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Lady Gaga papasakojo apie savo problemas dėl 

depresijos ir nerimo sutrikimo, siekdama 

padrąsinti sergančius psichikos ligomis 

Atlike ja kovoja su psichikos ligomis 

Lady Gaga 

Delfi.lt: „Popmuzikos z vaigz de  Lady Gaga is gyvenimo skausmingas skyrybas su suz ade tiniu Tayloru 

Kinney, o dabar prisipaz ino diena is  dienos kovojanti su depresija. Tac iau noro is siskirti is  minios 

nesutramdys net ir didz iausios atlike jos gyvenimo problemos. Pastaruoju metu Lady Gagos s u kis, 

veikiausiai, yra „kuo maz iau – tuo geriau“, mat į vies umą ji daz nai z engia vilke dama itin atvirus 

drabuz ius. S tai, visai neseniai atlike ja Londono gatve mis z ingsniavo pasipuos usi trumpais blizgiais 

s ortais ir palaidine, kuri vos denge  kru tis.“ 

Lrytas.lt: „Š iuo metu amerikiec ių dainininke  Lady Gaga (30 m.) aktyviai reklamuoja savo naują singlą 

„Perfect Illusion“ – jis įeis į atlike jos penktąjį albumą. Daz ni interviu – tokio darbo dalis. Vienoje 

radijo laidoje ji buvo itin atvira – pasakojo apie tai, kaip jau moka susidoroti su ją vis atakuojanc iais 

panikos priepuoliais. Pirmą kartą apie s į psichinį sutrikimą informacija pasirode  2014 metais – Lady 

Gaga papasakojo, kad serga depresija ir kasdien vartoja vaistus. Kai jau pajunta arte jant priepuolį, ji 

primena sau svarbiausius gyvenimo dalykus – muziką, draugus. „Galvoju apie z mones, kurie turi 

panas ių problemų – taip nesijauc iu vienis a“, – sake  Lady Gaga, bandanti sau pade ti minc ių galia.“  

Uklietuvis.com: „Hito „Born This Way“ atlike ja, 2012 metais įku rusi su problemomis susiduriantiems 

paaugliams skirtą organizaciją „Born This Way“, „Bilboard“ papasakojo apie savo problemas de l 

depresijos ir nerimo, siekdama perduoti vilties z inutę tiems, kurie s iuo metu is gyvena panas ius 

sunkumus. Lady Gaga paz yme jo, kad ji nori suteikti pagalbą emocinį skausmą is gyvenantiems 

jauniems Amerikos z mone ms, tode l įku re  s ią organizaciją. Dainininke  pastebe jo, kad dabartiniai 

jaunuoliai vis maz iau bendrauja gyvai tarpusavyje, ir tai liu dna: „Kaz kas tokio yra mu sų 

dabartiniame gyvenimo bu de, z mone s mieliau z velgia į is maniųjų telefonų ekranus, o ne vienas į kitą, 

nebu na drauge, kai to reikia labiausiai. Jaunuoliai jauc iasi izoliuoti. Jie skaito visas patyc ias internete, 

kuris yra tarsi tualetas, is  tiesų. Tai puikus informacijos s altinis, tac iau tenka kapstytis po srutas, kol 

randame gerų dalykų“. Lady Gaga kritis ka ir socialine s medijos atz vilgiu: „Ta moderni erdve , kurioje 

kiekvienas jauc iasi vienis as? Tai ne ra z mogis ka“. Lady Gaga pabre z e , kad jos įkurta organizacija 

vykdo tyrimus ir siekia is siais kinti, kode l z mone s jauc iasi liu dni, kai visą dieną praz iu ri į is maniojo 

telefono ekraną.“ 

http://www.delfi.lt/veidai/uzsienio-zvaigzdes/depresijos-kamuojama-lady-gaga-nepaliauja-stebinti-ar-neperzengs-ribos.d?id=72288320
http://zmones.lrytas.lt/uzsienio-zvaigzdes/lady-gaga-atskleide-kaip-kovoja-su-savo-panikos-priepuoliais.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://www.uklietuvis.com/straipsnis/lady-gaga-prabilo-apie-savo-kasdienine-kova-su-liga/2894


Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė: Psichikos sutrikimai per gyvenimą paliec ia 

1 is  4 z monių. Kuriuos is  mu sų – priklauso nuo daugelio dalykų: mu sų gyvenimo istorijos, sude tingų 

gyvenimo įvykių, kaip mes mokame tvarkytis su kylanc iais sunkumais. Kai kurie gyvenimo įvykiai 

neis vengiamai sukrec ia ir traumuoja: karas, uz puolimai, seksualine  prievarta. Tac iau didesnių ar 

maz esnių sunkumų patiriame kiekvienas. Juk turbu t kiekvienas z inome, ką reis kia liu de ti po 

is siskyrimo, nerimauti pries  atsiskaitymą, neuz migti iki ryto ir pan. Nebu tinai apie tai pagalvojame, 

bet kasdien mokome s spręsti kylanc ius sunkumus ir pade ti sau. Ar rimtai z iu rime į tai, kaip 

jauc iame s? Kokius signalus mums siunc ia mu sų ku nas? Gal nebeuz miegu jau kelias savaites, gal 

nuolat sapnuoju kos marus, gal nieko nebenoriu ir jau mec iau bu relį, gal nuolat su visais pykstuosi, 

nebeturiu draugų, bijau ateiti į mokyklą, gal dar kas nors mane vargina? 

Vienam suprasti, kas vyksta ir kode l, gali bu ti sude tinga. Gal gali pade ti te vai ar draugai? Bet kartais 

jų palaikymo neuz tenka. O kartais ir visi ru pesc iai bu na susiję su te vais ar draugais. Tada svarbu 

is drįsti kreiptis pagalbos į psichologą. Nelaukti „kol pagere s“ ar „susitvarkysi pats“. Patirtis rodo, kad 

sunkumai su laiku tik kaupiasi ir gile ja. Jei sunkumai tęsiasi jau porą me nesių, siu lyc iau neatide lioti. 

Gal uz teks ateiti vieną ar porą kartų pasitarti ir pamatyti problemas is  kitos puse s? O gal reike s 

daugiau susitikimų, per kuriuos pasijustum ramiau ir is moktum sau pade ti. Ies koti ir kreiptis 

pagalbos – tai stiprybe . Besikreipdamas pagalbos, pamatai savo drąsą ir pastangas, kito z mogaus 

ru pestį ir pagalbą, bei kiek daug naudos gali duoti bendras darbas. Ž inomų z monių pasidalinimas 

apie savo psichikos sveikatos sutrikimus yra padrąsinimas kiekvienam pripaz inti savo sunkumus ir 

kreiptis pagalbos.  

Susidu rus su sunkumais ir nore damai pasitarti, galite kreiptis į www.vaikulinija.lt, tel.: 116111 ir 

www.pvc.lt, tel.: (8 5) 2 715980, 8 611 43567 

Delfi.lt: „Popz vaigz de  Lady Gaga arte jant graz iausioms metų s vente ms visiems linki meile s ir 

gerumo. Anot atlike jos, s iandieniniame pasaulyje per daug de mesio skiriama s lovei ir pinigams, o 

svarbiausi dalykai atsiduria antrame plane. „Ž inote, per s ventes man didz iausia laime  bu ti su s eima, 

s tai kode l nusprendz iau įras yti „Joanne“. Kaip jau ne kartą sakiau, pajutau, kad pinigai ir garsenybe s 

statusas pernelyg sureiks minami, tokie dalykai gyvenime be reikalo pervertinami. Laime  – visai ne 

tai. Laime  tai buvimas su s eima, draugyste , meile  ir gerumas. To visiems linkiu tiek pries  arte janc ias 

s ventes, tiek kiekvieną dieną. Tai ir yra mu sų gyvenimo s vente “, - sake  atlike ja Lady Gaga.“ 

Lrytas.lt: „Škyrybos, artimųjų praradimo skausmas, priklausomybe  nuo alkoholio ar narkotikų 

įž ymybes daž nai įstumia į depresijos liu ną, is  kurio kai kurioms is sikapanoti nepavyksta visą 

gyvenimą. Ruduo – ypac  sunkus metas psichikos sutrikimų turintiems z mone ms. Dvasine s negalios 

kankinamai z vaigz dei reikia milz inis kų pastangų, kad ekrane ar ant raudonojo kilimo atrodytų 

s vytinti is  laime s.“ 

http://www.vaikulinija.lt/
http://www.pvc.lt/lt/
http://www.delfi.lt/video/pramogos/lady-gaga-pinigai-ir-slove-yra-pernelyg-sureiksminami-nes-laime-visai-ne-tai.d?id=73056430
http://zmones.lrytas.lt/tv-antena/turtai-ir-ziurovu-meile-izymybiu-neapsaugo-nuo-psichikos-ligu.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


1. Ką manote apie psichikos ligas? Kuo jos skiriasi nuo fizinių ligų? Koks 
visuomene s poz iu ris į jas? 

2. Kaip vertinate vies ų ir z inomų z monių kalbe jimą garsiai apie savo psichines 
ligas? Kode l reiktų kalbe ti apie dalykus, kurie daz nai laikomi „asmeniniu reikalu“ 
ar ge dingais? Kokius dar pavyzdz ius galite pateikti? 

3. Ar sutiktume te su teiginiu, kad psichikos ligos yra 
tokios pac ios kaip ir fizine s ligos? Kode l? 

4. Kam verte tų pasakyti, jei turite ar ture tume te problemų, 
kaip kad psichikos sveikatos sutrikimų? 

5. Kaip manote, ar Lietuvoje z mone s pakankamai vieni 
kitus palaiko ir supranta? Kas skatintų dar didesnę 
uz uojautą ir paramą turintiems problemų? 

Valstybinis psichikos sveikatos centras. Depresija – tai ne tik bloga nuotaika ar nusiminimas, tai 

ku no ir sielos liga, kuri diena is  dienos veikia mintis, jausmus, fizinę sveikatą ir elgseną. Depresija 

gali susirgti kiekvienas – neturi reiks me s nei is silavinimas, nei socialine  pade tis, nei lytis ar amz ius. 

„Ne tik seksualine  

prievarta suke le  

mano kompleksinį 

PTSS*. Uz sitęsusios 

traumos kartojosi per 

visą mano karjerą.“ 

„Ne, nuo s ito kenc ia kariai, grįz ę is  karo zonų. Uz tenka 

s itos garbe tros kis kos nesąmone s.“ 

„Tai tikras ir luos inantis dalykas, su kuriuo gali tekti kovoti 

metus. As  irgi kenc iu nuo uz sitęsusio PTSS*. Ac iu  Lady Gaga. 

Tu nesi viena.“ 

„Nore c iau su jumis pasikalbe ti apie PTŠŠ*, tai ne ra tik 

„kariuomenei" bu dingas simptomas. Egzistuoja 

jaunimo psichine s sveikatos epidemija.“ 

„Ne tu, o psichine s sveikatos specialistai sprendz ia, kas 

turi PTSS* Ir tai nebu dinga tik kariuomene s atstovams. 

Tai z alingas mitas.“ 

„Ac iu  Lady Gaga, kad, dalydamasi savo PTŠŠ* istorija, 

kovoji su stigma ir skatini gijimą.“ *PTSS (angl. PTSD) - Potrauminio streso sindromas 

http://www.vpsc.lt/bukletai/redaguotas%20depresija.pdf


Dizaineris J. Statkevičius ir politikas R. Karbauskis 

susitarė dirbti kartu, kad kiekvienas ikimokyklinio 

amžiaus vaikas gautų po tautinį kostiumą 

Kiekvienam Lietuvos vaikui 

Tautinis kostiumas 

Alfa.lt/LNK „Ž inios“: „Ž ymiausias s alies drabuz ių dizaineris ir galingiausias politikas sukirto rankomis 

– Juožas Statkevic ius ir Ramu nas Karbauskis susitare , jog kartu dirbs, kad kiekvienas darž elinukas 

gautų po tautinį kostiumą. Politikai laukia eskizų, o Statkevic ius kol kas nekomentuoja, kaip tobulins 

per s imtmec ius susiformavusį tautinį kostiumą. Naujausia, tvarto aplinkoje pristatyta Juozo 

Statkevic iaus kolekcija kaimo tema, taip suz ave jo „valstiec ių“ lyderį, kad s is jį pasikviete  į savo 

projektą, kuriuo siekiama kiekvienam s alies ikimokyklinio amz iaus vaikui padovanoti po tautinį 

kostiumą. Statkevic iaus pristatytoje kolekcijoje tautiniai motyvai dominavo.“ 

Vz.lt. R. Karbauskis: „Kalbant apie le s as, as  manau, kad kokia 10% is  prognozuojamos sumos 

sugebe siu pats su verslo pagalba paaukoti tam fondui, ir tikiuosi, kad s iai ide jai bus pritarta noriai. 

Nes valstybe s 100-metis mums yra didz iule  s vente , ir pati kostiumo dovanojimų ide ja, kaip sake  

Juozas Statkevic ius, yra ir is s u kis, ir labai graz i dovana. Mes su pavydu z iu rime į pasiruos imą 100-

mec iui Estijoje ir Latvijoje. Ais ku, s iandien mes to negalime, bet tike kime s, kad kitų metų biudz ete 

ture sime svarią eilutę ir koncepciją, ko mes siekiame su savo Valstybe s 100-mec io programa. 

Dabartine , mano galva, yra beviltis ka ir nevykusi: kai įtraukiami objektai, kaip stadionas ir kiti, 

kurie niekaip su tuo nesusiję, ir is  to bandoma is kalkuliuoti kaz kokią tai sumą, tai ne ra teisinga. 

Lzinios.lt: „Dizaineris A. Pogrebnojus įsitikinęs, kad tikras menininkas visada turi bu ti opozicijoje bet 

kokiai valdz iai. „Nez inau, ar taip c ia man vieninteliam atrodo, bet kaz kaip netikiu mu sų rinkimų 

laime tojo ir mega dizainerio gerumu. Man labiau panas u, kad vienas savo prezidento rinkimams 

dirvą ruos ia, o kitas savo stiliumi bando prie naujos valdz ios prisigerinti. Galiausiai A. Pogrebnojus 

kreipe si į R. Karbauskį: „Ir dar, mielas Ramu nai, pries  kaz ką dovanojant mano vaikui, reike tų jo 

paties paklausti. As  visada taip darau. Man atrodo, kad jis lenktyninę mas inytę is sirinks.“  

Lietuvos nacionalinis kultu ros centras: Lietuvos teritorijoje yra susiformavę penki etnografiniai 

regionai, kurie skiriasi tarme mis ir įvairiais etnine s kultu ros aspektais – tarp jų ir tradiciniais kaimo 

drabuz iais. Tai Auks taitija, Ž emaitija, Dzu kija, Suvalkija ir Klaipe dos kras tas. <...> S ventadienį 

kostiumą visuose regionuose sudare  tos pac ios pagrindine s dalys, skyre si tik drabuz ių sukirpimas, 

spalvos, ornamentai, atskirų dalių de ve sena, papildomos detale s, papuos alai bei kiti aksesuarai. 

http://www.alfa.lt/straipsnis/50117261/karbauskis-ir-statkevicius-sukirto-rankomis-specialistams-kyla-klausimu
http://vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/12/15/karbauskistautiniu-kostiumu-fondui-sugebesiu-paaukoti-10#ixzz4SwcKGKII
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/ironija-apkaisyta-tautiniu-kostiumu-dovanojimo-ideja/235411
http://www.lnkc.lt/index.php?1988652837


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Valstiec ių ir z aliųjų sąjungos lyderio bei 

Seimo Kultu ros komiteto pirmininko Ramu no Karbauskio pasiu lymas, kad, arte jant 

Lietuvos valstybingumo s imtmec iui, kiekvienam vaikui reike tų padovanoti po tautinį kostiumą, yra 

viena is  bendresne s de lione s detalių, signalizuojanc ių, kokių politinių manierų ateinanc ius ketverius 

metus galime laukti is  naujojo Seimo. 

Naujosios „valstiec ių“ dominuojamos valdz ios pirmieji z ingsniai rodo, kad s iame parlamente itin 

daug de mesio bus skiriama trims dalykams – vadinamiesiems kultu ros karams, siekiams riboti 

alkoholio ir kitų z alą sveikatai kelianc ių produktų prieinamumą bei kosmetine ms institucine ms 

pertvarkoms. Savo darbą naujoji dauguma prade jo nuo kontraversijomis apipinto bandymo įtvirtinti 

konservatyvų Pagalbinio apvaisinimo įstatymo variantą, ve liau is kilo siu lymas padalinti vaikams 

tautinius kostiumus. Lygiagrec iai kiti „valstiec ių“ atstovai į vies ą erdvę is mete  ide jas de l alkoholio, 

ru kalų, daug cukraus turinc ių produktų bei vienkartinių puodelių apmokestinimo. Daug energijos 

bei de mesio skiriama ir kalboms apie ministerijų is keldinimą į Kauną ar Seimo narių skaic iaus 

maz inimą.  

Visos s ios politikos kryptys gali bu ti reiks mingos, tac iau jos ne ra susijusios su pagrindine mis 

Lietuvos problemomis s vietimo, sveikatos apsaugos, u kio ar kovos su korupcija srityse. De l s ios 

priez asties vies oje erdve je pasirode  spe lionių, kad „valstiec ių“ strategai, specialiai parinkdami 

santykinai nesude tingas, tac iau lengvai visuomene s ir z iniasklaidos de mesį prikaustanc ias temas, 

gali siekti nukreipti de mesį nuo sprendimų strateginiuose sektoriuose. 

Kita vertus, negalima atmesti to, kad Seime esantiems „valstiec iams“ labiausiai ru pi bu tent 

kultu riniai klausimai. Dar rinkimine s kampanijos metu s ios partijos atstovai ne kartą mine jo, kad 

daug Lietuvos problemų kyla de l netinkamo z monių gyvenimo bu do. Jei s is poz iu ris buvo nuos irdus, 

tuomet ir siekis pataisyti visuomene s vertybes gali, z velgiant is  „valstiec ių“ perspektyvos, atrodyti 

suprantamas. 



 

1. Kaip vertinate tautinio kostiumo ide ją? Kokie s ios ide jos 
argumentai „uz “ ir „pries “? 

2. Ar de ve tume te tokį kostiumą? Kode l? Kokio nore tume te? 

3. Kaip manote, ko siekia R.Karbauskis ir „valstiec iai“ tokiomis 
iniciatyvomis? Ar tai didina jų populiarumą? Ką tai sako apie 
jų formuojamos politikos prioritetus ir bu dą? 

4. Kokie, ju sų nuomone, gale tų bu ti kiti bu dai skatinti vaikus 
myle ti savo s alį? Kas jums atrodo efektyviausia? 



Ekspertai teigia, kad 2016 m. lapkričio arba 

gruodžio mėnesį emigravusių tautiečių skaičius 

perkops milijoną 

Is vyko milijonas lietuvių 

Emigracija 

Alfa.lt/LNK „KK2”: „Štatistikos departamento duomenimis, per as tuonis s ių metų me nesius apie 

is vykimą is  Lietuvos pranes e  35 000 asmenų, t. y. po penkis z mones per valandą, arba 120 z monių 

per parą. Spe jama, kad per 2016 metus Lietuvą paliks 50 000 gyventojų. 50 proc. visų emigravusiųjų 

per 2016 metus buvo 19–34 metų asmenys. Be to, ekspertai teigia, kad lapkric io arba gruodz io 

me nesį emigravusių tautiec ių skaic ius perkops milijoną. Emigraciją is reis kus finansiniu pavidalu, 

Lietuva jau neteko 60 milijardų eurų, kadangi vieno z mogaus mokslas ir kitas apru pinimas Lietuvai 

kainuoja 60 tu kstanc ių eurų.“ 

Delfi.lt. „Nordea“ vyriausiasis ekonomistas Ž ygimantas Mauricas: „Korupcija maz ina viltį, kad pade tis 

Lietuvoje pagere s – tai ypac  skatina jaunimo emigraciją. Arogancija didina socialinio nesaugumo 

jausmą, kuris skatina net ir s iuo metu turinc ius gana nemaz as pajamas vidutinio amz iaus gyventojus 

galvoti apie emigraciją arba reemigraciją Be to, 

arogancija susijusi su paplitusia patyc ių kultu ra. 

Pvz., jei praradai darbą ar plauni tualetus arba 

darine ji las is as, ar s iaip gyveni kaime, tai 

praktis kai esi galbu t net ne visai z mogus, o 

geriausiu atveju – runkelis. Tai skatina ne 

„prestiz iniuose“ sektoriuose dirbanc ių ir ne 

„prestiz iniuose“ miestuose gyvenanc ių 

gyventojų emigraciją.“ 

Lrytas.lt: „Jeigu pernai emigrantai namis kiams nusiunte  daugiau kaip milijardą eurų, tai s iemet 

galima tiek nesulaukti. Pasak „Swedbank“ vyriausiojo ekonomisto Nerijaus Mac iulio, s is rodiklis – 

ž emiausias per des imt metų, o drastis ką maž e jimą le me  tai, kad pries  euro įvedimą emigrantai 

Lietuvoje pirko nekilnojamąjį turtą, tode l siunc iamų pinigų sumos ir buvo rekordine s. Tac iau 

pastaruoju metu maz e janc ios perlaidos, anot ekonomisto, rodo ne tik nenorą gimtojoje s alyje pirkti 

bu stą, bet ir gere janc ius gyventojų finansus. S iais metais sumaz e jo nedarbas, padide jo uz imtumas, 

pakilo algos. Vis de lto N. Mac iulis pastebi, kad emigracija vis dar tęsiasi, tode l tie, kam anksc iau 

reike jo pinigų, patys is vyksta į uz sienį.“ 

http://www.alfa.lt/straipsnis/50096471/ekspertai-perspeja-milijoninis-emigrantas-is-lietuvos-isvyks-jau-gruodzio-menesi
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/pasiule-recepta-r-karbauskiui-kaip-kovoti-su-emigracija.d?id=72651862
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/emigrantai-siemet-i-lietuva-siunte-gerokai-maziau-pinigu.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Emigraciją is  Lietuvos skatina gausybe  

priez asc ių, tac iau pagrindine  yra susijusi su rys kiais ekonomine s gerove s ir ypac  atlyginimų 

skirtumais tarp Lietuvos ir Vakarų valstybių. Nedidelius atlyginimus, savo ruoz tu, lemia tai, kad 

Lietuvoje dominuoja z emą pride tinę vertę kuriantys sektoriai. Tai nereis kia, kad pastarieji yra 

antraru s iai ar nereikalingi, tac iau dabartine je globalioje ekonomikoje perspektyviausios yra 

inovacijomis, mokslu ir auks tomis technologijomis besiremianc ios u kio s akos. Siekdami sukurti 

auks tą pride tinę vertę duodantį u kį, Lietuvos valdantieji ture tų skatinti į s alį pritraukti uz sienio 

verslus, o taip pat „prade ti vertinti protą“ – keisti s vietimo sistemą, investuoti į mokslinius tyrimus, 

mokslininkų rengimą, inovacijas ir pan. 

Naujos Vyriausybe s programoje minimas tikslas maz inti emigracijos srautus, o kartu tai buvo vienas 

is  esminių Valstiec ių ir z aliųjų sąjungos rinkiminių paz adų. Nepaisant to, panagrine jus Vyriausybe s 

programą atidz iau, matyti, kad joje ne ra kalbama apie konkrec ius įsipareigojimus didinti 

ekonomikos nas umą ir taip kelti atlyginimus, tac iau gausu aptakių formuluoc ių, kuriose ketinama 

„svarstyti“, „analizuoti“, „perz iu re ti“ ar „spręsti“ įvairius ekonomikos, socialine s apsaugos, mokesc ių 

ar s vietimo klausimus. Tac iau prae jusių ministrų kabinetų patirtis rodo, kad ekonomine s reformos 

gali bu ti se kmingos tik tada, kai politikai, dar pries  patekdami į valdz ią, z ino, ką ketina daryti. Kitu 

atveju, sugais tama pernelyg daug laiko diskusijoms darbo grupe se, kuriose reformos, praradus 

pirminę iniciatyvą, is  esme s netenka savo tikrojo turinio.  

Sauliaus Skvernelio Vyriausybe s programoje dar tik ketinama ais kintis, kas ir kaip bus daroma, o 

vies oje erdve je ekonominių problemų sprendimą uz goz ia parlamente kylantys ginc ai de l daug aistrų 

kelianc ių kultu rinių klausimų bei kalbos apie įvairius alkoholio ar nesveiko maisto prieinamumo 

ribojimus. Visa tai rodo, kad emigraciją skatinanc ios ekonomine s problemos gali nebu ti s ios 

Vyriausybe s ir Seimo prioritetais.  



1. Ką manote apie emigraciją: tai labiau teigiamas ar neigiamas reis kinys? Kode l? 

2. Pasiskirstykite į grupes ir aptarkite tris pateiktus grafikus. Kokias tendencijas 
matote? 

3. Suskaic iuokite, kiek paz įstate s eimų, kurių bent 
vienas narys gyvena uz sienyje? 

4. Kas skatina emigraciją is  Lietuvos? Kas ture tų bu ti 
kitaip, kad z mone s liktų savo s alyje? 

5. Ar ju s turite planų emigruoti? Kode l? 

6. Ką gauna ir ką praranda emigravę asmenys? Kas, 
ju sų nuomone, yra is  s ių dalykų svarbiausia? 
Grupe se sudarykite vertybių medį. 

Jau antrus metus is  eile s Lietuvos Nacionaline  biblioteka rengia edukacinį 

projektą Pokalbiai apie emigraciją. Š iemet jis vyksta buvusios Utenos apskrities 

mokyklose ir bibliotekose Utenoje, Anyks c iuose, Mole tuose, Žarasuose, Ignalinoje ir kitur. 

Pasitikrink, gal renginiai vyksta netoli tavęs? Projekto Facebook puslapis ir apras ymas. 

https://www.facebook.com/pokalbiaiemigracija/
http://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/edukaciniu-renginiu-ciklas-pokalbiai-apie-emigracija-2

