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Lyčių lygybė - svarbi moterims ir vyrams 

Pokalbis su Edgaru Girčiu apie pozityviąją tėvystę 

 

1. Papasakokite apie save: Jūsų šeiminė situacija, profesinė veikla, pomėgiai. 

Esu Edgaras Girčys, laimingai susituokęs jau 3 metus. Praeitais metais susilaukėme pirmagimio 

Emilio. Šiuo metu esu jaunos įmonės direktorius, todėl tenka skirti daug dėmesio darbui. 

Laisvalaikiui mėgstu su draugais važinėti keturračiais arba gaminti savo šeimai ir draugams 

įvairius patiekalus.  

2. Papasakokite, kodėl nusprendėte imti vaiko priežiūros atostogas?  

Norėjau prisidėti prie vaiko priežiūros, taip pat kartu su žmona auginti vaiką ir nepalikti jos vienos, 

kadangi tai mūsų pirmas vaikas ir abiem buvo daug nežinios.  

3. Kaip jaučiatės augindamas vaikelį? 

Jaučiuosi SUPER, kadangi turiu ganėtinai stiprų ryšį su savo sūnumi. Taip pat džiaugiuosi, kad 

galėjau padėti ir žmonai atsigauti po gimdymo. Taip pat jaučiu skirtumą, kadangi mano draugai 

taip pat turi panašaus amžiaus vaiką ir matau, kad pas juos yra visiškai kardinaliai. Tik draugo 

žmona viskuo rūpinasi, o draugas tik į rankas paima savo vaiką pasidžiaugti.  

4. Kokią naudą tai duoda Jums, Jūsų šeimai? 

Davė didelę naudą: artimo ryšio kūrimas su vaiku,  didelė pagalba žmonai, kad ji atsigautų, 

supratimas, kad atėjus mažajam žmogučiui, reikia prisidėti ir prie buities tvarkymo. Taip pat 

atsirado keistas ryšys su žmona, kurio iki vaiko nebuvo tarp mūsų.  

5. Su kokiais iššūkiais susidūrėte? 

Didžiausias pokytis buvo visiškas gyvenimo būdo pasikeitimas. Kadangi mėgdavome ir pamiegoti 

ilgiau, ir keliauti daugiau, leisti laiką su draugais. O po vaikelio gimimo miegas ir pramogos 

sutrumpėjo ir pasikeitė. 

6. Su kokiu aplinkinių požiūriu susidūrėte? 

Aplinkinių požiūris buvo vien tik teigiamas, visiems buvo smagu, kad pasirinkau sumažinti darbo 

krūvį ir paskyriau daugiau laiko savo šeimai. Turbūt taip yra, kadangi keičiasi visuomenės 

nuomonė. 

7. Kaip pasikeitė Jūsų kasdienybė, požiūris? Ar pastebite - ir kokius - teigiamus pokyčius 

pasidalinę pareigas šeimoje? Kaip tai naudinga Jums ir Jūsų antrajai pusei? 

Pasikeitė kardinaliai požiūris į šeimą, į laiko planavimą. Taip pat pasikeitė tam tikros vertybės, 

prioritetai. Kadangi anksčiau labai daug dirbdavau ir mažiau laiko skirdavau šeimai, dabar kitomis 

akimis žiūriu į visą pasaulį. Taip pat su antra puse atradome stipresnį ryšį, labiau suprantame 

vienas kitą nei anksčiau.  
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8. Ką patartumėte kitiems tėveliams? 

Patarčiau išnaudoti laiką ir pasirinkti atostogas, kadangi vaikai žaibišku greičiu auga ir kiekviena 

minutė praleista kartu atneša begalę daug nuostabių akimirkų.  

Ačiū už pokalbį! 

 

 


