiko nuteikinėjimas prieš vieną iš 

tėvų, tėvų kivirčai vaiko akivaizdoje ar grasinimai neprileisti prie vaiko. Tačiau verta pastebėti, kad ne visas 

tėvų konfliktiškumo charakteristikas vienodai pastebi skirtingas institucijas atstovaujantys specialistai, 

kuomet lengviausio konfliktiškumo formą kaip barnius prie vaiko pastebi visi ekspertai, bet grasinimus dėl 
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vaiko pastebi dažniausiai teisėsaugos sferoje dirbantys specialistai. Šie rezultatai suponuoja dvi prielaidas: 

pirma tai, kad modelio kūrėjai teisingai identifikavo ir susistemino pagrindines konfliktiškumo 

charakteristikas, kurias pastebi patys ekspertai; antra tai, kad norint išspręsti konfliktiškų skyrybų atvejį, 

tampa svarbu išsiaiškinti tėvų konfliktiškumo lygmenį ir turėti visas skyrybų atvejo konfliktiškumo 

charakteristikas, tad tai gali atlikti ne atskirų institucijų specialistai, bet tarpdisciplininė komanda. Galima 

teigti, kad API modelyje išskiriamas tarpdisciplininės komandos vaidmuo tampa esminiu, siekiant ankstyvojo 

atpažinimo, prevencijos ir intervencijos besiskiriančioms ir konfliktuojančioms šeimoms. Dauguma ekspertų 

vienodai apibrėžė, kas yra vaiko interesai ir kaip tam tikrose skyrybų situacijose interesai būna pažeidžiami, 

bet vienu atveju dauguma ekspertų yra klaidingai įsitikinę, kad konfliktuojantiems tėvams skyrybų metu vaikų 

akivaizdoje netrūksta tam tikrų tėvystės įgūdžių. Siūlytina kitų tolimesnių mokymų metu labiau akcentuoti 

ekspertams bei padrąsinti pačius ekspertus nebijoti įvardinti tėvams, kad jų konfliktai vaikų akivaizdoje ne 

tik pažeidžia vaiko interesus, bet ir tai, kad tokios situacijos yra susijusios su tėvystės įgūdžiais (ir/ar jų 

trūkumu). 

Kaip viena iš pagalbos tėvams spręsti konfliktus priemonių galėtų būti įvairios teikiamos paslaugos ir 

paramos priemonės. Svarbu pabrėžti, kad ekspertai kaip reikalingiausias paslaugas mato tokias 

psichosocialines paslaugas kaip (individualų ar šeimos) konsultavimą, šeimos mediaciją ar tėvystės įgūdžių 

stiprinimo grupes. Psichosocialinių paslaugų įvairovės reikalingumas suteikia galimybes socialinių paslaugų 

teikėjams skirtingose savivaldybėse lanksčiau pažiūrėti ir nuspręsti (tarpdisciplininėje komandoje), kokias šie 

galėtų pasiūlyti paslaugas besiskiriančioms ir konfliktuojančioms šeimoms, atsižvelgiant į esamą situaciją 

savivaldybėje, kaip turimus žmogiškuosius ar kitus išteklius. Pavyzdžiui, jeigu savivaldybėje nėra poreikio ar 

kvalifikuoto asmens atlikti konsultavimą ar šeimos mediacijos, socialinių paslaugų teikėjai gali tokiai šeimai 

pasiūlyti tėvystės įgūdžių grupes (bent žemesnio konfliktiškumo lygmes skyrybų atvejams spręsti). Žinoma, 

reikia atsižvelgti ir įvertinti tai, kad tokių paslaugų pasinaudojimu, pasak ekspertų, daugelis besiskiriančių tėvų 

atsisako dėl įvairių socialinių mitų, kad socialinės paslaugos nieko nepakeis, ar, kad yra kvestionuojami tėvai 

apskritai kaip nepajėgūs pasirūpinti vaiku, ar dėl asmeninių įsitikinimų, jog buvęs partneris neturi tėvystės 

įgūdžių, ar, kad pats žmogus autonomiškai yra pajėgus susitvarkyti. API modelio veiksmingumo užtikrinimą 

gali garantuoti pačių ekspertų tarpdisciplininės komandos bandymas motyvuoti tėvus pasinaudoti 

siūlomomis psichosocialinėmis paslaugomis ir paneigiant jų asmeninius įsitikinimus apie šias paslaugas. 

Ekspertų motyvavimas ir neformalus darbas su tėvais gali užtikrinti pačius tėvus priimti sprendimą apie 
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paslaugų pasinaudojimą, nes kartu ekspertai įvardijo, kad gerokai retesni tėvų atsisakymai pasinaudoti šiomis 

paslaugomis yra dėl išorinių ir objektyvių faktorių – tokių paslaugų riboto prieinamumo gyvenamoje vietovėje 

ir jų kainos. Nors gyvenama vietovė gali būti ribojantis faktorius tokių paslaugų prieinamumui, tačiau 

savivaldybėje dirbančių soc. paslaugų teikėjų lankstumas pasiūlyti savo turimas paslaugas, priklausomai nuo 

turimų žmogiškųjų, finansinių ar kitų išteklių, galėtų sumažinti šio faktoriaus reikšmę. Taip pat, bandant 

įvertinti psichosocialinių paslaugų kainos faktorių, dauguma ekspertų vertina, kad tokių paslaugų finansinė 

atsakomybė galėtų (turėtų) būti pasidalinama tiek valstybės, tiek pačių tėvų. Kitas gana svarbus aspektas 

pabrėžtinas ir susijęs laikinosios apsaugos priemonių taikymu konfliktiškų skyrybų atveju, tai, kad, 

dauguma ekspertų palankiau (tikėtina kaip efektyvesnes) vertina psichosocialines paslaugas (kaip tėvystės 

įgūdžių stiprinimas, šeimos mediacija ir konsultavimas) nei palyginus su institucinės priežiūros ir šeimos 

kontrolės priemonėmis (kaip laikinojo globėjo–stebėtojo paskyrimas ar laikinai apribotos tėvystės teisės). 

Vertintojo rekomendacijos ir siūlymai: 

1) API modelio taikymas priklauso nuo tarpdisciplininės komandos koordinuoto bendradarbiavimo bei 

esamų socialinių paslaugų administruojamoje teritorijoje ir pagalbos tinklo. Koordinacinių susitikimų, 

kuriose dalyvauja skirtingos suinteresuotos institucijos, nauda ir svarba turi būti akcentuojama kaip 

viena iš sėkmingos tarpdisciplininės komandos veiklos sudedamųjų dalių.  

 Atsižvelgiant į esamą situaciją kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti svarstomos ir numatomos 

tinkamiausios modelio taikymo galimybės. Todėl svarbu parengti rekomendacinio pobūdžio algoritmą, 

kuris numatytų pagalbos konfliktiškų skyrybų atveju organizavimo etapus ir dalyvaujančias institucijas. 

Algoritme būtina numatyti pagrindinių tarpdisciplininės komandos specialistų (vaiko teisių apsaugos 

specialisto, socialinio darbuotojo, psichologo, socialinio pedagogo, teisėjo) veiksmų schemą, funkcijas 

ir atsakomybes.  

Numatant paslaugų teikėjų ribas ir funkcijas, svarbu atsižvelgti į regiono specifiką. Todėl 

rekomendacinę algoritmo schemą, kartu su skirtingoms institucijoms priskirtu veiksmų planu 

kiekviena savivaldybė galės modifikuoti pagal turimus žmogiškuosius ar kitus materialinius išteklius, 

atsižvelgiant į turimą socialinių paslaugų bazę, ar kitus kontekstualius savivaldybės faktorius (kaip tam 

tikrų paslaugų teikimo galimybių apribojimai).  
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2) Rekomendacijos kiekvienai iš tarpdisciplininę komandą sudarančių institucijų prisidedant prie 

konfliktiškų skyrybų atvejo stebėsenos ir jo valdymo. 

- Teismams: teismas parengiamajame teismo posėdyje, tuo tikslu, VTAS surinkus duomenis apie tai, 

kad šalims buvo siūlyta pagalba ir jie jos atsisakė, nebendradarbiavo, savo iniciatyva galėtų 

nuspręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių abiems tėvams taikymo – įpareigojimo išklausyti 

pozityvios tėvystės kursą ar kitos priemonės taikymo, kuri būtų prieinama konkrečioje 

savivaldybėje. Esant informacijos dėl prieinamų paslaugų bei tinkamiausios pagalbos trūkumui 

teismas turėtų kreiptis į VTAS specialistus. 

- VTAS: įvertina konfliktiškumo lygmenį pagal tėvų charakteristikas ir numato, ar reikia pagalbos ir 

kokios reikėtų bei pasiūlo tėvams. Esant poreikiui inicijuoja ir koordinuoja tarpdisciplininės 

komandos veiksmų planą. VTAS taip pat galėtų vykdyti socialinių partnerių, kurie teiktų paslaugas 

konfliktiškas skyrybas išgyvenantiems tėvams, paiešką ir aktyvaus tarpžinybinio santykio tarp VTAS 

ir socialinių paslaugų teikėjo palaikymą. Toje pačioje savivaldybėje VTAS specialistai turėtų 

nusistatyti ir sutarti dėl bendrų standartizuotų argumentų, kas yra vaiko interesas skyrybų atveju, 

kodėl skyrybos gali pažeisti vaiko interesus, kodėl tėvams svarbu pasinaudoti teikiamomis 

savivaldybėje paslaugomis ir kuo tos paslaugos pagelbės bei, kad suteikiamos psichosocialinės 

paslaugos nepriklauso nuo šeimos ar asmens socioekonominio statuso. 

- Socialinių paslaugų tiekėjams (socialiniams darbuotojams, psichologams, socialiniams 

pedagogams): įvertina teikiamas paslaugas savo regione, esant poreikiui inicijuoja trūkstamų 

paslaugų (pvz. atskirų tėvystės įgūdžių grupių ar kitų paslaugų) kūrimą arba svarsto kaip kitaip 

pagalba tėvams konfliktiškų skyrybų atveju galėtų būti suteikiama. 

Anot vertintojo, ypač svarbu, kad API modelio įgyvendinime dalyvauti kuo platesnis institucijų, 

įsitraukiančių į besiskiriančių ir išsiskyrusių šeimų situacijas sąrašas, pažymint, kad modelio 

taikymas gali būti reikšmingas tokioms institucijoms kaip policija, švietimo ir ugdymo įstaigos, 

sveikatos priežiūros įstaigos ar net advokatų savanoriškas į(si)traukimas. 

3) API modelio mokymų dalyviai pabrėžė modelio taikymo tęstinumo ir jo sklaidos svarbą. Dalyviai 

išreiškė poreikį vykdyti periodinius susitikimus su kitomis tarpdisciplininėmis komandomis iš įvairių 

savivaldybių. Tokių susitikimų metu galėtų būti dalinamasi modelio taikymo patirtimis, diskutuojami 
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iššūkiai, aptariami įvairūs problemų, su kuriomis tenka susidurti būdai, dalinamasi gerosios praktikos 

pavyzdžiais.   

 Tęstinumą užtikrintų ir detalesnis naujų paslaugų (grupių) aprašymas, kuris prisidėtų prie šių 

paslaugų sklaidos kitiems suinteresuotiems specialistams (policininkams, pedagogams ir t.t.).  

 Siekiant užtikrinti sklaidą ir tęstinumą privalu parengti rekomendacijas socialinės politikos 

formuotojams, pavyzdžiui, inicijuojant teisinių aktų pataisas, apmokant specialistus, plečiant pagalbas 

teikiančių institucijų tikslinės grupės ribas, kai socialinių paslaugų teikėjų paslaugos būtų prieinamos 

ne tik socialinės rizikos šeimoms bei didinant pačių paslaugų prieinamumą. 

 




