
KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS TARYBOS 

  POSĖDŽIO PROTOKOLAS

  Nr.  

Posėdis įvyko 2021-12-01, (nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“) 15.00-17.00 val.
Posėdžio pirmininkė Edita Kučinskienė
Posėdžio sekretorius Regina Venskuvienė.

Dalyvavo: Šeimos tarybos nariai: Andrius Petraitis, Edita Kučinskienė, Jurgita Kulevičienė,
Andrius Vaitkevičius, Aušra Zarambienė, Danguolė Misiukonienė, Regina Venskuvienė.

Kviestieji asmenys: Diana Jakubovskaja, VšĮ „Liberi“ užimtumo, viešinimo specialistė.

VšĮ „Liberi“  direktorė Rita Čėsnaitė  dėl ligos negali  dalyvauti  posėdyje,  todėl posėdžiui
pirmininkauja E. Kučinskienė.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl  VšĮ  „Liberi“  vedamos  programos  tėvams  „Pozityvi  tėvystė  kiekvienai  dienai“

pristatymo.
2. Dėl Šeimų NVO mugės 2021 pristatymo.

SVARSTYTA: 
1. VšĮ „Liberi“ vedama programa tėvams „Pozityvi tėvystė kiekvienai dienai“ 
Programą  pristatė  VšĮ  „Liberi“  užimtumo,  viešinimo  specialistė  Diana  Jakubovskaja.
Pranešimas pridedamas (priedas).

2. Dėl Šeimų NVO mugės 2021 pristatymo. 
Jurgita  Kulevičienė  pristatė  2021 m. liepos  mėn. Klaipėdos raj.,  Karklėje  vykusią  šeimų
NVO 

kasmetinę mugę (toliau – Mugė). Joje dalyvavo daugiau nei 30 šeimos gerovės srityje veikiančių
organizacijų.  Mugės  metu  apibendrinta  per  metus  vykdyta  veikla,  buvo  skaityti  pranešimai,
pasidalinta  gerąja  patirtimi,  svarstytos  problemos  ir  nagrinėjami  naujai  rengiami  teisės  aktai,
plečiamas bendradarbiavimo ratas. Metų bėgyje susitikimai vyko nuotoliniu būdu. Mugėje dalyvavo
Šeimų tarybų atstovai. Pokalbiuose atsiskleidė, kaip skirtingai dirba atskirų savivaldybių Šeimos
tarybos. Yra labai aktyviai ir produktyviai dirbančių, bet nemažos dalies Šeimos tarybų darbas yra
tik formalus.  

Edita Kučinskienė pratęsė J. Kulevičienę tuo, kad mugėje ne tik klausyta pranešimų, bet
intensyviai  vyko  naujų  kontaktų  užmezgimas.  Konstatuota,  kad  visoje  Lietuvoje  labai  trūksta
paslaugų  šeimoms,  atsidūrusioms  krizėje  ir  pradėjus  ištuokos  procesą.  Aktualūs  artėjančio
įtraukiojo  ugdymo  iššūkiai,  pagalbos  specialistų  ugdymo  įstaigose  trūkumai.  Susitikimai  labai
naudingi, rekomenduojame ir kitiems mūsų Šeimos tarybos nariams dalyvauti Mugėje kitais metais.
Mugę planuojama organizuoti 2021m. liepos 1-4 dienomis.

Vyko diskusija.
Edita Kučinskienė supažindino su naujai sudarytu baziniu paslaugų paketu šeimai. Taip pat

pristatė  2021-12-01 vykusiu Bendro darbo su šeimomis  tarpinstitucinės  grupės  posėdį,  kuriame
buvo  svarstytas  ankstyvosios  reabilitacijos  paslaugų,  diagnostikos  ir  paslaugų  teikimo
ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių prieinamumas. Nuspręsta
surinkti  tikslius  duomenis  apie  paslaugų  poreikį,  apibendrinti  juos  ir  kreiptis  į  savivaldybių
asociaciją ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl paslaugų plėtros.

Artėja nauji kalendoriniai metai, Šeimos taryba turi numatyti ir sudaryti savo veiklos planą.
Siūlykime kiekvienas Klaipėdai aktualiais temas, klausimus, problemas, kurias galėtume apsvarstyti
savo posėdžiuose.
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A.Zarambienė  siūlo  rengti  raštą  nuo  Šeimos  tarybos  dėl  pagalbos  specialistų  trūkumo
Klaipėdoje. 

NUTARTA: 
1. Iki 2021-12-20 pateikti siūlymus į 2022 metų Šeimos tarybos veiklos planą.
2. Apsvarstyti Bendro darbo su šeimomis tarpinstitucinės grupės surinktus duomenis apie

paslaugų poreikį ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Pirmininkaujantis posėdžiui Edita Kučinskienė

Posėdžio sekretorė Regina Venskuvienė



Sveiki atvykę į programą

„Pozityvus auklėjimas 
kiekvienai dienai“



Tyrimai apie sveiką vaiko 
vystymąsi

Vaiko teisių 
principai

Tyrimai apie 
veiksmingą tėvystę

Pozityvus 

auklėjimas



Pozityvus auklėjimas 
nėra

Pozityvus auklėjimas 
yra

X leidimas vaikams daryti, 
ką užsigeidžia

X taisyklių nebuvimas

X staigus tėvų atsakas 
į situacijas

X mušimą ar rėkimą 
pakeičiančios bausmės

✓ pagalba vaikams, palaipsniui ugdanti 

savikontrolę

✓ aiški komunikacija

✓ pagarba vaikams ir jų pagarbos 

užsitarnavimas

✓ vaikų mokymas, kaip priimti tinkamus 

sprendimus

✓ vaikų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi 

skatinimas

✓ pagarbos kitų žmonių jausmams 

mokymas



Metai bėga. . . 

Dabar įsivaizduokite. . ..



Ilgalaikių tikslų suvokimas

Šiluma Struktūra

Supratimas, kaip vaikai 
jaučiasi ir kaip mąsto

Problemų 
sprendimas

Planas

Įrankiai

Medžiagos

Požiūris į kliūtis, 
sunkumus ir 
nusivylimus



Pakeiskite trumpalaikius sunkumus

į galimybes pasiekti savo ilgalaikių tikslų 



Kas aš esu?

Aš noriu pritapti 

prie šeimos, 

bendraamžių, 

savo kultūros

Aš noriu skirtis 

nuo tėvų, 

bendraamžių, 

savo kultūros



Viskas yra mūsų smegenyse

Mąstančios smegenys
Apgalvotas atsakas, 
esant žemam streso 
lygiui

Emocinės 
smegenys
Impulsyvus 
atsakas, esant 
aukštam 
streso lygiui



Loginis argumentavimas
Planavimas
Pasekmių supratimas

Kaktinė skiltis

Momeninė skiltis

Pakaušinė 

skiltis

Smegenų 

kamienas

Smilkininė 

skiltis
Smegenėlės



Konfliktas

Siekis būti 
nepriklausomu

Turi būti 
pripažinti 

bendraamžių

Sunkiai 
suvokia 

riziką



Reakcijos į STRESA ¸



Būdingos reakcijos į stresą
rėkimas

grasinimas
mušimas

pravardžiavimas
kritikavimas

kabinėjimasis



❖ parodo, kad problemos yra sprendžiamos jėga

❖ sutelkia vaikų dėmesį į juos pačius, o ne į kitus
žmones

❖ kuria baimę ir nerimą

❖mažina pasitikėjimą savimi

❖ žlugdo tarpusavio pasitikėjimą

Rėkimas, pliaukštelėjimas, grasinimas....



Vaiko elgesys

Tėvų/globėjų reakcijaStresas



Kas yra šiluma?

Užtikrinimas, 
kad jūsų 
vaikas 

jaučiasi 
saugus

Užtikrinimas, 
kad jūsų 

vaikas jaučiasi 
besąlygiškaim

ylimas

Meilės 
išreiškimas 
žodžiais ir 
veiksmais

Galvojimas apie 
tai, kaip jūsų 
vaikas mąsto, 
būdamas to 

amžiaus

Galvojimas apie 
tai, ko jūsų 

vaikui reikia, 
jam esant to 

amžiaus

Galvojimas 
apie tai, 

kaip jūsų 
vaikas 

jaučiasi



Kas yra struktūra?

Aiškių elgesio 
gairių 

suteikimas

Suprantami 
paaiškinimai

Parama ir 
pagalba vaikui 

siekiant 
sėkmės

Teigiamas 
pavyzdys

Vaiko padrąsinimas 
reikšti mintis ir 

idėjas

Problemų 
sprendimas drauge 



Ilgalaikių tikslų suvokimas

Šiluma Struktūra

Supratimas, kaip vaikai 
jaučiasi ir kaip mąsto

Problemų sprendimas



Kaip mes galime savo vaikams suteikti struktūrą?

• paruošdami juos sudėtingoms situacijoms

o ko jie gali tikėtis

o kaip jie gali susitvarkyti

• paaiškindami, kodėl būtent tokios taisyklės

• kartu aptardami taisykles, išklausydami jų nuomonę

• padėdami ieškoti būdų, kaip ištaisyti klaidas ir iš jų pasimokyti



• būdami teisingi ir lankstūs

• valdydami savo pyktį

• išreikšdami savo požiūrį ir išklausydami vaiko nuomonės

• paaiškindami apie jų veiksmų pasekmes kitiems žmonėms



Prieraišumas skatina emocinį vystymąsi

Emocinis 
saugumas

Pozityvus 
socialinis 

bendravimas

Sveikas 
emocinis 

vystymasis



1. Vaikai nori daugiau nepriklausomybės. Tėvai gali nerimauti, kad
vaikai dar nėra pasiruošę savarankiškai priimti sprendimus.

2. Hormonai gali sukelti nuotaikų kaitą. Tėvai gali vertinti tai kaip
nepagarbą.

3. Vaikai daugiau laiko praleidžia su savo draugais. Tėvai gali tam

nepritarti.

4. Vaikai formuoja savo pačių įsitikinimus. Jie gali nesutikti su tėvų

nuomone.

5. Tėvai nerimauja dėl vaikų saugumo.

5  šeimos konflikto priežastys



HARRY HARLOW MONKEY 1958 USA
Haris Frederickas Harlowas buvo amerikiečių psichologas, labiausiai žinomas dėl motinos 
atsiskyrimo, priklausomybės poreikių ir socialinės izoliacijos eksperimentų su beždžionėmis, 
kurie atskleidė rūpestingumo ir bendrystės svarbą socialiniam ir pažintiniam vystymuisi.



Kas vyksta smegenyse?

• Vienmetis turi apie 100 mlrd. smegenų ląstelių

• Šios jungtys formuojasi, kai vaikas tyrinėja, liečia, ragauja, 
varvina, mėto daiktus, šuoliuoja 

• Kiekviena iš šių smegenų 
ląstelių gali susijungti su 
mažiausiai 1000 kitų smegenų
ląstelių



• Jeigu vaikas gali tyrinėti saugioje aplinkoje, 
jo smegenys suformuos labai daug jungčių

• Pažinimas jam asocijuosis su laime ir saugumu



• Jeigu vaikas yra mušamas, baramas ar ant jo yra rėkiama už tai, kad jis
nori tyrinėti, jo smegenys suformuos mažiau jungčių, nes jis mažiau
patirs

• Pažinimas jam asocijuosis su skausmu, stresu, baime ir agresija



Ačiū už Jūsų dėmesį ☺
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