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APIE MANE 
Mano vardas Mario, man 39 m. Esu italas, kilęs iš mažo miestelio Sicilijoje, esančio tarp 
Palermo ir Vidžento. Italijoje baigiau vidurinę mokyklą, vėliau įstojau į profesinę mokyklą 
mokytis barmeno ir virėjo specialybių. Baigęs mokslus išvykau į Vokietiją dirbti barmenu 
viešbučio restorane. Visada norėjau keliauti, pamatyti kitų šalių gamtą, patirti įspūdžių, 
naujovių. Po 10 metų darbo Vokietijoje pažintis su lietuvaite atvedė į Lietuvą, 
Druskininkus. Čia sukūriau šeimą, dirbu barmenu viename iš Druskininkų restoranų.  

 

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Atvykęs paviešėti į Druskininkus supratau, kad radau savo svajonių vietą. Kurortinis 
miestas man taip patiko, kad nutariau čia įsikurti. Tiesa, ne iš karto ryžausi iš Vokietijos 
keltis gyventi į Lietuvą, bet kaskart atvažiavęs matydavau, kaip čia viskas keičiasi į gera. Tai 
ir paskatino rizikuoti, įsikurti Lietuvoje. Ir neapsirikau. Dabar, gyvendamas čia jau dešimt 
metų, matau, kaip viskas gerėja, keičiasi žmonių požiūris į kitataučius, auga pilietinė 
savimonė, stiprėja ekonomika, atsiranda vis daugiau galimybių kurti nuosavus verslus. 
Mane tai įkvepia ir skatina prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. Todėl jau iki 
atvykimo į Lietuvą, pradėjau ieškotis sau tinkamo darbo. Kadangi iš pradžių nemokėjau 
lietuvių kalbos, įsidarbinau viešbučio virtuvėje, vėliau pradėjau dirbti viešbučio restorano 
salėje. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU 

Nors man puikiai sekasi gyventi ir dirbti Lietuvoje, vis dėlto iš pradžių teko taikytis prie 
daugelio pasikeitusių sąlygų. Vokietijoje dirbau didmiesčių baruose ir viešbučiuose, o čia 
reikėjo priprasti prie nedidelio Lietuvos kurortinio miesto gyvenimo tempo. Kita problema, 
su kuria susidūriau – lietuvių kalba, kurios nemokėdamas negalėjau susikalbėti su 
aplinkiniais bei dirbti savo mėgstamo darbo. Tačiau jokių specialių lietuvių kalbos kursų aš 
nelankiau. Mokytis kalbos man labai padėjo žmona, taip pat mokiausi žiūrėdamas 
lietuviškas televizijos laidas, bendraudamas su bendradarbiais. 

Lietuvoje patyriau sunkumų ir dėl kultūrinių skirtumų: žmonės čia niūrūs, santūrūs,  mažai 
šypsosi, atsargiai vertina ir priima kitataučius, todėl iš pradžių sunku juos buvo suprasti ir 
su jais bendrauti. Pamažu apsipratau, pradėjau keliauti, pažinti kraštą, žmones ir po 
truputį viskas keitėsi. Iki šiol yra žmonių, kurie šiltai priima, bet likęs ir požiūris į tai, jog tu 
esi kitoks, iš kitos šalies. 

 
 

 

 

 

 

Mario, 
atvykęs 

į Lietuvą 
iš Italijos 

  
 

 



 

 
 

AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Esu aktyvus ir lengvai bendraujantis, todėl pakankamai lengvai 
integravausi į vietos bendruomenę. Prie to ženkliai prisidėjo ir mano 
žmonos šeima, kviesdama dalyvauti šeimos, kaimynų ir miesto 
šventėse, susibūrimuose. Pagrindinis dalykas, mano manymu, 
paspartinęs mano artimesnį bendravimą su miestelio gyventojais, 
buvo mano noras tobulėti ir daugiau pasiekti profesinėje srityje. 
Todėl pradėjau domėtis galimybėmis tobulinti savo kompetencijas, 
bendradarbiai patarė, kur turėčiau kreiptis ir ieškoti informacijos. 
Taip išklausiau vyno derinimo su maistu kursus, vėliau patiekalų 
dekoravimo (puošybos) kursus. Manau, jog ypač Lietuvoj reikia 
daugiau šypsenų, geros nuotaikos. Kai žmogus pamato kažką gražaus, 
pavyzdžiui, šypsenėlę, širdelę ant kavos, skirtą jam, tuoj atsiranda 
šypsena veide ir noras ateiti čia dar kartą.  

Esu atsidavęs darbui, dirbdamas niekada nežiūriu į valandas, nes 
darbas man teikia malonumą. Jei žmogus atėjo praleist laiką į 
restoraną, turi jam parodyti dėmesį, nesvarbu, ar tau darbo valandos 

baigėsi, ar ne. Barmenui yra svarbiausia mokėti bendrauti taip, kad klientui būtų gera, kaip namuose. Todėl esu mėgstamas 
bendradarbių, klientų ir vietinių gyventojų.  

Nors esu patenkintas savo darbu vis dėlto ketinu imtis nuosavo verslo. Italai, sakoma, kitaip negali. Norėčiau, kad 
Druskininkuose atsirastų tikras mažas itališkas šeimos restoranėlis. Toks, kuriame dirba viena šeima, gamina naminį maistą, 
įpila savo vyno, pavaišina puikiais itališkais ledais. Ir, manau, netrukus jis tikrai bus. Pasistengsiu, kad lietuviai pajustų mano 
gimtinės patiekalų skonį ir aromatą, kurie yra nuostabūs ir verti paragauti. Taip tikiuosi tapti „savu“, skatinti 
bendruomeniškumą, laisvalaikio praleidimą kartu su šeima ar su kaimynais. 

  

„Aplink yra be galo daug galimybių, svarbiausia – jomis pasinaudoti.“ 

 
KĄ PATARČIAU KITIEMS 
Reikia turėti noro, sugebėjimų ir stengtis dirbti gerai. Tada žmonės supranta, kad tu nesitiki tik socialinių išmokų ir paramos, 
bet sieki tapti pilnateisiu visuomenės nariu. 

Taip pat svarbu norėti ir mokėti bendrauti su žmonėmis. Todėl būtina mokytis tos šalies, kurioje gyveni, kalbos  ir kultūros.  

Paraginčiau kreiptis į organizacijas, kurios rūpinasi migrantų integracija. Šių organizacijų darbuotojai visada pataria ir padeda 
išspręsti užsieniečiams kylančias problemas, organizuoja kalbų kursus, konsultuoja mokesčių, švietimo, sveikatos priežiūros, 
socialinių garantijų temomis, teikia pagalba ieškantiems darbo. 

Bet kurioje šalyje dirbti ir gyventi yra įdomu, aplink mus yra daug galimybių, tik reikia mokėti jomis pasinaudoti. Todėl 
raginčiau būti atviriems naujoms patirtims, iššūkiams ir pasiūlymams.  

  
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


