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Vienintelis reikšmingas skirtumas  
tarp mūsų – kalba  
 

APIE MANE 
Aš, Anastasia, ukrainietė, man 24 metai, nuo 2018 m. gyvenu Lietuvoje. Gavusi laikiną 
leidimą gyventi Lietuvoje penkerius metus, pradėjau mokytis lietuvių kalbos ir  ieškotis 
darbo. Ateityje planuoju susilaukti vaikų ir gauti Lietuvos pilietybę. 

  

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Prieš du metus Londone susipažinau su savo dabartiniu vyru. Nusprendėme apsigyventi 
Lietuvoje, nes mano vyras yra iš Kauno, čia gyvena jo seneliai. Dabar mes gyvename su jais. 
Seneliai man labai daug padėjo: susitvarkyti dokumentus, susirasti kalbos kursus ir pan. 
Man labai patinka Lietuva. Pimas dalykas, kurį pastebėjau Lietuvoje, – nuostabi gamta, 
miškai bei puikūs ir malonūs žmonės. Kitas dalykas – čia nėra tokios didelės nelygybės kaip 
Ukrainoje. Žaviuosi Lietuvos moterimis, kurios yra labai motyvuotos, siekia mokslo ir 
stengiasi būti geriausios visose srityse. 

  

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU 

Gyvenimo Lietuvoje pradžia buvo labia sunki, kadangi man trūko bendravimo: vyras 
išeidavo į darbą, o aš likdavau namuose viena, neturėjau su kuo pasikalbėti, niekur nėjau, 
nes nemokėjau lietuvių kalbos.  

Dabar gyvenu aktyviai: lankau įvairias parodas, koncertus, einu į renginius su vyru ar 
draugais. Jie nuolat stengiasi man padėti, tad aš nesijaučiu kitokia. Vienintelis reikšmingas 
skirtumas tarp mūsų yra kalba. Mano lietuviai draugai mano ukrainietišką kilmę vertina 
labai gerai, nes mano, kad Ukrainos moterys yra aktyvios, komunikabilios ir nuoširdžios. 
Taigi mano santykiai su lietuviais yra šilti. Niekada nepatyriau patyčių ar įžeidinėjimo dėl 
savo kilmės. Dirbu oficialiai, moku mokesčius ir jaučiuosi gerai. 

Lietuvių kalbos gramatika yra labia sudėtinga ir man sunku išmokti naujus žodžius. Tačiau 
jau pavyko pasiekti nedidelę pažangą – pradedu suprasti pagrindinius žodžius.  

 

 

 

 

 

 
 

Anastasia, 
atvykusi į Lietuvą 

iš Ukrainos 
 

 

 



 
 

AŠ – BENDRUOMENĖS NARĖ 

Ieškodama darbo supratau, kad norint jį rasti, būtina mokėti lietuvių kalbą. Todėl 
nusprendžiau mokytis, kad neišsiskirčiau iš kitų. Pradžioje buvau išsigandusi ir 
drovi, bijojau kalbėti, kad neatrodyčiau kvailai. 

Vyro seneliai rekomendavo nemokamus lietuvių kalbos kursus, kuriuos organizavo 
Raudonasis kryžius. Ten ir pradėjau mokytis lietuvių kalbos. Man labai patinka 
mūsų kalbos mokytoja, kurios pamokos yra labai kūrybiškos. Mokytoja naudoja 
daug įvairių ir inovatyvių  mokymo metodų, pateikia naudingų praktinių užduočių, 
jai iš tiesų rūpi mūsų sėkmė. Aš neskirstau žmonių pagal rasę ir tautiškumą, bet 
mano kurso bendramoksliai (daugiausiai pagyvenę rusakalbiai žmonės) yra 
susidarę tam tikrą stereotipinę nuomonę apie kitus. Tad man patinka, kad mano 
mokytoja stengiasi pakeisti jų klaidingus įsitikinimus. 

Mano pastangos, artimųjų bei draugų pagalba davė rezultatus. Šiuo metu dirbu 
viename iš Kauno viešbučių. Iš pradžių dirbau valytoja, o kai pramokau kalbą ir 
įgijau darbo įgūdžių, buvau paaukštinta pareigose ir dabar dirbu kambarine. Noriu 
mokytis, įgyti naują specialybę ir, galbūt, ateityje save išbandysiu restoranų versle. 

 

„Jeigu ko nors trokštate – darykite tai dabar!  
Pasaulis nestovi vietoje ir rytdiena bus kitokia nei šiandiena.“ 

 
KĄ PATARČIAU KITIEMS 
 
Žmonėms, kurių likimas panašus į mano, patarčiau nebijoti. Nebijokite rizikuoti ir keisti savo gyvenimą. Turime suvokti, kad 
visi galime patirti sėkmę. Gyvename XXI amžiuje ir negalime skirstyti žmonių pagal odos spalvą ar socialinį status. Visi esame 
lygūs! 

Jeigu norite ką nors daryti - darykite tai dabar! Pasaulis nestovi vietoje ir rytdiena bus kitokia nei šiandiena kinta ir rytojus bus 
kitoks! Dabar ukrainiečiams geriausias laikotarpis atvykti gyventi į Lietuvą. Ateityje įstatymai gali pasikeisti ir gera proga bus 
praleista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, todėl  Švietimo mainų paramos fondas ir 
Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

 

 

 


