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Kelintais metais baigėte mokyklą? Ar prisimenate, kas buvo Jūsų klasės auklėtojas(-a)? 

 

Mokyklą baigiau 2013 m., auklėtoja buvo Beruta Pavydienė, jai padėdavo ir Irena Miškinienė, nes 

tuo metu mokytoja Beruta turėjo dvi auklėtinių klases. 

Kuo svajojote būti, kai mokėtės mokykloje? Ar svajonės išsipildė? 

 

Gimnazijoje, visus keturis metus, tikslingai siekiau medicininės srities išsilavinimo, baigus mokyklą 

svajojau būti kineziterapeute. Svajonė iš dalies išsipildė. 

Ką ir kur studijavote? 

 

Vilniaus universitete (VU) Medicinos fakultete (MF) studijavau ergoterapijos bakalaurą 

(reabilitacijos sritis), baigus įstojau į VU MF Visuomenės sveikatos magistratūros studijas. 

 

Papasakokite, ką veikiate dabar? Kiek laiko ir pastangų reikėjo, kad taptumėte tuo, kuo esate 

dabar? 

 

Be to, kad studijuoju Visuomenės sveikatos magistrą, dirbu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centre (SMLPC), Aplinkos sveikatos skyriuje, visuomenės sveikatos specialiste. Esu atsakinga už 

aplinkos orą ir transportą, glaudžiai bendradarbiauju su Pasauline sveikatos organizacija (PSO) 

rengiant, vykdant ir įgyvendinant priimtas deklaracijas, įstatus ir rekomendacijas, su kolegomis 

dirbame nacionaliniu ir Europos mastu, siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojams palankias aplinkos 

oro sąlygas ir mažinant transporto taršą. 

Kiek pastangų man tai kainavo pasakyti negaliu, daug davė bakalauro studijos, kasdienis 

domėjimasis, žingeidumas, taip pat autoritetingi mokytojai, dėstytojai. Svarbiausia manau buvo 

suprasti, kad galima klysti, galima persigalvoti, galima keisti savo profesinę krypti tik svarbu tai 

daryti drąsiai. Taip pat, manau, kad dar daug laukia ateityje, tai nėra galutinis taškas. 

Kokios savybės, Jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 

 



Sėkmingu žmogumi gali būti kiekvienas. Nuo sėkmės neatsiejamas yra didelis darbas, o 

svarbiausia- dar didesnis noras, kuris veda pirmyn. Nei vienas negimė sėkmingu, tai užsitarnavo 

sunkiu darbu. Išskirčiau šias savybes – darbštumas, žingeidumas, noras save realizuoti, 

tikslingumas, atsidavimas. 

Kokią įtaką Jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokyklą? 

 

Mano, kaip asmenybės, formavimuisi mokykla padarė tiesioginę įtaką. Nors pamatines vertybes 

žmogus atsineša iš šeimos, mokykla leidžia atsiskleisti asmenybei ugdant balansą. Mokykla ugdė 

ambicingumą, tačiau mokė nuolankumo. Skatino konkurencingumą, tačiau parodė solidarumo 

privalumus. Aukštino individualumą, tačiau parodė kokią varomąją jėgą turi žmonių grupė. Taip 

visapusiškai formuojama asmenybė, po mokyklos baigimo atsivėrus galimybėms nebijo žengti 

pirmyn. 

Kuriuos mokytojus prisimenate iki šiol? 

 

Atsimenu visus mokytojus, net tuos, kurie nevedė pamokų, su kuriais tik pasisveikindavau 

koridoriuje. Džiaugiuosi, su kai kuriais mokytojais dar ir dabar palaikau draugiškus ir šiltus ryšius. 

Neįmanoma pamiršti gimnazijos „amžinojo variklio“ Daivos Savčiukienės – visada pasitempusi, 

žavi, nestokojanti energijos ir puikaus humoro jausmo. Savo moteriškose rankose laikė visus, ir 

„velnių išrašydavo“, ir pagirdavo, ir išspręsdavo bet kokią problemą, jai neegzistuoja „neįmanoma“. 

Fizikų duetas: Petras Lozda, kuris mokė ne tik fizikinių dėsnių, bet ir gyvenimo dėsnių, ir Alminutė 

Martūnienė – man ji buvo stiprios, protingos, konkrečios, o tuo pačiu valiūkiškos, moteriškos, 

elegantiškos moters pavyzdys. Audrius Gabnys – mokytojas, kurio pamokos kupinos ironijos 

prieskonio, prisidėjęs prie mano literatūrinio skonio formavimosi, įkvėpęs didesnio pasitikėjimo 

savimi ir už tai esu jam labai dėkinga. Ir nepamirštamas istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas, 

kuris buvo visada arčiausiai mokinių, turintis besąlygišką mokinių pasitikėjimą ir palaikymą, jam 

visada visi buvo kaip „savi“. 

 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams. 

 

Jauniesiems daukantiškiams palinkėčiau pasidžiaugti ir išgyventi kiekvieną dieną gimnazijoje. 

Atidžiau pažvelgti į mokytojus, įsiklausyti į tai, ką jie sako. Baigus mokyklą supratau, kad ne tik 

klasiokai, bet ir mokytojai buvo draugai, lydėję į kitą gyvenimo etapą. 

 


