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Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą? Ar prisimenate,  kas buvo jūsų klasės   

 auklėtojas (-a)?  

 
Mokyklą baigiau 2006 m. Klasės auklėtojo pamiršti neįmanoma. Tai - Vytautas Stundžia. 

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

Mintys sukosi tik ties tuo, kad nenoriu stoti ten, kur reikia tiksliųjų mokslų, galvojau apie 

socialinės darbuotojos specialybę, tačiau viskas pasisuko kiek kitaip ir tuo džiaugiuosi.  

Ką ir kur studijavote?   

Iškart po mokyklos baigimo įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Studijų 

programa – aplinkos apsaugos inžinerija. Meluočiau, jei sakyčiau, kad buvo labai lengva ir 

džiugu nuo pat pirmos studijų dienos. Pirmi metai buvo išties sunkūs – nauji veidai, nauji 

dėstytojai, aplinka, o kur dar medžiagų teorija, atsparumas, matematika, chemija, fizika. 

Tikslieji mokslai mokykloje man visada buvo „peilis“. Tačiau įveikiau savo baimes, 

nepasitikėjimą ir 2010 m. sėkmingai baigiau bakalauro studijas ir iškart tais pačiais metais 

įstojau toliau tęsti aplinkos apsaugos inžinerijos magistro studijų. Jas baigiau 2012 m.  

Papasakokite,  ką veikiate dabar - kiek laiko ir pastangų reikėjo, kad taptumėte tuo,     

kuo esate dabar? 

 
Rimtesnė darbinė veikla prasidėjo dar studijų metais – 2011 m. Rašant mokslinį straipsnį 

tema „Drūkšių  ežero  temperatūrinio  pokyčio  įtaka  žuvų bendrijoms“, teko bendradarbiauti 

su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu – Gamtos tyrimų centru. Įsidarbinau šioje įstaigoje, 

prasidėjo ekspedicijos prie Drūkšių ežero, rinkau mėginius savo tyrimams, teko analizuoti 

skirtingo amžiaus, skirtingų žuvų rūšių (bentofaginių ir ichtiofaginių) technogeninių 

radionuklidų 
60

 Co ir 
137

 Cs kaupimosi dėsningumus. Dirbant šiame institute parašiau dar 

keletą straipsnių bendradarbiaujant su Baltarusijos mokslininkais, dalyvavau konferencijose. 

Laikui bėgant pradėjau suprasti, kad mokslininkės ateitis, greičiausiai, ne man. Gavau porą 

pasiūlymų toliau tęsti mokslus ir studijuoti doktorantūrą, tačiau pasirinkau kitą kelią.  



Po karjeros Gamtos tyrimų centre įsidarbinau privačioje įmonėje UAB „Bateris“. Tai įmonė, 

kurios pagrindinės veiklos - plastiko ir švino akumuliatorių atliekų perdirbimas, švino bei 

akumuliatorių supirkimas. Tai sritis, kuri yra glaudžiai susijusi su studijų metais įgytomis 

žiniomis. Mano pareigos – aplinkosaugos vadovė. Esu atsakinga už visą įmonėje vykdomą 

aplinkosauginę veiklą, o kadangi tai yra atliekų perdirbimo įmonė – veiklos netrūksta.   

Šioje įmonėje dirbu ligi šiol. O kaip toliau viskas klostytis, priklausys tik nuo manęs ir mano 

sprendimų. Nesvarbu, kiek laiko prireiks, tačiau tikiu, kad turėsiu savo privačią įmonę, 

susijusią su įvairiomis numizmatinėmis vertybėmis, meno kūriniais. Kol kas tai tik mano 

hobis.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Iš asmeninės patirties galiu teigti, kad man svarbiausia buvo pasitikėjimas savimi, tikėjimas, 

kad galiu įveikti visus sunkumus.   

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokyklą aš prisimenu tik iš gerosios pusės, nors buvo visko. Tačiau mokykla suformuoja 

tikslingą požiūrį į gyvenimą, iš dalies paruošia tam, kas tavęs laukia ateityje.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Atsimenu Irmą Gecevičiūtę (dėstė matematiką), Rimantą Kyną (nors ir neturėjome pamokų 

pas jį, visi labai bijodavo Rimo, net nebepamenu, kodėl ), atsimenu ir direktorę Jolantą 

Knyvienę (teko garbė rašyti pasiaiškinimą dėl vandeniu pripildyto baliono, išmesto per 

mokyklos langą), pamenu ir Vilmą Lenkaitytę (matematikos pamokos, taip pat buvo mano 

koorepetitorė prieš 12 klasės egzaminus), Dainius Martūnas (rimto veido ir stoto informatikos 

mokytojas), Roma Prajaraitė (kiek jai nervų sugadino mūsų klasė, sunku net įsivaizduoti. 

Mokytoja, atsiprašau! ), niekad nepamiršiu Ramunės Žilionytės (buvo pati geriausia lietuvių 

kalbos mokytoja. Pamenu, kaip ji supyko dėl to, jog per kontrolinį pusė klasės žodį „be 

proto“ parašė su klaida, t.y. „beproto“, ligi pat 12 klasės egzaminų ji mus ir vadindavo 

„beproto“ ). Tačiau geriausi atsiminimai yra visgi susiję su klasės auklėtoju – Vytautu 

Stundžia (nulaužtos rankenos, balionai su vandeniu, Palūšė, Palanga ir mįslingai išrautos gėlės 

vazonuose, sugedęs autobusas kažkur tyrlaukiuose, naktis mokykloje, visos ekskursijos).  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Linkiu pasitikėti savimi, savo jėgomis ir siekti užsibrėžtų tikslų. Juk viskas jūsų pačių 

rankose.  

Dėkojame už atsakymus ir linkime kuo geriausios kloties. 

 

 

 


