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Kartais užtenka tik vieno žingsnio, kad atsivertų platus kelias. Ir žmogaus, kuris pastūmėtų tą žingsnį 

žengti iš tamsos į šviesą, iš nesėkmės į sėkmę, iš nebūties į būtį. Žengti pirmyn nėra lengva, o rezultatų 

kartais tenka laukti metus ir du. Jau antrą dešimtmetį Europos socialinis fondas investuoja į žmogų, kurio 

svajonėms reikia pagreičio. Projektai atveria duris į platesnį, įdomesnį pasaulį, suteikia galimybių mokytis, 

tobulėti, skatina mokyti kitus. 

Augdami patys projektų dalyviai įkvepia kitus, keičia pasaulį. Projektai padeda surasti kelią besiblaškan-

tiems, skatina kurti, siekti tikslo ir asmeninių pergalių. Žmonės sugrįžta į gyvenimą iš tolimiausių paribių, 

vėl jaučiasi esantys stiprūs ir reikalingi visuomenės nariai.

Šiandieniniame pokyčių, sensacijų, katastrofų pasaulyje vis mažiau vietos skiriama kasdienei mažo žmo-

gaus istorijai. Kaip gyvena tokie, kaip mes? Ar kasdienybėje nebūna įkvepiančių istorijų? Regis, per mažai 

kalbame apie paprastus, mažus, bet tokius gražius ir didingus mūsų gyvenimo įvykius. O argi ne jie aplink 

skleidžia tikrą, ryškią šviesą, galinčią išjudinti kitus? 

 

Siūlome jums stabtelėti ties dešimtimi žingsnių, kuriais į savas sėkmės istorijas keliauja Europos socialinio 

fondo finansuojamų projektų dalyviai. Kas jie? Mūsų kaimynai, kolegos, bendraamžiai, pakeleiviai. Tiesiog 

žmonės, gyvenantys Lietuvoje. Jų iš pirmo žvilgsnio paprastos, tačiau labai šviesios istorijos, jau pakeitė 

ir vis dar keičia pačių, o ir visos bendruomenės, miesto gyvenimus, įkvėpia dideliems darbams, suteikia 

pasitikėjimo bei vilties kitiems – keistis ir keisti.
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Jei ne sportas, labai gali būti, kad jis nieko 
neturėtų. Kaip ir daugelis panašaus likimo brolių, 
sėdėtų saugiame narvelyje ir leistų dienas prie 
kompiuterio. „Sportas man davė gyvenimą 
– studijas, draugų, keliones, netgi žmoną“, – 
sako Lietuvos sporto universiteto Taikomosios 
fizinės veiklos studijų programos trečiakursis, 
Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės narys, 
daugkartinis Lietuvos vežimėlių krepšinio 
čempionas KAROLIS VIRKUTIS (21).  
Karoli, nuo vaikystės judėjai sunkiau nei kiti – gimei su stuburo 
smegenų išvarža (lot. Spina bifida). Ar ši liga stipriai apribojo 
tavo gebėjimą judėti? 

Mūsų šeimoje šis sutrikimas – jokia naujiena. 
Tokią pat negalią turi tėtis ir sesuo, tai pa-
veldima. Kol buvau mažas, atrodė, kad 
šitaip gyventi natūralu. Nebuvau vi-
siškai paralyžiuotas, galėjau judinti 
kojas, taigi, tėtis manimi rūpino-
si – sportuodavome kiekvieną 
dieną, darydavau pritūpimus, 
atsilenkimus, jis lankstė, 
masažavo mano kojas. Gy-
vename Druskininkuose, iš 
sanatorijų neišlįsdavau – 
pratimai, masažai, karšti 
įvyniojimai, purvo proce-
dūros, darėme viską, kad 
tik kuo daugiau judėčiau. 
Bijau pagalvoti, kas būtų 
nutikę, jei viso to nebūtų 
buvę. Matyt, kaip ir dauge-
lis kitų, šiandien sėdėčiau 
užsidaręs bute, draugaučiau 
ne su žmonėmis, o su kom-
piuteriu. 

Dažnai nutinka, kad negalią tu-
rintiems vaikams tėvai samdo 
mokytojus, o tu išėjai į mokyklą. Ar 
negąsdino, kad vaikai, ypač paaugliai, 
yra žiaurūs? Kad mokyklos nepritaikytos 
negalios ištiktiems moksleiviams? 

Žinote, kas žlugdo pasitikėjimą savimi? Aplinka. Tėvai dažnai už-
popina savo vaikus – ak, tu negali, duok, batą užrišiu, sagą užseg-
siu, į tualetą palydėsiu. Man visada atrodė, jei galiu padaryti pats, 
tegu niekas nepadeda. Neturėjau namų mokytojo, nors pirmieji 
metai mokykloje nebuvo lengvi – kasės draugai bandė užgaulioti. 
Tačiau nuo mažens sportavau, lankiau sporto būrelius, netgi bu-
šido, taigi santykius greitai išsiaiškindavau. Nesiderinau, klasės 
draugai greitai pamatė, kad su manimi galima normaliai bendrauti. 
Atėjo laikas, kartu išeidavome į miestą, švęsdavome draugų gim-
tadienius, rinkdavomės į vakarėlius. 

Ir kartu svarstydavote, ką veiksite baigę mokyklą? 

Visada norėjau padėti tokiems kaip aš, man atrodė, kad savo pa-
vyzdžiu galiu išsklaidyti kitų nepasitikėjimą savimi ir uždarumą. 
Baigęs mokyklą įstojau į Lietuvos sporto universitetą, Taikomo-
sios veiklos studijos ir buvo tai, ko norėjau. 

Ar manai, kad žmonėms lengviau patikėti tuo, kuris jau nuėjo 
tokį pat kelią? 

Nuo mažens gyvenau sanatorijose, labai stengiausi išsivaduoti 
iš savo baimių, tad turiu kuo dalintis. Neabejoju, man patarimus 
duoti lengviau nei tiems, kurie perskaitė juos vadovėliuose. Visa-
da kartoju: negalia – ne pasaulio pabaiga, ne apokalipsė. Gyventi 
su tuo galima. Džiaugtis gyvenimu – taip pat. Studijuoti liko dveji 
metai, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio gyvenu Kaune, studen-
tų bendrabutyje, o savaitgaliais lekiu į Druskininkus pas žmoną.  

Judu susitikote universitete?  

Prieš dvejus metus pamačiau Rūtą krep-
šinio aikštelėje. Tuomet dar buvau 

komandos naujokas, o ji – visiškai 
sveikas žmogus – žaidė vežimėlių 

krepšinį su vyrais. Netrukus pa-
aiškėjo, kad Rūta mokosi tame 

pačiame universitete ir gy-
vena tame pačiame bendra-

butyje. Iš pradžių vakarais 
susitikdavome išgerti arba-
tos, o vieną dieną pasiūliau 
draugauti. Draugystė bai-
gėsi piršlybomis, vasaros 
pabaigoje susituokėme. 

Ar vis dar kartu žaidžiate 
krepšinį? 

Rūta universitetą jau baigė, 
Druskininkuose dirba kūno 

kultūros mokytoja. Esame 
panašios sielos, sportas mus 

vienija, krepšinio aikštelėje kar-
tais irgi susikauname, kuris dau-

giau baudų įmes. Labiausiai man 
patinka gulėti žmoną apsikabinus (juo-

kiasi). Dzūkijoje daug ežerų, važiuojame 
su Rūta žvejoti, paskui kartu žuvis kepame.  

Žmona Rūta buvo tas žmogus, kuris  paskatino tave da-
lyvauti konkurse „Žingsniai 2015“, tiesa? 

Žmona nusiuntė mano istoriją, universiteto dėstytojai irgi kal-
bino. Džiaugiuosi, kad įsitraukiau, vien sportas be žinių, jei nori 
gerai dirbti, nieko vertas. 

Karoli, ką patartumei savo likimo draugams, kurie nedrįsta 
žengti pirmojo žingsnio į pasaulį iš savo saugaus narvelio?  

Tikrai žinau: sveikame kūne – sveika siela. Sportas išvaiko juo-
džiausias mintis, suteikia viltį ir priverčia siekti didesnių tikslų.

NEGALIA – NE APOKALIPSĖ 

PROJEKTAS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS“
Projektą įgyvendino Valstybinis studijų fondas

„Tikrai žinau: sveikame 
kūne – sveika siela.“

Graži šviesiaplaukė moteris tik gūžčioja pečiais 
ir šypsosi, klausydama komplimentų apie savo 
stiprybę. Paskui VAIDA IVANAUSKIENĖ (34) 
gestais paaiškina savo gyvenime niekada nieko 
pati neieškojusi – nei draugų, nei darbo vietos. 
„Patys žmonės mane suranda“, – jos mintis 
perduoda gestų vertėja.    

Kaip jautėte save vaikystėje? Kada atėjo suvokimas, kad esate 
šiek tiek kitokia girdinčiųjų pasaulyje? 

Nuo mažens nesuvokiau, kad egzistuoja du pasauliai – girdin-
čiųjų ir kurčiųjų. Gimiau kurčiųjų šeimoje, mama – ukrainietė, tė-
tis – lietuvis. Dvejus metus lankiau girdinčiųjų darželį, nes tėvai 
manė, jog girdžiu. Kad taip nėra, įtarimų kilo darželio pedagogei. 
Trejų kalbėjau ne visai rišliai, tačiau ji pastebėjo, kad neatsisuku 
kviečiama vardu. Pakvietė tėvus, pasikalbėjo ir perkėlė mane į 
kurčiųjų darželį. 

Apie ką svajojote mokykloje? Ar kada graužė 
nerimas, kad jūsų galimybės girdinčiųjų pa-
saulyje šiek tiek apribotos? 

Dešimt klasių baigiau pagrindinėje 
mokykloje, vėliau mokiausi vaka-
rinėje. Išsvajotos specialybės ne-
turėjau, draugai stojo į socialinę 
pedagogiką, aš – paskui juos. 
Pati nieko neieškojau, gyveni-
mas mane surado ir nubloškė 
ten, kur reikia.

Tuometiniame Vilniaus pe-
dagoginiame universitete  
studijavome keturiese, daug 
nuoširdžių, girdinčių drau-
gų, kurie padėtų, suteiktų 
daugiau informacijos, netu-
rėjome. 

Besimokydama universitete tuo 
pat metu ir dirbau. Baigusi moks-
lus, darbus tęsiau toliau.  

Esate labai graži moteris, ar žmonės 
nustemba suvokę, kad jų negirdite? Kokių 
reakcijų sulaukiate?  

Žmonių, kurie girdi, pasaulyje yra daugiau, natūralu, kad jie 
mano, jog tokių yra dauguma. Būna, užkalbinę nustemba, kad 
negirdžiu, bet tai natūralu. Kartais man atrodo, kad girdintieji la-
biau sutrikę ir sunerimę gyvenime. Mes, kurtieji, ramiau reaguo-
jame į aplinką, pastebime žmonių emocijas, nuotaikas ir galime 
daug daugiau pasakyti, kas vyksta. Girdintieji to nesupranta, jie 
mano, kad esame apriboti. Turiu girdinčių draugų, kurie jaučiasi 
laisviau, kai gali kalbėtis gestais.  

Turite du sūnus – penkerių Karolį ir trejų Robertą. Ar jie girdi? 

Mūsų vaikai abu turi klausos sutrikimų. Manau, jie paveldėti, nors 
būna ir taip, kad kurčiųjų šeimose gimsta vaikai be klausos sutri-
kimų. Jau esama genetinių tyrimų, kurie leidžia numatyti, kūdikis 
gims kurčias ar girdintis. Prieš planuojant vaiką galima numatyti 
tikimybes, tačiau kol kas tie tyrimai labai brangūs. Dauguma kur-
čiųjų neatlieka tokio tyrimo, nes nėra poreikio. Kurčiųjų šeimoje 
augantys vaikai, nesvarbu, girdintys ar ne, yra apdovanoti pasaulį 
pažinti gilesnį, gražesnį, įvairesnį. 

Ar galėtumėte papasakoti savo meilės istoriją? Kaip sutikote jų 
tėtį? 

Buvome pažįstami mokykloje, vėliau kartu įstojome į universite-
tą. Baigus mokyklą mūsų draugystė augo, susituokėme. 

Aš kolegijoje dirbau dėstytoja ir pakviečiau savo vyrą dirbti kar-
tu, dėstyti gestų kalbą. Dabar mano vyras geras specialistas, jau 
daug metų dėsto gestų kalbą. Mes labai didžiuojamės savo tėčiu, 
vaikams stengiamės būti pavyzdžiu ir įdiegti, kad gyvenime rei-
kia nuolat tobulėti, siekti daugiau žinių. 

Koks buvo jūsų kelias į projektą? 

Tuo metu namie prižiūrėjau vaikus. „Ką veik-
ti?“ – galvojau. Pamačiau skelbimą „Kartu 

mes galime daug“, sudomino, nuėjau, įsi-
traukiau. Man pasiūlė dalyvauti naujo-

se profesinių mokymų programose, 
pradėjau lankyti „Veido ir kūno prie-

žiūros specialisto“ kursus. Daug 
sužinojau apie veidą, odos tipus, 
masažą, makiažo tendencijas. 

Buvo minčių, kad tai galėtų tap-
ti mano darbu, tačiau viskas 
– ateityje. Gyvenimas nestovi 
vietoje, viską galima įgyven-
dinti. Reikės daug investicijų. 

Šiuo metu turiu daug kitos vei-
klos, Vilniaus kolegijoje pradėjau 

dirbti dėstytoja, vėliau Lietuvos 
kurčiųjų draugijoje – diktore, nau-

jienas pateikiame gestų kalba. Kur-
čiųjų mokykloje dirbu gestų kalbos 

mokytoja. Visos žinios, kurias gavau 
projekte, mano darbams suteikia daugiau 

kokybės. 

Ką labiausiai norėtumėte pasakyti girdintiesiems? 

Kad kurtieji yra tokie pat kaip jie. Dažnai girdintieji mano, kad bus 
sunku bendrauti su kurčiuoju. Bet taip nėra, negalvokite taip, tik 
bendraudami turėkite šiek tiek kantrybės, supratimo. Tai – svar-
biausios savybės, be kurių neįveiksite bendravimo su kurčiaisiais 
kliūčių. Visada galima susirašinėti, yra mobilieji telefonai, visiems 
suprantamais gestais irgi juk galima bendrauti. O jei girdintis nori 
mokytis gestų kalbos, žodyną galima rasti internete – http://ges-
tai.ndt.lt. Kuo daugiau ir dažniau girdintieji bendraus su kurčiai-
siais, tuo platesnis bus jų pačių pasaulis, tuo didesnius jautrumo 
klodus jie atras savyje.

GYVENIMAS MANE NUBLOŠKĖ 
TEN, KUR REIKIA

PROJEKTAS „KARTU MES GALIME DAUG“
Projektą įgyvendino VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

„Pati nieko 
neieškojau, 

gyvenimas mane 
surado ir nubloškė 

ten, kur reikia.“
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„Tai buvo pirmasis mokytojas, privertęs mus 
laužyti standartus, išeiti iš komforto, atskleisti 
savo talentus ir pamilti neįdomius ekonomikos 
skaičius, o išmokus teoriją paversti praktika“, 
– ar gali būti geresnis pagyrimas mokytojui 
nei tokie buvusios moksleivės žodžiai? Ir nėra 
Alytuje moksleivio, kuris nebūtų girdėjęs apie 
Putinų gimnazijos mokytoją, Socialinio verslumo 
mokyklos įkūrėją DONATĄ VASILIAUSKĄ (28).  

Baigėte Edukologijos universitetą, vėliau apgynėte ekonomi-
kos magistro diplomą, naujų žinių ieškojote „Lietuvos Junior 
Achievement“ ekonomikos ir verslumo mokytojų rengimo se-
minaruose. Iš kur toks žinių troškimas? 

Tuo metu, kai projektas startavo, buvau 
ką tik pradėjęs dirbti. Visada norėjau 
tapti išskirtiniu mokytoju, kuriam 
rūpi jo mokiniai. Esu toks žmo-
gus: jei ką darau, darau gerai 
arba išvis nedarau. Idėja 
ekonomikos pamokose 
moksleiviams dėsty-
ti ne vien teoriją man 
buvo arti širdies. Aly-
tuje įkūriau pirmąją 
moksleivių moko-
mąją bendrovę, da-
lyvavome konkur-
suose, stovyklose, 
mums sekėsi, apie 
mus išgirdo. Tai 
paskatino kurti 
verslumo mokyklą, 
kurioje moksleiviai 
būtų mokomi gene-
ruoti idėjas, įgyven-
dinti jas praktikoje, 
dirbti ir užsidirbti. Ne-
trukus Alytuje įkūrėme 
„Junior Achievement 
Dzūkija“ skyrių, kuriam ir 
vadovauju. 

Mokėtės Vilniuje. Nėra tiek 
daug jaunų žmonių, kurie po stu-
dijų grįžtų į gimtąjį miestą. Perfra-
zuojant garsų posakį, ar ir provincijoje 
gyventi galima?   

Veiklus, ne tinginys, tikslų ir svajonių turintis žmogus gali gyven-
ti bet kur – kaime, miestelyje, mieste, sotinėje. Lietuvoje atstumai 
tokie maži, kad ir važiuoti nelabai yra kur. Man tenka daug va-
žinėti su savo seminarais ir mokymais, taigi, galiu pasakyti, kad 
vietovės, kurioje yra namai ar darbo vieta, nereiktų sureikšminti. 

Dar studijų metais jaučiau, kad moku bendrauti, man patinka, kai 

galiu savo žinias perteikti kitiems. Norėjau išmėginti save šioje 
srityje, mokytojo darbas tam tiko. Dairiausi darbo Vilniuje, tačiau 
laisva darbo vieta atsirado Alytuje. Taip čia ir atsidūriau. 

Dažnai girdime: jaunoji karta... Jiems niekas neįdomu, jie nieko 
nenori, nieko jiems nereikia. Ar jūs savo mokinius irgi taip nu-
vertinate? 

Laikai keičiasi, tiesa, keičiasi ir moksleiviai, aplinka, kurioje jie 
auga ir mokosi. Neabejoju, kad ugdymo procesas turi būti orien-
tuotas į mokinius, su jais reikia dirbti, su jais reikia kalbėtis, prie 
kiekvieno rasti kelią. Šiuolaikinės technologijos leidžia mokslei-
vius ugdyti diferencijuotai, pritaikyti individualų mokymą, atsi-
žvelgti į kiekvieno poreikius. Svarbu mokinius motyvuoti, išmo-
kyti juos ieškoti informacijos ir ją rasti, teorijos žinias pritaikyti 
praktikoje. Mokykla ir švietimo sistema privalo keistis, nes mo-

kyti ir mokytis darosi vis įdomiau. 

Mano mokiniai yra ištroškę patirti, iš-
mokti realių dalykų, kuriuos vėliau 

galėtų pritaikyti gyvenime. Jie no-
riai mokosi, jiems netrūksta mo-

tyvacijos. Verslo mokykloje 
mes kuriame verslo idėjas, 

produktus, paslaugas, 
pereiname visus etapus 

– nuo idėjos, nuo įmo-
nės įkūrimo iki tikrų 
produktų, kurie par-
duodami tikriems 
žmonėms ir uždirba 
tikrus pinigus. Da-
lyvaujame verslo 
mugėse, čempio-
natuose, konkur-
suose ir Lietuvoje, 
ir užsienyje. 

 Mūsų įkurtos mo-
komosios bendrovės 

buvo sėkmingos. Jau-
nuoliai, įkūrę „GugaA“ 

bendrovę, pardavinėja 
peteliškes. „H2bubble“ 

steigėjos gamina vonios 
druskas, vonios bombas ir 

planuoja plėsti asortimentą, 
ne tik Alytuje, bet ir visoje Lie-

tuvoje tampa populiarūs „Dops“ 
marškinėliai. Turėjome ir renginių, 

koncertų organizatorių.  

Ką apie tokią savo vaikų veiklą mano tėvai? 

Verslumo ugdymas ir mokomųjų bendrovių tikslas nėra visus 
padaryti verslininkais. Tiesiog norime, kad moksleiviai gautų ne 
plikas ekonomikos žinias, o susipažintų su verslu, sužinotų, kas 
patinka, kas ne, suprastų, kokias studijas jiems rinktis po moky-
klos. 

MOKYTI IR MOKYTIS YRA ĮDOMU! 

PROJEKTAS „PRAKTINIŲ VERSLUMO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“
Projektą įgyvendino VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“

„Aš mėgstu iššūkius“, – drąsiai ir pasitikėdama 
savimi į pasaulį žvelgia LIUDMILA GUDZIUKAI-
TĖ (52). Nesvarbu, kad jos žvilgsnis klaidžioja 
žemiau, nei įprasta, o kad pažvelgtų į žvaigždes, 
jai reikia labiau užversti galvą. Užsidegimas ir 
aistra, pagalba kitiems ir užuojauta – štai kas 
lydi moterį nuo tada, kai suvokė esanti kitokia 
nei visi. Mažaūgė. 

Kai Liudmila gimė, niekas neįtarė, kad ateis metas, kai mergaitė 
nustos augusi. „Mama vis manė, kad dar paaugsiu, – iki dabar 
lydi vaikystės prisiminimai. – O gydytojai, rašė vieną diagnozę 
po kitos, Vilniuje pasakė: jei pavyks persiristi per 120 centimetrų, 
tai dar kiek paaugsiu, jei ne, liksiu visai mažytė. Pavyko, ūgtelėjau 
dar 15 centimetrų.“

Tačiau tiek neužteko, kad jaustųsi tokia, kaip kiemo vaikai. O tie, 
Liudmilą pamatę, nelaikydavo liežuvio už dantų – pravar-
džiuodavo, kartą net akmenimis apmėtė. „Aš nesijau-
čiau esanti kitokia, – pasakoja Liudmila. – Jei mane 
kas pravardžiuodavo – apkuldavau. Įdomiau-
sia tai, kad su ta mergaite, kuri mėtė į mane 
akmenis, vėliau tapome draugėmis. Nuo 
vaikystės išmokau ne tik savimi pasirū-
pinti, bet ir kitiems padedėti.“ 

Paauglystėje svajojusi apie moky-
tojos profesiją, savo svajonės ji 
neįgyvendino. „Mama neleido, 
sakė, kad nesugebėsiu, apmė-
tys vaikai mane tokią mažą 
pomidorais ir kiaušiniais, – 
prisimena, kaip tąsyk mama 
jai pakirpo sparnus. – Kad 
galiu, kad moku su vaikais 
bendrauti, ji pamatė gerokai 
vėliau, kai organizuodavau 
gimtadienius savo sūnė-
nams ir dukterėčiomis. Tik 
šaukštai jau buvo po pietų, 
o aš, kaip kad ji norėjo, tapau 
laikrodininke.“

Laikrodininkės profesija Liu-
dmilai taip ir neprilipo, nors jos 
mamai atrodė, kad būtent šis 
darbas dukrai užtikrins pragyve-
nimą. „Dirbau aštuonerius su puse 
metų, – pasakoja. – Man sekėsi, ko-
lektyvas mane mėgo, vadindavo Ža-
dintuvų karaliene. Darbą palikti teko, kai 
užpuolė ligos, be to, nusprendžiau Vilniuje 
mokytis buhalterijos.“

Kurį laiką fabrike prie kepurių ir šalikų siuvusi kutus, 
Liudmila nė vieno savo darbo nepeikia, sako, visur gerai su-
tardavusi su kolegomis, mėgusi būti kolektyvo lydere, dalyvauti 
renginiuose. 

Ilgai negalvojo ir tuomet, kai Zarasų krašto žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkė pasiūlė dalyvauti projekte. „Mokiausi visko, 
ko tik buvo įmanoma, – floristikos, buities darbų, kompiuterijos 
pagrindų, anglų ir italų kalbų, nuolat bendraudavau su socialine 
darbuotoja, psichologe. Viskas buvo naudinga: floristikos darbe-
lius dovanoju bičiuliams, užsiėmimuose pati susivirinau Kalėdų 
eglutės korpusą, papuošiau ją samanomis, žaliuoja, beveik pa-
sigaminau vorą, liko tik iš metalo suvirinti voratinklį, pakabinsiu 
kampe, bus gražu...“  

Pirmosiomis dienomis sunkiai perpratusi kompiuterio paslaptis, 
šiandien Liudmila be kompiuterio savo gyvenimo neįsivaizduoja.  
„Galiu sėdėti prie jo ir dieną, ir naktį“, – juokiasi. 

Feisbuke moteris sukūrė ir administruoja uždarą Lietuvos ma-
žaūgių žmonių grupę, originalias švenčių idėjas perkelia į savo 
sukurtą Bitutės Tutės puslapį. Keletą valandų per savaitę ji dirba 
VšĮ „Domus Solis“ saityno technike. 

„Reikia sulaukti savo valandos, – nea-
bejoja Liudmila, – ir ji tikrai ateis, 

jei nesėdėsi rankų sudėjęs, o 
mokysies ir tobulėsi.“ 

TAVO VALANDA ATEIS, JEI TOBULĖSI 

PROJEKTAS „RYTŲ LIETUVOS REGIONO NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“
Projektą įgyvendino Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga

„Veiklus, ne tinginys, 
tikslų ir svajonių turintis 

žmogus gali gyventi bet 
kur – kaime, miestelyje, 

mieste, sotinėje.“
„Mama neleido, sakė, kad 
nesugebėsiu, apmėtys vaikai 
mane tokią mažą pomidorais 
ir kiaušiniais.“
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„Manęs, kaip žmogaus, nebuvo, aš tiesiog neeg-
zistavau. Buvo kažkoks padaras, kuris nuo ryto 
sukosi, vertėsi per galvą, kad galėtų pamaitinti 
vaikus. Kažkurią dieną pažvelgiau į veidrodį ir 
pamačiau ten pamėklę“, – kiekvienas JOLAN-
TOS KLIETKUTĖS žodis dvelkia deginančiu 
skausmu, kurį jai kažkada teko patirti. Prieš ke-
letą metų nusivylusi, savimi ir kitais nepasitikin-
ti dviejų vaikų mama nė pagalvoti negalėjo apie 
tai, ką turi dabar, – mėgstamą darbą, pačios pa-
rašytą knygą „Pirmieji pajūrio fotografai: Pauli-
na Mongirdaitė, Ignas Stropus“ ir kompiuteryje 
gulančius naujos knygos apie Pakutuvėnų kai-
mo istoriją puslapius. 

Ar neviltis buvo tokia didelė, kad jau reikėjo ieškoti išeities? 

Šv. Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė kelis kar-
tus kalbino dalyvauti projekte. Įtikino jos žodžiai: „Tu gali, tu tikrai 
gali...“ Tiek metų ujamai, smukdomai, žeminamai man jie buvo 
kaip gryno oro gūsis. Negalėjau atsistebėti, kad kas nors manyje 
mato ne pagalbininką, ne dykaduonį, o asmenį. 

Ar tai projektas jus paskatino rašyti knygą? 

Pirmųjų pajūrio fotografų biografijas rinkau apie trylika metų. 
Apie knygą svajoti nedrįsau. Baigiantis projektui sprendėme tes-
tus, kokią specialybę rinktis. Visi testai rodė: „Turi rašyti knygas.“ 
Tuomet juokiausi, bet netrukus paskambino laikraščio „Pajūrio 
naujienos“ žurnalistė ir paprašė papasakoti apie pirmąją Lietu-
voje moterį fotografę. Tada ir išgirdau: „Galėtum knygą išleisti.“ 
Jeigu šiuos žodžius man būtų pasakę prieš projektą – tik nusi-
juokčiau, knygas rašyti – ne mano jėgoms. Šiandien jau įpusėjau 
knygą apie Pakutuvėnų kaimo ir parapijos istoriją nuo XVIII am-
žiaus iki šių dienų. Pakutuvėnai per dvidešimt metų tapo namais. 
Širdies namais.  

Sakote: „Džiaugiuosi tuo, kas esu ir kaip gyvenu.“ Paprasta iš-
mintis, bet kaip sunku ją įgyvendinti! Kokį kelią teko iki jos nu-
eiti?  

Kelias iki šios „išminties“ yra amžius. Kai sulauki keturiasdešim-
ties su viršum, staiga suvoki: per save neperšoksi, geriau nebus, 
o veržimasis į pinigus, šlovę, karjerą niekur neveda, gadina svei-
katą ir atneša neviltį. Tikrasis gyvenimas prasideda, kai išmoksti 
džiaugtis tuo, ką turi. 

O kokių svajonių turėjo maža mergaitė Jolanta?

Realybė buvo skaudi: tėvas išgėrinėjo, keldavo balsą, buvo labai 
reiklus. Jaučiausi visiška nevykėlė, užtat pasinėriau į svajonių pa-
saulį – per naktis skaitydavau knygas arba kurdavau savo istori-

jas. Svajojau apie keliones į tolimus kraštus, apie archeologo pro-
fesiją, apie jodinėjimą ir draugystę su žirgais, apie šeimą: mylintį 
ir mylimą vyrą, jaukius erdvius namus ir kokius penkis vaikus, 
apie ramią tylią senatvę drauge prie židinio. Gyvenimas pasisuko 
kitaip: į žirgyną paauglystėje nepriėmė – pasakė, kad tokio mažo 
ūgio arkliuko man jie neturi, svajonės apie istorijos ir archeolo-
gijos studijas teko atsisakyti, nes šeima neturėjo pinigų, baigus 
8-ias klases teko mokytis specialybės ir dirbti, o ne svaičioti apie 
mokslus. Bedžiau į pirmą pasitaikiusią specialybę brošiūroje „Kur 
mokytis“, pataikiau į Vilniaus elektromechanikos technikumą. 
Nesigailiu, šiandien neįsivaizduoju savęs be anų patirčių. 

Jūsų svajonės apie princą ant žirgo baigėsi ne kaip pasakų kny-
gose. Likote viena su dviem vaikais ant rankų. Tai buvo nelen-
gvas laikas? 

Sutinki žmogų, pasijunti princese, įsimyli, atšvenčiate vestuves, 
po dvejų metų gimsta sūnus, dar po trejų – duktė. Per laiką su-
žinai, kad iš tiesų tavo mylimas žmogus – alkoholikas, narkoma-
nas, lošėjas. Vis tikėjau, kad net labiausiai kritęs žmogus gali pa-
kilti, jeigu tik yra mylimas, tačiau tiesa kitokia: niekas nepadės, jei 
jis pats nenorės keistis. Vyro manipuliacijos varė į visišką savęs 
nuvertinimą, jaučiausi didžiausia nevykėlė pasaulyje. Vienintelis 
geras, teisingas ir mane bei vaikus išgelbėjęs sprendimas buvo 
skyrybos.

Jūsų patirtis rodo, kad mažus vaikus auginančioms mamoms 
darbą surasti yra nelengva... 

Labai jautri tema: motinystė ir darbas. Man buvo svarbu užaugin-
ti laimingus, savimi pasitikinčius vaikus, tad su džiaugsmu nau-
dojausi visomis vaikui auginti skirtomis atostogomis. Finansiškai 
tai buvo sunkus laikas, teko išgyventi iš 72 litų vaiko pašalpos, 
apie alimentus nė nesvajojau. Vis dėlto tai buvo prasmingiausias 
laikas mano gyvenime. Kai pradėjau ieškotis darbo, paaiškėjo, 
kad nėra taip paprasta mažame miestelyje rasti darbą moteriai 
ne Maximoje ir ne statybose. Darbo ieškojau pati, skambinau 
laikraščių skelbimų numeriais, prisiregistravau visuose įmano-
muose CV bankuose internete. Deja, mano gyvenimo aprašymas 
tikdavo iki sakinio, kad turiu du mažus vaikus. 

Penki gatvėje surinkti tušti alaus buteliai lygu vienas batonas. 
Skamba žiauriai ir skausmingai, o jūs pati tai patyrėte. Kur to-
kiais atvejais dingsta savigarba ir savivertė?

Kai šešerius ar net devynerius metus vyras, kai kurie pažįstami, 
valdininkai tau kala į galvą, kad esi nevykėlė, tinginė, siurbėlė ant 
valstybės sprando – prarandi nuovoką, kad esi žmogus. Kokia 
gali būti savivertė, kai abu kartus grįžusi po gimdymo nerasda-
vau namuose ne tik mikrobangų krosnelės, bet ir televizoriaus 
bei skalbyklės... 

Eidavau su vaikais pasivaikščioti į lauką, į parką ir į vaikiško ve-
žimėlio krepšį dėdavau tuščius alaus butelius. Tuo metu man tai 
buvo vienintelė galimybė pamaitinti vaikus. Tušti buteliai nesi-
mėtė kalnais, kartais per dieną ir tų penkių nepavykdavo rasti.

GYVENIMAS PRASIDEDA, KAI IŠMOKSTI DŽIAUGTIS TUO, KĄ TURI

PROJEKTAS „DIENOS CENTRUOSE BESILANKANČIŲ ŠEIMŲ, PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, 
INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“
Projektą įgyvendino VšĮ Šv. Antano dienos centras

Ar kada buvo atėjusi mintis į galvą, kad esi niekas šioje žemėje 
ir gal išvis neverta gyventi?

Buvau įvaryta į tokią neviltį, kad net pereiti per automobilių sto-
vėjimo aikštelę ar sankryžą be šviesoforo man buvo „misija neį-
manoma“. Mintis, kad neverta gyventi, dažniausiai aplankydavo, 
kol gyvenau santuokoje. Tūkstantį kartų norėjau nebegyventi, 
bet... o kas būtų su mano vaikais? Tačiau netgi tomis baisiausio-
mis gyvenimo aplinkybėmis tikėjau, kad Dievas mato mano gy-
venimą, laikui atėjus, Jis padės. Atsigręžusi atgal, matau, kad Jis 
mane tuomet palaikė kiekvieną dieną, kitaip nebūčiau ištvėrusi.

Negaliu pasakyti, kad buvau užsisėdėjusi namuose, tuo metu bu-
vau kokių 4–5 organizacijų savanorė, dažniausiai talkinda-
vau darbeliais kompiuteriu, padėdavau rašyti paraiškas 
įvairiems projektams. Tai buvo savanoriški darbai, 
nė į galvą neateidavo mintis už tą pagalbą prašy-
ti užmokesčio. 

Po projekto jūsų gyvenimas labai pasi-
keitė. Atsirado daugiau pasitikėjimo 
savimi?

Žodžiais nusakyti, ką davė projek-
tas, neįmanoma. Virsmas lėtai, 
nepastebimai vyko giliai viduje. 
Kruopelė po kruopelės kaupėsi 
pokalbiai su psichologe, meno 
terapijos užsiėmimai, bendri 
pokalbiai grupėje, netgi asme-
ninis laiko planavimas ir sva-
jojimas balsu, kokio darbo la-
biausiai norėčiau, padėjo rasti, 
sudėlioti, sulipdyti save iš nau-
jo. Net nežinau, kurią akimirką 
suvokiau, kad turiu jėgų atsi-
kirsti, kad be streso galiu per-
eiti gatvę, kad nesustingstu ir 
nepuolu į paniką, kai man reikia 
kalbėti grupei žmonių.

Ieškojau darbo, kuris man patiktų. 
Mačiau aplinkui daug nelaimingų 
žmonių, kurie dirba nemėgstamą dar-
bą. Turiu daug svajonių: norėčiau dar 
išleisti knygų ar bent jau išsamių straips-
nių apie nepelnytai pamirštą XX amžiaus 
pradžios pajūrio rašytoją, poetę, publicistę 
Eleonorą Bucevičienę, apie Kretingos fotografą 
Alfonsą Survilą, apie žydų kilmės, tragiško likimo 
fotografus Mendelį Berkovičių ir Malką Sekolektoraitę, 
svajoju rašyti biografines, istorines knygas ir už tai gauti 
atlygį, džiaugiuosi, kad vėl galiu tapyti ikonas, domiuosi gene-
alogija. Fotoaparatas – mano rankinukas. Nekuriu jokių menų, 
fotografuoju tai, kuo gyvename, kas po kelerių metų gali būti 

pamiršta ar visiškai dingę. Fotografuoju istoriją. Darbo dienomis 
dirbu, rašau, maketuoju, administruoju kelis interneto puslapius, 
būnu su vaikais ir griūvu miegoti – diena baigiasi. Šeštadienis 
skirtas namams tvarkyti, o sekmadienis – Pakutuvėnams. Se-
kmadienis ir yra gražiausias mano laisvalaikis, kai galiu atva-
žiuoti į Pakutuvėnus, kartu su man brangiais žmonėmis švęsti šv. 
Mišias, pabendrauti, paskui bent kelias minutes pabūti su arkliais, 
juos pašukuoti, pašnekinti, o vakare namuose su vaikais pažiūrėti 
gerą filmą ir jau gulint lovose dar pusvalandį kalbėtis apie tai, kas 
gražaus nutiko ar tiesiog kas tuo metu įdomu.

„Vis tikėjau, kad net 
labiausiai kritęs žmogus 

gali pakilti, jeigu tik yra 
mylimas, tačiau tiesa kitokia: 

niekas nepadės, jei jis pats 
nenorės keistis.“
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Ji visada norėjo pabėgti iš provincijos. Baigusi moky-
klą, peržegnojo Jurbarko miestą ir prisiekė čia niekada 
niekada negrįžti. Tačiau gyvenimas mėgsta pokštus, 
o gal specialiai siunčia išmėginimus, kad taptume sti-
presni. Šiandien Jurbarko rajone, Skirsnemunės Jur-
gio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, KAROLINA 
KLIUKIENĖ (29) vaikus moko istorijos. Atgal į gimtinę 
ją parvedė meilė ir projektas „Renkuosi mokyti“.    

Istorijos studijas baigėte Klaipėdos universitete. Studijų metais netgi 
mėginote dirbti pardavimų vadybininke. Ar apie tokią ateitį svajojote 
paauglystėje? 

Kai buvau maža, nuolat žaisdavau mokyklą, mokydavau mažesniuosius 
kiemo vaikus. Įstojusi į universitetą sakydavau: kuo jau kuo, o mokyto-
ja niekada nebūsiu. Maniau, baigsiu universitetą, važiuosiu į užsienį, na, 
gal dar koks muziejus... Kartą, ruošdamasi į paskaitas, televizijos laidoje 
„Labas rytas“ išgirdau apie projektą „Renkuosi mokyti“. Idėja 
mane užkabino, pagalvojau – kodėl nepamėginus? 

Daugelis iš mūsų mokykloje turėjome savą 
tobulą mokytoją. Koks buvo jūsiškis? 

Mokytojas iš didžiosios raidės man 
buvo dabar jau šviesios atminties Vi-
das Lazdauskas. Mokė mus fizikos, 
buvo griežtas, bet visada nuošir-
dus ir šiltas, gerą humoro jausmą 
turintis žmogus. Žmogus cha-
rizma. Tikslieji mokslai man ne-
labai sekėsi, tačiau fizika patiko, 
šio dalyko pamokas lankiau iki 
dvyliktos klasės.  

Koks turi būti šiuolaikinis mo-
kytojas, kurį moksleiviai mėg-
tų? 

Ne taip svarbu – šiuolaikinis ar 
anų laikų mokytojas. Svarbu, kad 
būtum veiklus ir charizmatiškas. 
Turiu kolegų, kurie yra gerokai vyres-
ni už mane, tačiau vaikai juos myli ne 
mažiau. Su mokiniais privalai būti atviras, 
nuoširdus, vaikai gerai jaučia melą. Pradėsi 
apsimetinėti, kils maištas. Mokinių pasitikėjimą ir 
pagarbą galima pelnyti tik meile, pasitikėjimu, nuošir-
dumu ir visišku atsidavimu. 

Išvykdama iš Jurbarko buvote prisiekusi niekuomet čia negrįžti. Kodėl 
grįžote? 

Dėl meilės. Tuomet dar mano vaikinas, dabar jau vyras Tomas Jurbar-
ke rado gerą darbą. Kartu su juo aš grįžau rašyti baigiamojo bakalauro 
darbo. Vėliau – projekto „Renkuosi mokyti“ atranka. Laimėjau, o projekto 
organizatoriai man rado darbą Jurbarko rajono Vytėnų pagrindinėje mo-
kykloje. 

Kokia tai buvo mokykla? 

Maža, jauki kaimo mokyklėlė su savomis tradicijomis ir savomis intri-
gomis. Užtat mokiniai beprotiškai nuoširdūs. Šiandien šios mokyklos 
jau nebėra, kad ir kaip gaila būtų, kaimuose – mokyklų tuštėjimo metas. 
Turėdavau istorijos pamokų Vytėnuose, taip pat ir Skirsnemunės Jurgio 
Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje. Po motinystės atostogų čia ir grįžau 
dirbti. 

Auginate pusantrų metų sūnelį Rapolą, o vasario 14-oji jums – tikra 
įsimylėjėlių diena...

Abu su vyru esame kilę iš Jurbarko, tačiau mūsų pažintis prasidėjo in-
ternete. Kurį laiką susirašinėjome, o vasario 14-ąją netyčia susitikome 
šokių vakarėlyje. Nuo tos dienos praėjo jau 12 metų, šį rudenį atšventėme 
5-erių metų santuokos sukaktį.  

Kol mokėtės, gyvenote Klaipėdoje, taigi galite palyginti – kuo didmies-
tis skiriasi nuo provincijos? 

Meluočiau, jei sakyčiau, kad nesiskiria. Man – skiriasi ir netgi 
labai. Provincijos miestelyje mažiau galimybių, ma-

žiau pasirinkimo. Kaimo mokyklose ypač išryškė-
ja dar vienas miestelių trūkumas – socialinių 

įgūdžių stokojančios šeimos. Liūdna, gai-
la, todėl stengiuosi padėti. Kiekvienais 

metais socialiai remtinoms šeimoms 
dovanoju drabužių, daiktų, tačiau vi-

suomet kamuoja klausimas, ar tik 
nedarau jiems meškos paslaugos. 
Maži miestai turi ir savų prana-
šumų – čia niekuomet nebūna 
automobilių spūsčių, viskas 
ranka pasiekiama, kvėpuojame 
grynu oru. 

Esate sakiusi, kad nenorėtu-
mėte būti eilinė mokytoja. Ko-

kia stengiatės būti? 

Aktyvi, nuoširdi, mylinti, griežta. 
Šį rudenį kartu su mokiniais daly-

vavau solidarumo bėgime, sakau, 
ne žodžiais, o darbais esame pavyz-

dys. Norėčiau, kad į mano pamokas 
mokiniai eitų mielu noru, kad nebijotų. 

Savo klasėje ypač laukiu nuoširdžių, smal-
sių, sąmoningų vaikų, kurie suvokia, kad tai, ko 

mokomės, reikia jiems patiems.  

Kokių naujų kelių, naujų galimybių jums atvėrė „Renkuosi 
mokyti“ projektas?

Susipažinau su daugybe įdomių žmonių, savo srities profesionalų. Tu-
rėjau galimybę dalyvauti labai geruose mokymuose, klausytis įdomių 
lektorių. Dalyvavau įvairiuose konkursuose, laimėjau stažuotes Lenkijoje, 
Slovėnijoje. Nuoširdžiai šį projektą rekomenduoju visiems, kurie norėtų 
pasimatuoti mokytojo profesiją. Kas žino, gal kaip tik čia ras savo pašau-
kimą ir tikrąjį kelią. 

MOKINIŲ PASITIKĖJIMĄ GALIMA 
UŽKARIAUTI TIK MEILE 

PROJEKTAS „NETRADICINIO MOKYTOJŲ RENGIMO MODELIO „RENKUOSI MOKYTI!“ PLĖTRA LIETUVOJE“
Projektą įgyvendino VšĮ Mokyklų tobulinimo centras

Tuomet, kai dar studijų metais ANDRIUS 
PETKŪNAS (28) į bendrabučio kambarį par-
sinešė knygą apie suvirinimą, jo bičiuliai plyšo 
juokais ir niekaip negalėjo suprasti, kam būsi-
mam darbų mokytojui ji tokia reikalinga. Šian-
dien ta pačia knyga Andrius dalijasi su Vilniaus 
Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokslei-
viais.    

Studijuoti į Vilnių Andrius atvyko iš Švenčionėlių. Nors studijų 
metais ir dirbo universiteto laboratorijoje, darbo sostinėje jau-
nuoliui nepavyko rasti. Ne geriau jo ieškoti sekėsi ir gimtajame 
miestelyje. „Kad ir kiek vaikščiojau po mokyklas, darbų mokytojų 
niekam nereikėjo, – prisimena. – Teko registruotis darbo biržo-
je, bet ir čia vienintelis pasiūlymas buvo šluoti degalinės kiemą. 
Tuomet įsigijau verslo liudijimą ir pradėjau remontuoti 
automobilius, pusmetį krapščiausi juodomis iki 
alkūnių rankomis. Dirbti iš bėdos, žinoma, 
galima, tačiau man toks darbas nebuvo 
įdomus.“ 

Gal Andrius ir šiandien tą patį būtų 
daręs, jei ne jo universiteto gru-
pės draugai. Įsidarbinę vienoje 
užsienio bendrovėje, jie ten 
pasikvietė ir studijų bičiu-
lį. „Net diplomo nereikėjo 
rodyti“, – šypteli Andrius, 
prisiminęs, kaip jį priėmė į 
darbą Vilniuje. 

Tapęs inžinieriumi me-
chaniku vaikinas džiau-
gėsi: darbas buvo įdomus, 
reikėjo nuolat mokytis 
naujų dalykų, sukti galvą, 
kaip įgyvendinti užduo-
tis. „Net nenumaniau, kad 
esama tokių staklių“, – sako 
ir priduria, kad žinių trošku-
lys vėl atsiradęs po gerų dvejų 
metų. Tuomet ir pradėjo ieškoti, 
ką dar galėtų išmokti. 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos moky-
mo centrą atrado pats. Nuėjo, pasikalbėjo 
su mokytojais, išsiaiškino, kokių programų 
centre esama, sužinojo apie pameistrystės pro-
jektą. „Jis man labai tiko, galėjau nenutraukti darbo ir 
tuo pat metu mokytis“, – sako.     

Pasirinko, žinoma, suvirinimą. Matyt, knygą apie suvirinimą 
studijų metais buvo ne šiaip sau nusipirkęs. „Lietuvoje amatai ir 
meistrystė nėra vertinama, nors, man atrodo, geriau būsiu kva-
lifikuotas darbininkas nei bevertis vadybininkas. Geras, profesi-
onalus suvirintojas sostinėje gali ir du tūkstančius eurų uždirbti, 
bet patys geriausi dažniausiai iš Lietuvos į užsienį išvažiuoja, ten 
tokių darbuotojų irgi trūksta“, – pasakoja Andrius. 

Tuo pat metu dirbant ir mokantis vaikinui teko kaip reikiant pa-
plušėti. „Vasaros neturėjau, dirbau, mokiausi, dar ir vestuves su-
siorganizavau“, – šypsosi. 

Baigęs mokslus Andrius nusprendė savo įmonėje paprašyti di-
desnio atlyginimo, tačiau vadovams neatrodė, kad suvirintojo 
kvalifikacija verta daugiau.  

Supratęs, kad savoje įmonėje daugiau tobulėti nėra kur, Andrius 
sumanė pritaikyti ir savo edukologijos žinias. Vaikino 

pasiryžimą tobulėti ir jo gabumus pastebėjo 
Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro 

profesijos mokytojai. Tuo metu centre 
kaip tik buvo kuriamas Suvirinimo 

mokymo centras, buvo ieškoma 
specialistų, turinčių praktinės 

patirties ir galinčių savo 
gebėjimus perduoti ma-

žiau patyrusiems. Bu-
vęs centro moksleivis 

buvo pakviestas dirbti 
šaltkalvių staklininkų 
mokymų instrukto-
riumi. „Man tai buvo 
galimybė mokyti ki-
tus, pabendrauti su 
žmonėmis, pritai-
kyti savo, kaip pe-
dagogo, gebėjimus“, 
– Andrius sako ne-
trukęs apsispręsti. 

Kad ir dirba, mokslų 
jis nemetė, toliau tobu-

lėja, siekia įgyti tarptau-
tinį suvirintojo diplomą, 

dalyvauja metodinėje vei-
kloje, rengia mokymo pro-

gramas, standartus. 

GERIAU KVALIFIKUOTAS 
DARBUOTOJAS NEI BEVERTIS 
VADYBININKAS 

PROJEKTAS „PROFESINIS MOKYMAS PAMEISTRYSTĖS FORMA DARBO RINKOS MOKYMO CENTRUOSE“
Projektą įgyvendino VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

„Ne taip svarbu 
– šiuolaikinis 

ar anų laikų 
mokytojas. Svarbu, 

kad būtum veiklus ir 
charizmatiškas.“

„Vienintelis pasiūlymas 
buvo šluoti degalinės 

kiemą...“ 
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Savo trisdešimtmetį AKVILĖ (32) pasitiko 
reanimacijos palatoje. Atmerkusi akis suvokė, 
kad yra gyva. „Mėginimas nusižudyti buvo 
mano pagalbos šauksmas, iš tiesų labiausiai už 
viską bijojau numirti. Toji baimė ir vidinė tamsa 
atvedė mane į reabilitacijos centrą, o dabar dar 
iš ten atsivijo ir suvokimas – aš esu gyva, aš 
gyvenu!“  

Akvile, kaip jūs tapote projekto „Asmenų, sergančių priklausomy-
bės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir sociali-
nė reabilitacija“ dalyve?  

Iš tiesų aš jums negaliu nieko papasakoti apie projektą. Tuo metu gy-
venau tamsoje, visiškame dugne, drebančiomis rankomis negalėjau 
net piniginės atsisegti. Iki projekto man tuomet buvo labai labai toli. 
Tai dabar suvokiu, kad yra sistema, žmonės dirba, ligoniams suda-
romos sąlygos sveikti, renkami duomenys, vyksta mokymai. Ačiū 
Dievui, kad visa tai egzistuoja! 

Kas nutiko jūsų gyvenime? Kas jus atvedė prie juodosios duobės? 

Buvo laikas, aš gerai gyvenau, turėjau puikius darbus, daug kelia-
vau. Vartojau daiktus, žmones, emocijas. Norėjau būti ne savimi, o 
kažkuo kitu – dar geresnė, įdomesnė, drąsesnė. Mokykloje alkoholis 
buvo nauji potyriai, kai sulaukiau pilnametystės, karuselė ėmė suktis 
labai greitai – vakarėliai, barai, tūsai, kelionės. Alkoholis suteikdavo 
drąsos, padėdavo pritapti. Kiekvienas turi savą priklausomybių kelią, 
manąjį, matyt, nutiesė įgimtas polinkis ir didžiulis jautrumas. Dirbau, 
mokiausi, baigiau bakalauro studijas, apgyniau magistro diplomą. 

Laikui bėgant būsenos pakeitimas tampa išmoktu elgesiu, o kai 
kankina drebulys arba užklumpa nemiga, visada gelbsti alkoholis ar 
tabletė. Prisimenu šaltą žiemos naktį, lauke minus penkiolika, aš ke-
liuosi iš lovos, palieku miegantį draugą ir pirmą nakties einu į degalinę 
pirkti alaus. Grįždama pakeliui visą jį išgeriu, namo pusantro kilome-
tro pareinu ir vėl kankinama troškulio. Dabar galvoju: koks siaubas! 

Ėmiau manyti, kad sergu kokia nors depresija. Pirmąkart antidepre-
santus man išrašęs gydytojas tuokart prigrasino tablečių jokiais bū-
dais negerti su alkoholiu. Iš pradžių taip ir dariau, tačiau po kurio laiko 
alkoholis nugalėjo ir tai buvo mano pabaigos pradžia. 

Dvidešimt trejų pirmąjį kartą gerti pabandžiau mesti, jau tada buvo 
aišku, kad kažkas su manimi ne taip. Tačiau blaiviomis dienomis 
nerimo jausmas niekur nedingo, o tik stiprėjo, apimdavo ir panikos 
priepuoliai. Nuolatos norėdavau pakeisti būseną: kai skauda – kad 
neskaudėtų, kai linksma – kad apimtų melancholija, kai liūdna – kad 
būtų linksma. Negebėdama ilgesnį laiką išbūti blaivi, ėmiau piktnau-
džiauti ir raminamaisiais vaistais. 

Iš pradžių užtekdavo pusės tabletės, po kurio laiko jau gerdavau visą, 
o po metų per dieną į burną sumesdavau trisdešimt tablečių ramina-
mųjų ir migdomųjų. Būdavo rytų, kai reikėdavo išgerti keturias, kad 
pajėgčiau išlipti iš lovos. Buvau nuolat apdujusi, nors kažkokiais bū-
dais gebėjau tai paslėpti nuo artimųjų. 

Psichiką veikiančių medikamentų vartojimas plinta, baisu, kad apie 
tai per mažai kalbama. Drįstu spėti, apie 30 procentų visuomenės 

be jokio rei-
kalo vartoja 
vienokius ar 
kitokius an-
tidepresan-
tus, mig-
domuosius, 
raminamuo-
sius. 

Sunku patikėti, 
kad sveikas
protas nestabdo, 
neperspėja,
kad kažkas darosi  
negerai...

Sveikam protui trukdo baimė ir neigimas. Kažkam nutiko kas nors 
baisaus? Bet juk – ne man, aš praslysiu, man taip nebus. Alkoholis 
turi kvapą, tabletės – ne, užtat savo priklausomybę lengva slėpti. 

Kokiam dugne turi atsidurti, kad atsirastų noras išlipti iš duobės? 

Dugnas yra mirtis. Visa kita... 23-ejų buvo dugnas ir po pusmečio 
buvo dugnas. Mano likimo draugai juokauja: jei tau atrodo, kad dugną 
pasiekei, pabelsk, tau vėl bus atidaryta. Nusileisi dar giliau. Tabletės, 
alkoholis, tada vėl tabletės, vėl alkoholis. Per tą laiką – 8 psichiatrijos 
skyriai, bet juk nieko, tai ne priklausomybė, aš gydausi depresiją. O 
ligoninėje – vėl naujos tabletės ir aš, būdama 29-erių – visiškame 
kosmose. Tėvai, draugai, sesė už ausų tempė, išveždavo, uždarydavo, 
paimdavo piniginę, telefoną, maldavo sustoti, o aš žadėdavau. Neži-
nau kaip, bet vis tiek sugebėdavau pabėgti iš užrakintos palatos, kaž-
kokiais būdais gauti tablečių ir vėl atsijungti. Dvi valandas apie nieką 
negalvoti. Beprotiška tamsa viduje mane varė į neviltį, atrodė, tokios 
būsenos niekada daugiau nesibaigs. Tik dabar blaivus protas leidžia 
pamatyti, koks buvau parazitas.

Ir tuomet nusprendėte numirti? 

Prieš savo trisdešimtmetį išgėriau saują tablečių, daugiau nei šimtą. 
Dabar suprantu, kad mėginimas žudytis iš tiesų buvo mano pagalbos 
šauksmas, mėginimas išsigelbėti. Po reanimacijos ir eilinio psichia-
trijos skyriaus susiradau reabilitacijos centro telefoną. Paskambinau 
pirmu pasitaikiusiu telefonu ir daug negalvodama išėjusi iš ligoninės 
susikroviau daiktus į Meikštų dvarą. Suvokiau, kad nieko daug ir ne-
turiu – teisės prarastos, darbai prarasti, viduje – visiška tamsa, koš-
maras. 

Uždanga užsitraukė, gyvenimas tarsi prasidėjo iš naujo. Pusmetį re-
abilitacijos centre aš nemačiau spalvų, galvojau tik apie tai, kaip išgy-
venti, kaip užmigti, kaip vėl pradėti juoktis ir kvėpuoti. O dabar man 
toji vieta labai brangi, dažnai nuvažiuoju ten. Kada nors, kai labiau 
sustiprėsiu, norėčiau padėti tokiems pat kaip aš. 

Dvejus metus ir keturis mėnesius esu visiškai blaiva, dirbu, spor-
tuoju, juokiuosi, lankau priklausomybėmis sergančių anonimų susi-
rinkimus. Dėkoju Dievui ir džiaugiuosi, kad galiu būti, gyventi be tos 
košmariškos tamsos viduje. 

DUGNAS YRA MIRTIS 

PROJEKTAS „VŠĮ „MEIKŠTŲ DVARAS“ PACIENTŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲ 
MEDŽIAGŲ LIGOMIS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“
Projektą įgyvendino psichosocialinės reabilitacijos centras VŠĮ „Meikštų dvaras“

„Iš pradžių užtekdavo pusės tabletės, 
po kurio laiko jau gerdavau visą, 

o po metų – per dieną į burną 
sumesdavau trisdešimt 

raminamųjų ir migdomųjų.“

Ji visada norėjo jaustis ypatinga, rasti draugų, 
būti mėgstama bendraamžių. Žinia, paauglystėje 
lengvų kelių nebūna. Ypač mergaitei, kuri 
neprisimena tikrųjų tėvų. Nedaug trūko, kad 
EGLĖ KAZIUKAITYTĖ būtų metusi mokyklą, 
tačiau šiandien ji sako: „Mokslas man reiškia 
gyvenimą. Kai turėsiu savo šeimą, auginsiu 
vaikus ir jie manęs paklaus, kaip aš mokiausi, 
drąsiai galėsiu sakyti, kad mokslas man buvo 
svarbus.“ 

Nuo dvejų metų Eglė gyveno Grigaliūnų šeimynoje, Teberešiškių 
kaime, Panevėžio rajone. Iki aštuntos mokėsi Panevėžio rajono 
Paįstrio J. Zikaro vidurinės mokyklos Skaistgirių skyriuje. 
„Sekėsi vidutiniškai, tačiau didelių problemų nebuvo“, – mokslo 
metus prisimena Eglė ir pasakoja apie nerimą, kurį jautė baigusi 
aštuonias klases. 

Rugsėjį, kai reikėjo eiti į naują mokyklą, nerimas virto baime: 
„Pajutau, kad bendraamžiai manęs vengia, kartais netgi tyčiojasi, 
tarp mūsų dažnai įsižiebdavo konfliktų, aš nebenorėjau mokytis, 
apėmė depresija. Po kelių mėnesių mokyklą mečiau.“ 

Nerimastinga, aikštinga Eglės būsena neišnyko ir namie. Ji lindėjo 
užsidariusi kambaryje, nuolat prieštaraudavo savo globėjai. 
„Nuo mažens vadinu ją mama, tačiau buvau tokia nesuvaldoma, 
kad prieštaravau kiekvienam jos žodžiui, – prisimena. – Bet 
mama nenuleido rankų, rūpinosi, užrašė pas psichologą, nuolat 
bendravo su mokyklos mokytojais. Iš direktorės ji ir išgirdo apie 
produktyviojo mokymo modelį ir apie tai, kad Paįstrio mokykla 
dalyvauja programoje.“ 

Direktorės pasiūlymą dalyvauti programoje Eglė priėmė ilgai 
negalvodama. Sako, buvo pabodę sėdėti namie, norėjosi 
bendrauti, o ir suviliojo galimybė mokytis naujoje klasėje. 
„Pamaniau, gal šįkart labiau pavyks, gal nebesijausiu atstumtoji, 
atrodė, esu stipresnė, galėsiu apsiginti. Neapsirikau. Mokytojai 
naujoje klasėje man skirdavo daugiau dėmesio, o aš tapau 
atviresnė, komunikabilesnė, ėmiau atsakingai žiūrėti į užduotis, 
kurias gaudavau arba kurias galėdavau pasirinkti pati.“ 

Naujojoje klasėje Eglė pradėjo galvoti ir apie būsimąją profesiją. 
Praktinio mokymo vietose išbandė net šešias, bet vis suprasdavo 
– tai ne jai. „Mama ir mokytojai vėl ėmė nerimauti“, – prisimena. 

Ir vis dėlto atsirado vieta, kurioje mergina jautėsi vertinga. 
Virtuvėje jai ir sekėsi, ir patiko. „Po dvejų mokymosi metų 
produktyviojo mokymo klasėje esu kitas žmogus, – tikina Eglė. 
– Drąsiai bendrauju, labiau pasitikiu žmonėmis, o mokslas man 
reiškia gyvenimą.“  

Baigusi 10 klasių, ji pasirinko virėjos profesiją, įstojo į Radviliškio 
technologijų ir verslo mokymo centrą. Tiesa, po metų pamokas 
čia teko palikti – pablogėjo sveikata. Dabar Eglė mokosi 
Pasvalio specialiojoje mokykloje, Socialinių įgūdžių 11-oje 
klasėje, savanoriauja valgykloje, grįžusi į šeimyną padeda 
mamai virtuvėje ir kuria. Eglės eilėraščiai dienos šviesą išvysta 
socialiniame tinkle „Facebook“.     

MOKSLAS - TAI GYVENIMAS

PROJEKTAS „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS“
Projektą įgyvendino Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriu Panevėžio rajono švietimo centru

„Mokytojai naujoje klasėje man 
skirdavo daugiau dėmesio, o aš tapau 
atviresnė, komunikabilesnė...“ 
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„Kai pamatai žemės pragarą, yra tik du keliai – 
palikti gyvenimą savo noru arba keltis ir pradėti 
viską iš naujo“, – sako MARYTĖ (55). Šiandien 
vis tvirčiau ant kojų besistojanti moteris dirba, 
siūlo pagalbą kitiems ir dėkoja „Dvylikos žingsnių 
programai“ už tikėjimą ir pasitikėjimą, už atkurtą 
savivertę ir savigarbą, už meilę, džiaugsmą, už 
supratingumą, atjautą, už galimybę būti savimi. 
Už naują gyvenimą.   
Marytės mama mirė anksti, tėtis augino šešis vaikus. Rūpinosi, 
auklėjo juos, kaip galėjo. Mokė būti mandagius, pasitikėti ir tikėti 
žmonėmis. Gal kaip tik todėl mergina patikėjo ir tuo, kurį sutiko 
vienoje kelionėje. Atrodė tylus, ramus, santūrus žmogus. „Net 
blogiausiame sapne nebūčiau susapnavusi, kad po vestuvių 
jis pasikeis – taps tironu, prievartautoju. Buvau jo vergė, net 
pasiguosti neturėjau kam. Atrodytų, reikėjo bėgti nuo tokio 
žmogaus, o kur bėgti, kai tėvų neturi?“  – Marytei nėra 
lengva prisiminti sunkiausius savo santuokos 
metus.  

Namai moteriai tapo kalėjimu. 
Vyras susirado meilužę, paskui 
– skyrybos. „Likau bute, 
tačiau vyras nuolat grasino 
padarysiantis taip, kad 
išsikraustyčiau iš man 
priklausančio kambario, 
vis sakydavo: tu kaip šuo 
mirsi patvory. Mėginau 
ieškoti teisybės, tačiau 
rasti ją nėra taip lengva, 
kai esama už tave 
įtakingesnių ir kai tau, 
parklupdytai ant kelių, į 
smilkinį įremia ginklą.“

Prarasta viltis ir meilė 
metams bėgant virto 
juoda, kankinama depresija. 
„Nelengva išsilaižyti žaizdas“, 
– sako Marytė ir pasakoja 
anuomet nuėjusi lengviausiu keliu 
– pradėjusi vartoti antidepresantus, 
raminamuosius ir migdomuosius 
vaistus. Kad jų poveikis būtų stipresnis, 
dar užgerdavo alkoholiu. „Buvo toks laikas, – 
prisipažįsta, – kai visu garsu pasileisdavau muziką 
kambaryje ir klykdavau iš skausmo, nerimo ir nevilties.“   

Anuomet būdavę dienų, kai vienintelis aiškus išėjimas iš 
aklavietės atrodydavo mirtis. Tuomet prašydavo: „Tėti, mama, 
pasiimkite mane pas save, baisu šioje žemėje gyventi.“ Kartą 
mėgino viską baigti, tačiau dabar sako, kad Dievo planas, matyt, 
buvęs kitoks. 

Iš Alytaus Marytė savo gyvenimą mėgino perkelti į Kauną. 
Nepavyko. Ir ten naktys būdavo tokios pat beviltiškos, prislopintos 
vaistais ir alkoholiu. Artimieji paragino kraustytis į Vilnių, tačiau 
ir čia užklupo bėdos – norėjo padėti artimam žmogui, su kuriuo 
kartu pradėjo verslą, užstatė savo butą, tačiau vyriškis staiga 
mirė, o paskolą teko grąžinti jai. Kad susimokėtų skolas, paskelbė 
fizinio asmens bankrotą, pakibo grėsmė prarasti vienintelį turtą 
– butą bendrabutyje. Žinia, bėda po vieną nevaikšto, netrukus 
neteko darbo, stipriai pablogėjo sveikata. „Kad ir kiek ieškojau 
pagalbos, į kiek durų beldžiausi, man jos nebuvo atidarytos. 
Klausdavau Dievo, kodėl jis man tiek daug paskyrė, bet, matyt, 
reikėjo atrasti save, reikėjo savo negatyvą paversti pozityvu. 
Daug kartų sakyti, kad viskas bus gerai. Jei ne „Dvylikos žingsnių 
programa“, būčiau išprotėjusi arba grįžusi prie savo įpročių, 
tačiau buvau jau gerokai stipresnė, žinojau, kad padeda malda, 
meditacija, kad privalau pasitikėti savimi ir Dievu“, – prisimena 
sunkų laiką moteris ir kiekvieną dieną Dievui dėkoja už tai, kad 
atrado „Dvylikos žingsnių“ programą, privertusią atversti visiškai 
naują, baltą gyvenimo lapą. 

„Aš visą laiką tikėjau žmonėmis, tačiau nieko mainais 
iš jų negaudavau. Psichoterapeuto kabinete 

išgirdau tokius žodžius: „Tavęs laukia ilgas 
ir sudėtingas kelias iki Dievo, bet jei 

tikrai norėsi, surasi jį.“ Dabar žinau, 
apie ką kalbėjo gydytojas, – Dievas 

visada buvo šalia manęs, tik 
nemokėjau juo pasitikėti. Ilgai 

diskutuodavome su gydytoju, 
jis atkūrė manyje tai, ką 

buvau praradusi, – orumą, 
pasitikėjimą savimi, tikrą 
gyvenimą be kaukių. Aš 
supratau, kad prasmė 
yra gyventi čia ir dabar. 
Kiekvieną rytą prašau 
Dievo ramybės, stiprybės, 
kiekvieną vakarą dėkoju 

jam už galimybę būti. 
Nepykstu ant gyvenimo. 

Jis mane mušė, bet daug 
ko išmokė ir užgrūdino“, – 

savąsias pamokas išmokusi, 
Marytė dabar jomis noriai 

dalijasi su kitais.

Gyventi vien iš neįgalumo pašalpos 
moteriai būtų sunku. Ji gerai žino, ką 

reiškia ieškoti darbo, kai esi tokio amžiaus. 
Stuburo bėdos neleidžia ilgai sėdėti, tad ne 

visas etatas viename prekybos centre buvo gera 
išeitis. „Man svarbu ne vien piniginis atlygis, bet ir galimybė 

pabendrauti su žmonėmis, palikti savo kambarėlį bendrabutyje“, 
– tikina jau trečią mėnesį kasdien į darbą keliaujanti Marytė.  

PRASMĖ YRA GYVENTI ČIA 
IR DABAR 

PROJEKTAS „G.A.L.I.U. - GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINIMAS“
Projektą įgyvendino VšĮ „SOPA“

„Nepykstu 
ant gyvenimo. Jis mane mušė, 

bet daug ko išmokė ir užgrūdino“
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