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 Nemažai tėvų viliasi, kad jų vaikai 
per daug neišgyvens skyrybų, nes 
daugumai tėvų šis procesas sukelia kaltę. 
Tėvai, tikėdami jog galima išsiskirti 
nesukėlus vaikams skausmo, sunkiau 
pastebi ženklus, kuriuos vaikai siunčia 
apie savo kančią ir sielvartą, o tai skatina 
vaikus neigti ir nepripažinti savo problemų.  

 

 Ir nors teoriškai mes žinome, kad 
skyrybų poveikis gali sukelti psichologinius 
simptomus, 

(vaikui gali pasireikšti tokie sutrikimai kaip: 

 tikai; 

 enurezė (naktinis šlapinimasis);  

 depresija;  

 regresas;  

 prieraišumo sutrikimai; 

  atsiskyrimo nerimo sutrikimas; 

  priešiškumas/ agresyvumas;  

  somatinės ligos;  

 mokymosi sunkumai;  

 sumažėti savivertė.) 

 

tačiau tik nedaugelis vaikų atvirai išreiškia 
savo reakcijas į skyrybas.  

 Tai, kad tėvų skyrybos sukelia vaikams 

skausmą mes turim priimti kaip duotybę. Tiems 

vaikams, kurie mylėjo abu tėvus, nepriklausomai 

nuo konfliktų tuose santykiuose, skyrybos, ar 

vieno iš tėvų išėjimas, sukelia daugybę jausmų ir 

minčių. Pirmiausia, tai baimė daugiau niekada 

nepamatyti savo tėčio ar mamos. Be abejo, šios 

baimės dydis priklauso nuo realaus pavojaus, 

nuo vaiko amžiaus mąstymo ypatumų, santykio 

su suaugusiu, bei anksčiau patirtų išsiskyrimų 

išgyvenimų ir baimių.  

 

 Daug vaikų kaltina save dėl skyrybų. Kuo 

vaikai mažesni, tuo jie dažniau jaučiasi kalti. 

Bent dalį kaltės sau prisiima visi vaikai. Tam 

įtakos turi vaiko raidos stadija. Vaikai iš 

prigimties egocentriški, t.y. jie jaučiasi esantys 

visa ko centre. Jiems būdingas taip vadinamas 

magiškas mąstymas. Tiesiog dažnai vaikai tėvų 

konfliktuose vaidina taikytojo vaidmenį, tad jei 

jiems tai nepavyksta, jaučiasi nusivylę. Be to, 

neretai tėvai ir pykstasi dėl vaikų auklėjimo, 

todėl vaikas ir gali jaustis tėvų ginčų priežastimi. 

Šis kaltės jausmas yra labai sunkus, todėl nuo jo 

vaikai nesąmoningai apsisaugo įvairiais būdais 

(pvz. tapdami liūdni, pakeisdami kaltės jausmą 

priekaištais arba išvis bandydami pamiršti 

skyrybų faktą). Daliai vaikų agresyvumas 

pasireiškia ne tik dėl nusivylimo, pykčio ir 

baimių, o dėl kaltės jausmo.  

 Kuo vaikas labiau įtraukiamas į tėvų 
konfliktus, tuo didesnė rizika pasireikšti 
kokiems nors vaiko psichikos sutrikimams. Ir 
atvirkščiai – kuo labiau tėvai sugeba 
apsaugoti savo vaiką nuo tarpusavio vaidų ir 
kuo labiau negyvenantis kartu su šeima 
tėvas ar mama įsitraukia į vaiko auklėjimą, 
palaiko artimus ryšius, tuo mažesnė 
tikimybė pasireikšti kokioms nors 
neigiamoms reakcijoms.  

 

Abu tėvai atsako už savo vaikų psichinę 
sveikatą ir psichologinę gerovę, todėl 

skyrybų proceso metu turi atsižvelgti į vaiko 
emocinius išgyvenimus, o ne vadovautis 

savo asmeniniais interesais.  

 

 

„Vaikams tėvų skyrybos dažnai yra 

didelis iššūkis, bet tinkamais veiksmais 

tėvai tą iššūkį gali labai sušvelninti. 

Tėvams tereikia gebėti atskirti savo 

jausmus ir poreikius nuo vaikų jausmų ir 

poreikių, suprasti, kaip jaučiasi ir ką 

išgyvena vaikai skyrybų situacijoje ir 

koks tėvų elgesys juos labiausiai žeidžia“ 

 

Knygos „Myliu ir mamą, ir tėtį“ autorė 
Jolanta Sondaitė 

 

 



Rekomenduotina, kad tėvai apie 
skyrybas praneštų tik tada, kai tvirtai 
nusprendžia skirtis. Abu tėvai turi 
patvirtinti, kad skyrybos yra galutinis 
sprendimas, tačiau patikinti, kad nors jie ir 
skiriasi, vaikas bus taip pat mylimas kaip ir 
anksčiau. 

Abu tėvai turėtų sutartinai 
papasakoti, kokios priežastys nulėmė jų 
sprendimą, tai turi būti sakoma paprasta, 
vaikui suprantama kalba. 

Svarbu vaikus informuoti apie 
pokyčius iš anksto, ypač jei keičiama 
gyvenamoji vieta, darželis ar mokykla. Tai 
pranešti ir aptarti turėtų abu tėvai. 

Leiskite vaikui klausti ir išsakyti 
savo nerimą, pagal galimybes atsakyti į 
vaiko klausimus. 

Jokiu būdu neįtraukite vaiko į 
konfliktą ir kito sutuoktinio kaltinimą. Abiem 
tėvams reikėtų vengti nepalankiai ar 
įžeidžiančiai atsiliepti apie buvusį 
sutuoktinį. 

Vaikui būtinas bendravimas su 
abiem tėvais, todėl reikia sudaryti sąlygas 
vaiko susitikimams su tėvu, su kuriuo 
negyvenama nuolat. Susitikimai turėtų 
vykti reguliariai, visoms pusėms žinomu 
metu. 

Prireikus, pasinaudokite specialistų 
pagalba: terapinės grupės vaikams ir 
paaugliams, skyrybų krizės įveikimui,  
individualios konsultacijos besiskiriantiems 

tėvams, individuali palaikomoji psichoterapija. 

 

 

Pagalbos šaltiniai: 

 

„Tėvų linijoje“ darbo dienomis 17-21 val. 
Nemokamas telefono numeris 8 800 900 12. 

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt   

 

psichologo konsultacijos teikiamos 

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje 

 Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre 

Jonavos socialinių paslaugų centre 

 

Informacijos šaltiniai: 

Jolanta Sondaitė, knyga: Myliu ir mamą ir tėtį. 

Erikas Siudikas, knyga: Skyrybos. Išeiti ar likti? 

https://www.skyrybupsichologas.lt/psichologo-
konsultacija/skyrybos/kada-skyrybos-pateisinamos/  

http://www.seimospsichologas.org/t279v371-skyryb371-
pasekm279s.html  

https://matulaiciospc.org/tevu-skyrybos-kaip-padeti-
vaikams-dalis/  

https://www.karpol.lt/skyrybu-poveikis-vaiko-emocinei-
raidai/  

 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA 
 
 

„Kaip elgtis, ką kalbėti su vaikais, 
jeigu išgyvenate skyrybas“ 

 
 

 
 Skyrybos yra labai rimtas žingsnis 
gyvenime. Jos vyksta dėl įvairių priežasčių. 
Skyrybų pasekmės paveiks abu 
sutuoktinius, vaikus, tėvus, giminaičius,  
draugus. Tokį žingsnį paprastai žmonės 
žengia, jei yra išbandę visas įmanomas 
priemones ir jei jos nebuvo sėkmingos. 
Svarbu atminti, jog turint bendrų vaikų, 
greičiausiai teks bendrauti net ir gyvenant 
atskirai. Todėl net skyrybų proceso metu 
derėtų išsaugoti orumą, pagarbą ir 
toleranciją vienas kitam.  
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