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Tėčiui eiti vaiko priežiūros atostogų Lietuvoje vis 
dar nėra itin populiarus sprendimas. Kas paskatino 
žengti tokį žingsnį?
Prieš išskrisdamas į kosmosą (t. y. tapdamas tėčiu) 
dirbau reklamos srityje, režisavau kelis serialus, tele-
vizijos laidas, organizavau renginius, dirbau su firmo-
mis. Tikrai buvau perspektyvus.  
Kai žmona pastojo pirmą kartą, galvoje suskambo 
mintis, kad gyvenimas keisis kardinaliai. Kaip kardi-
naliai – nė neįsivaizdavau. Netikiu, kad yra daug vy-
rų, kurie to neišsigąsta, tad neslėpsiu, kad aš irgi išsi-
gandau. Pradėjo suktis mintys, kiek daug dalykų dar 
nenuveikiau, tad nusprendžiau nieko nelaukti ir jų pa-

kiau, nes jai teko atlaikyti žmonių nuomones: „Kaip 
taip galima elgtis?“, „Vaiką auginti turi tik mama!“, 
„Tik taip ir ne kitaip buvo visada!“. 
Tikrai tapome keistuoliais, nes tik pradėjęs mėgautis 
„atostogomis“ pamačiau, kad labai dažnai esu vie-
nas vyras tarp daugybės mamų su vaikais. Stereo-
tipai tikrai buvo labai įsišakniję, o dėmesio pradėjau 
gauti ir aš. Tik, priešingai nei žmona, manimi dauge-
lis mamų didžiavosi ir laikė išskirtiniu vyru. Tuo tarpu 
daug vyrų iki dabar tai vadina „bobišku darbu“. Tai 
tik dar kartą patvirtina, kaip giliai mūsų visuomenėje 
įsišaknijusi šeimos vaidmenų kultūra. 

Ko visa ši patirtis tave labiausiai išmokė?
Išmokė visko, ko norėjau išmokyti savo vaikus. Juk 
retas pažiūri į dangų šiaip, visi žiūri galvodami, ką 
apsirengt. O vaikams dangus yra visai kas kita. Jiems 
tai stebuklas – dinozaurai, fantastinės pilys ir kiti de-
besų kūriniai. Va čia ir prasideda įdomybės: dangų 
rodai savo vaikui, bet iš esmės pats vėl mokaisi jį pa-
matyti. Išmoksti sustoti akimirkoje, pabūti čia ir dabar, 
nusijuokti ir pasielgti spontaniškai. 
Daugelis yra uždarę savo mažuosius vaikus giliai vi-
duje, o pamiršus šį jausmą ir nebandant jo vėl atras-
ti savuosius vaikus auginti gali virsti iššūkiu. Tad esu 
mokytojas ir mokinys, o kiek daug mes išmoksime, 
priklausys nuo gebėjimo to noro nepamesti. Nepa-
mesti mano, kaip tėčio, motyvacijos. Nes pastebėjau, 
kad kol vaikas negali padaryti daugelio dalykų, tėvai 
ypač rūpinasi ir domisi vaiko augimu, raida, bet vai-
kui pradėjus savarankiškai žingsniuoti į mokyklą noras 
domėtis kažkur pradingsta. Mes pametame motyva-
ciją ir perkialiame viską mokytojams, mokyklai, būre-
liams. Vis dėlto visada sakau, kad svarbiausia moky-
kla yra namuose, ir čia prasideda pirmosios pamokos. 

Ar tai, kaip vaiko priežiūros atostogos ir pati ma-
mystė atrodo iš šono, labai skiriasi nuo tavo asme-
ninės patirties? 
Manau, visai nesvarbu, ar esi mama, ar tėtis, – vaiko 
priežiūros atostogos labai panašios, o dažniausiai įsi-
vaizdavimas prasilenkia su tikraisiais jausmais, kurie 
aplanko auginant vaiką. Tad vėl būsiu nepopuliarus 
tarp vyrų, bet pasakysiu, kad tikrai daugelis klysta 
galvodami, jog moteris išgyvena tik geriausius jaus-
mus ir akimirkas augindama vaikus bei prižiūrėda-
ma namus. 
Augindamas vaikus namie pradėjau rašyti poeziją, 
savo stiliaus poeziją, būtent apie mamas ir jų jaus-
mus. Visus eilėraščius pasirašydavau slapyvardžiu 
„Tėtis S.“, tad daugeliui buvo keista, kad tai rašo vy-
ras. Išleidau knygą „Mamų eilės“ su nuostabiomis 
mamų gyvenimo iliustracijomis. Žinau, kad kiekvie-
na mama knygoje atranda save, o tai man tik įrodė, 
jog tarp visų tėvų yra labai daug bendrumo. Ir daž-
nai mes darome panašias klaidas, kaip ir džiaugia-
mės panašiais dalykais augindami vaikus. Tai labai 
nuostabus suvokimas, todėl ir knyga faina pavyko*. 

siekti dar iki vaikeliui gimstant. Tai nusprendęs išvy-
kau į kelionę-iššūkį „Užkariauti pasaulį per 100 dienų“. 
Keliavau beveik tris mėnesius po Europą be pinigų, 
bet su vienu verslo projektu, kuriam ieškojome par-
tnerių, platintojų ir galimybių įsitvirtinti kuo daugiau 
užsienio rinkų. Kelionės metu pergalvojau visą savo 
gyvenimą ir važiuodamas atgal jau žinojau, kad no-
riu būti namie ir padovanoti savo dukrai visą laiką bei 
taip sukurti stiprius tėčio ir dukros santykius. 
Mes taip ir nusprendėme – mamytė tęs darbus poli-
tikos srityje, o aš auginsiu Anabelę. Nuo tada mano 
gyvenimas pradėjo keistis. Pats sprendimas buvo ti-
krai nesudėtingas, bent man. Ievai tikrai buvo sun-
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Vaiko gimimas visada viską pakeičiau, tačiau daž-
niausiai šie pokyčiai gerokai labiau paliečia moteris. 
O kokiąs įtaką šis sprendimas padarė tavo karjerai, 
asmeniniam gyvenimui, tam, kaip leidi laisvalaikį? 
Mano gyvenimas pasikeitė ir vis dar keičiasi tik dėl 
to, kad esu su jais. Mano karjera pasikeitė kardinaliai, 
projektai iš reklaminių virto socialiniais, ir aš net ne-
žinau, kaip save dabar labiau išreikšti, nei pavadin-
damas Tėčiu. Viskas sukasi apie vaikus, ir ne tik apie 
mano. Visos veiklos tapo dėl ateities vaikų gerovės ir 
noro senatvėje gyventi laimingoje visuomenėje. Tad 
prieš penkerius metus keliavau į vieną pusę, dabar 
keliauju kažkur į viršų. 

Kas, tavo nuomone, yra svarbu mezgant ryšį ir ku-
riant santykius su savo vaiku? 
Tikriausiai praleistas laikas. Laikas, kuris skirtas tik 
vaikui. Be jokių telefonų, minčių apie darbus, fo-
ne skambančių žinių – tik vaikui. Tik stebėdami ir 
būdami su vaiku mes galime jį pažinti, tik be jokių 
pašalinių trikdžių mes galime būti ramūs, o tai puiki 
terpė užmegzti gerą ryšį. 
O šiaip juk vaikams mes esame superherojai, tad kiek 
tokie išliksime, priklauso tik nuo mūsų pačių. San-
tykiams reikalingas nuolatinis darbas ir, manau, tai 
trunka visą gyvenimą. Kuriant santykius su vaikais 
reikia nepamiršti, kad iki vaikų kūrėme ir poros san-
tykius, o juk jie labai svarbūs ir tapus tėvais. Moterys, 
tapusios mamomis, primiršta ankstesnį vaidmenį, o 
vyrai užsižaidžia „mamutų medžioklėje“. Taip ir pa-
metamas visavertis santykis, kuris bus labai svarbus, 
kai vaikai išeis ir teks likti dviese. 

Jau minėjai, kad išleidai knygą „Mamų eilės“.  Gal 
gali plačiau papasakoti apie kitas savo veiklas ir 
iniciatyvas, susijusias su tėvyste ir vaikų auginimu? 
Pradžioje skaičiau daugybę knygų, vėliau dažnai lan-
kiausi seminaruose ir mokymuose. Pradėjęs daugiau 
rašyti apie vaikų auginimo patirtis buvau kviečiamas į 
konferencijas kaip pranešėjas. Tad viskas taip įsisuko, 
kad jei ne pats skaitau pranešimą konferencijoje, tai 
bent sėdžiu ir klausau, ką pasakys kiti. 
Be pranešimų skaitymo, jau treti metai veikia mano 
įkurtas judėjimas „Super Tėvai“, kurio tikslas – pakeisti 
nusistovėjusią ir nekintančią vaikų maitinimo sistemą. 
Būtų galima pasakoti ir pasakoti, bet beveik 20 tūkst. 
tėvų parama ir palaikymas padėjo pasiekti didelių po-
kyčių, kurie ne tik apėmė darželius bei mokyklas, bet 
ir išjudino ligoninių maistą.
Visi pokyčiai vyksta, ir dabar reikės tik laiko. Bet svar-
biausia, kad po 30 įšalo metų mes išjudinome sistemą 
bei keičiame visuomenės suvokimą ir žinojimą, jog ba-
tonas su sasyskomis nėra geras maistas. Dukra juokia-
si, kad aš – kovotojas su sasyskomis. 
Be to, tik ką išleidau knygą ir jungiuosi prie kelių atei-
ties projektų, tad veiklos tikrai yra daug, nors šiuo me-
tu esu išėjęs tėvystės atostogų ir prižiūriu jauniausią 
dukrelę. Beje, tas laikas tuoj baigsis, tad imu visą gali-

mą laiką būti su ja, matyti, kaip ji auga bei ruošiasi sa-
vo kelionei į lopšelį.

Kaip manai, ko reikia, kad vis daugiau vyrų įstrauk-
tų į vaiko auginimą? 
Prisimenu, prieš šešerius metus, pirmą kartą išėjus 
tėvystės atostogų, man teko beveik visuose užsiėmi-
muose, paskaitose, renginiuose būti vieninteliu tėčiui 
su kūdikiu, o dabar man tenka pasistumdyti petimis 
su vis daugiau tokį kelią pasirinkusių vyrų. Tai labai 
džiugina. Matyt, plėšome nuo praeitų kartų paliktą 
stereotipų tvorą ir pradedame suprasti, kad ir ber-
niukai gali verkti. Tiesiog keičiasi supratimas, ir vyrai 
leidžia sau daugiau jausti, nei buvo mokomi jausti.
Požiūris į dirbančias mamas tampa švelnesnis, o gal 
mes tampame tolerantiškesni? Yra daugybė daly-
kų, paaiškinančių, kodėl parkuose vis daugiau tėvų, 
stumdančių vežimą. Bet man labiausiai patinka, kad 
vis daugiau porų kartu įsitraukia į vaikų auginimą, ne-
išskirdami savęs pareigomis: a) uždirbti, b) užauginti. 
Manau, punktų, ko reikia, kad vyrai įsitrauktų, nepa-
sakysiu, bet vienas pagrindinių – tai gerieji pavyz-
džiai ir visuomenės supratimas, jog vaiko auginimui 
labai svarbus abiejų tėvų įsitraukimas. Jau kelerius 
metus žiniasklaidoje daug apie tai kalbama, rašoma, 
vykdoma daug projektų įtraukiant tėčius, tad labai 
ačiū visiems už tai, nes tai padeda matyti daugiau 
nei savo kiemą.
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5 BENDRAVIMO SU VAIKAIS TAISYKLĖS PAGAL TĖTĮ 
SIMONĄ URBONĄ

• Nemeluoti jiems.
• Rodyti tinkamą bendravimo, padėkos, davimo, meilės pavyzdį.
• Nebijoti atsiprašyti. Apsikabinti. Pasakyti „myliu“. Pabučiuoti.
• Leisti būti vaikais. 
• Kalbėtis. Pasakoti. Klausytis.
• Žaisti vaikų žaidimus su jų taisyklėmis.

* Knygą galite rasti www.mamueiles.lt

O ŠIAIP JUK VAIKAMS MES ESAME 
SUPERHEROJAI, TAD KIEK TOKIE 
IŠLIKSIME, PRIKLAUSO TIK NUO 
MŪSŲ PAČIŲ. 


