
 
 

                                                                                                                 

                                                                                                        

 
                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                               
 

 

 
 

Virginija Jurgilevičienė 
 

      Gruodţio 19 d. Kalėdų senelis 

su dovanomis atvyko į Agentūros 

„Visos Lietuvos vaikai“ sodybą 

Melnragėje. Dovanas Kalėdų sene- 

liui paruošė švedės, kurioms Lie-

tuvoje gyvenančių vaikų skurdas 

nėra svetimas skausmas. Kalėdų 

senelį pasitiko romų tautybės vai-

kai, daugiavaikių šeimų atţalos, 

socialiai remtinų šeimų vaikai. 

       Ar tokia šventė bus paskutinė? 

     Klaipėdos miesto Savivaldybės 

administracija ir meras nutarė, kad 

agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ 

Klaipėdos fondo teikiamos pa-

slaugos yra nereikalingos, ir ne-

pratęsė 1994 m. su šia organizaci-

ja pasirašytos patalpų Melnragėje,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaivos g. 23, panaudos sutarties. 

Klaipėdos daugiavaikių šeimų 

bendrijai pasiteiravus miesto mero 

V. Grubliausko, kokioms sociali-

nėms veikloms bus naudojami per-

imti pastatai, Vaivos g. 23, buvo 

atsakyta raštu, kad savivaldybė pri-

ims sprendimą dėl tolimesnio turto 

panaudojimo, perėmusi pastatus  

 

 

   Vaikai su Kalėdinėmis dovanėlėmis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priėmimo-perdavimo aktu. Taigi, 

iš veiklios organizacijos patalpos 

atimamos, nors dar nėra aišku, ko-

kioms kitoms savivaldos fukci-

joms įgyvendinti jos gali būti rei-

kalingos.  

Klaipėdiečiai, kurie naudojasi 

šio fondo teikiamomis paslaugo-

mis ir nevyriausybinės organizaci-

jos, kurios teikia panašias paslau-

gas teigia, kad Klaipėdos miesto 

turtas, t.y pastatai, adresu Vaivos 

g. 23, buvo ir yra naudojami su 

didţiausia socialinės grąţos verte. 

Šventės metu stebint dţiaugs-

mingus vaikų ir tėvų veidus, slėgė 

ţinia, kad dalis skurdţiai gyve-

nančių klaipėdiečių miesto val-

dţiai nerūpi, skubama socialiai 

nuskriaustaisiais atsikratyti. 
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Virginija Jurgilevičienė 

 

Melnragėje agentūros „Visos 

Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondo 

Kalėdų šventėje susipaţinau su 

šio Fondo tarybos pirmininkės ir 

globėjos Virginijos Kairienės au-

gintinėmis Julija ir Kristina. 

Julijai šiandien 29-eri metai. Ji 

turi gausią šeimą, dirba gerai ap-

mokamą darbą, kuriuo yra paten-

kinta. Tačiau Julijos vaikystė ne-

buvo lengva. Mama ţuvo, kai 

mergaitei tebuvo du metukai. Ją 

augino močiutė ir teta - mamos 

sesuo. 

Tuo metu, kai Julijai buvo 9-

eri metai, močiutės sugyventinis, 

dirbo elektriku Melnragėje, agen-

tūros „Visos Lietuvos vaikai“ so-

dyboje. Vyras iš Virginijos Kai-

rienės suţinojo, kad Melnragėje 

gyvens vaikai, kurie neturi tėvų. 

Julijos tėtį tuo metu pasodino į ka-

lėjimą. Močiutė sirgo katarakta. 

Julija augo beveik viena ir nepri-

ţiūrima. 

Mergaitė tapo viena iš pirmųjų 

Virginijos Kairienės globotinių. 

Atvykusi gyventi į Melnragę, ji 

matė remontuojamus pastatus, ste-

bėjo kaip buvusios klasės buvo 

atitvertos medinėmis pertvaromis 

į gyvenamuosius kambarius. Juli-

jos tėčiui nebuvo apribota tėvystė, 

todėl globėja Virginija Kairienė 

negavo iš valdţios 500 litų mer-  

 

 

 

 

 

 

 

 

gaitės išlaikymui. Tačiau Virginija 

mergaitei surado globėją Riudeger 

iš Vokietijos, kuris kas mėnesį Ju-

lijai pervesdavo po kelis šimtus li-

tų. Mergaitė kiekvieną mėnesį gau-

davo kišenpinigių, bilietų autobu-

sui, kaip ir kiti Virginijos priţiūri-

mi vaikai, kuriems valdţia skirda-

vo uţ globą pašalpą. 

Kiekvienas Virginijos globoti-

nis ţinojo, kad išeidamas iš Virgi-

nijos prieţiūros, gaus globėjos  su-

taupytus pinigus. Buvo įvesta nera-

šyta taisyklė - vaikams mokytis  

papildomos specialybės. Mokslus 

Virginija apmokėdavo iš sutaupytų 

vaiko pinigų. Didţioji dalis globo-

tinių uţsirašydavo į  vairuotojų 

kursus. Julijai nebuvo mokama 

pašalpa, nebuvo sutaupytų pinigų, 

tad kursų nelankė. 

       Julija, globėjos Virginijos Kai-

rienės priţiūrima, augo apie 6-erius 

metus. Ji nematė, negirdėjo, jog 

globėja būtų nusikaltusį vaiką mu-

šusi, barusi. Jos bausmė prasiţen-

gusiam vaikui - nekalbėti, nesi-

veţti į keliones. Julijai didţiausia 

bausmė ir buvo, kai Virginija tylė-

davo. Šiandien nekalbėjimo baus-

mę ji taiko savo vyrui. Tai veiks-

minga bausmė, bet savo vyro ilgiau 

dviems ar trims valandoms nenu-

baudţia. 

Julija prisimena, kad Melnra-

gėje buvo organizuojama labai 

daug kelionių. Vasarą daţnai visi 

pasiimdavo kuprines ir pajūriu ei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

davo į Palangą. Tie, kurie pavarg-

davo, grįţdavo namo autobusu, 

stipresni – pajūriu. Persikeldavo į  

Smiltynę, eidavo iki Juodkrantės, 

Raganų kalno. Globėja visada ei-

davo kartu su jais. Tiesa, vėliau, 

kai pas Virginiją Kairienę augo 

kiti vaikai, atsirado socialinės dar-

buotojos, psichologės. Virginija 

Kairienė išmokusi anglų kalbą, 

susirašinėjo su panašiomis vaikų 

sodybomis Olandijoje, Austrijo-

je, Vokietijoje. Kartu su globėja 

globotiniai lankėsi Olandijoje, 

Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, 

Norvegijoje, o grįţę, lygindavo 

savo gyvenimo sąlygas, gyvenimo 

kokybę su vaikų, gyvenančių pa-

našiose sodybose uţsienyje. Vai-

kai vieningai nuspręsdavo, kad 

Klaipėdoje agentūros „Visos Lie-

tuvos vaikai“ sodyboje gyvenimas 

yra geresnis, kokybiškesnis, nes 

šalia jūra. 

Kai kartą po audros iš laivo 

išsiliejo nafta ir ţuvėdros gulėjo 

išmestos į krantą, Julija su kitais 

globotiniais rinko paukščius, nešė 

į sodybą, vonioje juos prausė, taip 

gelbėdami nuo mazuto. Uţ šį ir 

panašius darbus Virginija rašyda-

vo balus. Vaikai juos gaudavo ir 

uţ šiukšlių rinkimą pajūryje. 

Visada išleisdavo į diskote-

kas, kurios vykdavo mieste, bet 

vaikai turėdavo sugrįţti tokiu lai-

ku, kokį nurodydavo Virginija.    
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Likimo nuskriaustus vaikus skriaudţia  

ir Klaipėdos miesto valdţia 

Nukelta į kitą puslapį 



 
 

 

 

 
 

Dar viena labai svarbi auklė-

jimo taisyklė - niekada neţeminti. 

„Jei atlikdavome darbą blogai, 

globėja liepdavo perdaryti, saky-

dama, kad sugebame, tik reikia 

daryti kol išeis. Tuomet gal ir 

pykdavome, o dabar, kai patys au-

giname vaikus, dėkojame uţ tokį 

auklėjimą.“ – prisiminimais dali-

jasi Julija. 

Virginija sodyboje priglaus-

davo pačius sunkiausius vaikus ir 

juos išauklėdavo. Drauge su Julija 

augo berniukas, vardu Ţenia. Jo 

šeimos nariai turėjo problemų dėl 

nesaikingo alkoholio vartojimo. 

Nuo 11 metų Ţenia pats gėrė al-

koholį, kaip suaugęs vyras. Tačiau 

Virginija berniuką reabilitavo. 

Šiandien Ţenia yra sukūręs šeimą, 

gyvena ne nuskriausto alkoholiko, 

bet atsakingo ţmogaus  pilnavertį 

gyvenimą. 

Kristinai šiandien 27-eri me-

tai. Vaikų sodyboje Melnragėje 

Kristina apsigyveno 8-erių metų. 

Su mama gyveno Klaipėdoje, 

Banduţių gatvėje. Pardavusi butą 

mama su dukra, persikėlė gyventi 

į Šilalę. Šilalėje butą taip pat par-

davė, tačiau šį kartą sugyventinis, 

pasiėmęs visus pinigus, dingo. 

Mama, kuri turėjo psichinių ir 

priklausomybės problemų, prara-

dusi butus, prarado ir teisę augin-

ti dukrą. Taip Kristina pateko į 

vaikų namus. 

        Vaikų namuose kiti vaikai 

kaţkodėl nuo pirmos dienos jos 

nepamėgo, valgomajame mėtyda-

vo į ją kotletais, pasigavę korido-

riuje mušdavo. Kristina bėgo iš  

 

 

 

 

vaikų namų ir tada atsidūrė agen- 

tūros „Visos Lietuvos vaikai“ so-

dyboje Melnragėje.  

         Čia jos gyvenimas nuo buvu-

sio skyrėsi kaip naktis nuo dienos. 

Gyveno čia 6-erius metus. Išmoko 

ruošti valgį, tvarkytis. O svarbiau-

sia, ji šiandien auklėja savo vaikus 

taip, kaip ją auklėjo globėja Virgi-

nija Kairienė.  

         Vyriausioji dukra, kuri lanko 

trečią klasę, mokosi groti fleita, o 

maţiausiam dar tik du metukai. Jis 

gimė su rijimo defektais ir metus, 

kad vaikas neuţspringtų teko 

guldyti stačiomis ir pačiai prie jo 

visą naktį budėti. Dabar jau atliktos 

trys operacijos, vaikas sveiksta.  

         Virginija Kairienė liko Kristi-

nai brangiausiu ţmogumi. Ji atva-

ţiuoja į Melnragę su savo vaikais, 

jiems pasakoja apie savo vaikystę 

pas globėją. 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija Virginiją Kairienę uţ 

pavyzdingą globėjo pareigų atliki-

mą pagerbė „Gerumo ţvaigţdės“ 

ţenklu. Lietuvos vyriausybė, vi-

suomenė teigia, kad agentūros „Vi-

sos Lietuvos vaikai“ Klaipėdos 

fondo sodyba ir V. Kairienės patir-

tis yra reikalinga, ją būtina išsau-

goti. 

Klaipėdos savivaldybės socia-

linės paramos skyriaus vedėja Au-

dronė Liesytė prieš metus, kai sa-

vivaldybės administracija nutarė 

nepratęsti panaudos sutarties su 

agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ 

Klaipėdos fondu, posėdyje pareiš-

kė, kad negirdėjusi jog Melnragėje 

buvo globojami 79 vaikai. 

 

 

 

 

Klausaisi pasakojimų ţmo-

nių, kurie augo šioje sodyboje, 

matai „Gerumo ţvaigţdę“, stebi 

miesto administraciją ir klausi, 

kodėl taip skirtingai vertinami tie 

patys darbai? Kas turėtų būti 

teisėjas, arbitras šioje situacijoje?  

Atsakymas aiškus, tai turėtų 

spręsti miestiečių rinkta valdţia. 

Klaipėdoje miestiečių rinkta val-

dţia, t.y. miesto taryba, kuri su-

teikė pagal panaudos sutartį 20-

čiai metų Melnragėje apgriuvusį 

pastatą Agentūrai, atsisakė nagri-

nėti sutarties pratęsimo klausimą 

ir perdavė jį spręsti miestiečių ne-

rinktai valdţiai – administracijai. 

Ji nusprendė, kad nepratęs pastatų 

nuomos sutarties. 

Paskutiniaisiais metais beglo-

bius vaikus į vaikų sodybą galėjo 

nukreipti vaikų teisių apsaugos 

tarnyba, tačiau nenukreipė. Kodėl 

miesto administracija, tarnautojai 

uţdraudė vaikams gyventi vaikų 

sodyboje, kur gyvenimo sąlygos, 

kokybė artima Vakarų Europos 

standartams? Gal Virginija Kairie-

nė prasta globėja? Gal teikiama 

paslauga yra nereikalinga miestui? 

Ne. Virginija Kairienė yra 

respublikinės valdţios gerai įver-

tinta globėja, teikiamos paslaugos 

yra reikalingos, tačiau vaikų sody-

ba randasi prestiţinėje miesto da-

lyje, arti jūros. Šio „kąsnelio“ ga-

limai laukia privatus darţelis. O 

benamiai, beglobiai vaikai tegul 

gyvena vaikų namuose, nusprendė 

Klaipėdos miesto administracija.  

Taip elgtis per ţiauru. 
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Vanda  Abakienė  

 

Prieš kelis mėnesius į Agen-

tūros „Visos Lietuvos vaikai“ 

Klaipėdos fondą dėl smurtaujan-

čio vyro kreipėsi moteris su dviem 

maţamečiais sūnumis, nes savi-

valdybės įsteigtas moterų krizių 

centras jos su vaikais laikinai ne-

apgyvendino dėl patalpų trūkumo. 

Moteris rado prieglobstį Agentū-

ros „Visos Lietuvos vaikai“ sody-

boje. Šeimos nariams buvo sku-

biai suteikta psichologinė pagalba. 

Šeimai susitaikius ir palikus na-

mus Melnragėje, direktorė V. Kai-

rienė tebesidomi šių ţmonių liki-

mu. 

Šiuo metu Fondo patalpose 

gyvena daugiavaikė šeima. Ši šei-

ma anksčiau gyveno Šilutės rajo-

ne. Tačiau keturis vaikus išlaikyti, 

aprengti, pamaitinti, leisti į moky-

klas reikia nemaţai pajamų. Tad 

dėl geresnių galimybių įgyti darbo 

patirties ir uţsidirbti, tėvai su vai-

kais persikėlė gyventi į Klaipėdą. 

Mamai darbdavys pasiūlė Darbo 

birţoje lankyti ilgalaikius, beveik 

metų trukmės, virėjos kursus, per 

mėnesį gaunant apie 200 eurų sti-

pendiją. Tačiau išsinuomoti butą 

tokiai gausiai šeimai yra proble-

ma. Šeima kreipėsi į Klaipėdos 

miesto savivaldybę dėl socialinio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

būsto. Buvo pasiūlytos gyvena-

mosios patalpos bendrabutyje. 

Gausios šeimos tėvai puikiai ţino 

bendrabučio sąlygas ir galimas pa-

sekmes. Paaugliai vaikai kiekvieną 

dieną matys priklausomybę turin-

čių bendrabučio gyventojų ir jų 

draugų pasilinksminimus, o tai prie 

gero neprives. Tėvai nenori vai-

kams suteikti tokias nepriimtinas 

gyvenimo sąlygas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tad laikinai šeima gyvena agen-

tūros „Visos Lietuvos vaikai“ Klai-

pėdos fondo patalpose. Čia šeima 

gyvens tiek laiko, kiek reikės susi-

tvarkyti buičiai arba tol, kol orga-

nizacija nebus priversta apleisti 

nuomojamų patalpų, kadangi Klai-

pėdos miesto savivaldybės admi-

nistracija nusprendė nepratęsti pa-

naudos sutarties ir taip sunaikinti 

organizaciją, kuri teikia pagalbą, 

kurios negali ar nenori suteikti 

miesto savivalvdybė ir jos įkurtos 

įstaigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       *** 

Klaipėdos nevyriausybinių or-

ganizacijų bendruomenė, taip pat 

paslaugas iš Agentūros gaunantys 

klaipėdiečiai yra įsitikinę, kad ad-

ministracijos sprendimas nepra-

tęsti panaudos sutarties dėl pastatų 

Melnragėje yra neteisėtas. 

 Vadovaujantis įstatymais dau-

giau kaip prieš 20 metų, 1994 m., 

patalpas panaudos sutartimi šiai 

organizacijai perdavė miesto tary-

ba. Kaip teigia Klaipėdos miesto 

meras ir savivaldybės administra-

cija panaudos sutarčių tvarka pasi-

keitė ir dabar dėl sutarčių pratęsi-

mo ar nepratęsimo gali spręsti ad-

ministracija. Tačiau kyla klausi-

mas, ar administracija gali priimti 

sprendimus dėl sutarčių, kurios 

buvo sudarytos tuo metu, kai Sa-

vivaldybės administracija tokių 

galių dar neturėjo, uţ tai buvo 

atsakinga tik miesto taryba? 

Jau daugiau kaip metus yra 

prašoma ir teismo pasisakyti, ar 

teisėtai elgiamasi, kai dėl sutarties 

su Agentūra pratęsimo sprendţia 

ne miesto Taryba, o savivaldybės 

administracija. Antra, ar panaudos 

aprašas, pagal kurį savivaldybės 

administracija ne tik priţiūri, bet 

ir valdo savivaldybės turtą yra tei-

sėtas dokumentas. Tačiau teismas 

šiais klausimais nepasisako. 

 

 

 

 

 
Daugiavaikė mama iš Šilutės 

 vakarienę ruošia  
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Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“  

Klaipėdos fondas  dar dirba 
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