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

a)?  

2013 m. Laura Žukauskaitė, biologijos mokytoja. 

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

Svajojau būti gydytoja psichiatre. Šiuo metu esu kelyje į svajonę – baigiu medicinos studijas, 

atlieku internatūrą ir birželį stosiu į psichiatrijos rezidentūrą.  

Ką ir kur studijavote?   

Lig šiolei studijuoju VU Medicinos fakultete mediciną, esu VI kurse. 

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

kuo esate dabar? 

 

Ketinu tapti psichiatre, todėl šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apginti magistro laipsniui VU MF 

KMI Psichiatrijos klinikoje, ruošiuosi motyvaciniams pokalbiams į psichiatriją. Greta studijų, jau 

nuo II kurso savanoriauju Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre (VMPSC) Psichosocialinės 

reabilitacijos skyriuje: vedu edukacinius užsiėmimus sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems 

asmenims. Nuo 2018 m. rugsėjo esu Jaunųjų psichiatrų asociacijos biuro narė. Ši asociacija vienija 

visus Lietuvos jaunuosius gydytojus psichiatrus, vaikų ir paauglių psichiatrus ir gydytojus 

rezidentus. Asociacijos tikslas – puoselėti įrodymais ir gerąja medicinos praktika grįstą psichikos 

sveikatos priežiūrą Lietuvoje bei skatinti psichikos sveikatos specialistų bendradarbiavimą. 

Taip pat šiuo metu dirbu trijuose pakankamai dideliuose moksliniuose tyrimuose, vykdomuose VU 

MF KMI Psichiatrijos klinikoje. 

Kad būčiau čia, kur dabar esu, man prireikė keturių metų mokykloje, kur nepersistengiau, bet vis 

dėlto mokiausi 6 dalykus A lygiu, ruošiau namų darbus. Prireikė ir 6 sunkių metų medicinos 

studijose, kai nuolatos tekdavo aukoti asmeninius poreikius, laisvalaikį, net knygas ir teatrą, kiną, 

parodas, kad išlaikyčiau pakankamai gerai visus egzaminus ir kad įstočiau ten, kur noriu. Šįmet į 

psichiatrijos rezidentūrą bus didelis konkursas, todėl tikrai vertėjo aukoti ir laiką baruose su 

draugais, ir laisvalaikį prie jūros ar užsienyje, ir miegą... 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Kad būtų sėkmingas, visų pirma, žmogus turi gebėti įsivardinti pakankamai realius tikslus ir gebėti 

jų siekti, dirbti dėl jų. Tam reikia ryžto ir valios. Reikalinga ir pakankamai sveika, palaikanti, 

auginanti ir skatinanti aplinka. Pats žmogus turi gebėti laužyti taisykles ir stereotipus, nes kitaip 

daug nepasieks. Turi būti pakankamai socialus, lankstus, veržlus, atkaklus. Reikalingas ir aktyvus 

laisvalaikis bei sveikatinimasis, kurie padeda palaikyti nepervargusius kūną ir protą. Tuomet tas, 

kuris turės pakankamai savivertės ir noro būti sėkmingu, toks ir bus! 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykla dalyvavo mano ugdyme. Nuo 15 iki 19 metų kasdien lankiau ją. Todėl, be abejonės, tie 

keturi metai kasdien turėjo šiokios tokios įtakos ir asmenybei. Dabartiniu mano požiūriu, mokykla 

ypač aktyviai dalyvauja formuojant jauno žmogaus ribų suvokimą ir socialinių santykių pajautimą. 

Mokiausi grupėje ir kasdien turėjau pamokas, kaip bendrauti su bendraamžiais bei vyresniais 

mokytojais. Mokėjimas bendrauti ir greitai adaptuotis grupėje yra brandžios asmenybės požymis – 

taigi mokykla tuo atžvilgiu brandino asmenybę. Sudarytas griežtas grafikas (pamokų laiko ir kt.) 

skatino asmeninių ribų susiformavimą, kas itin svarbu suaugusiųjų pasaulyje ir praverčia 



profesiniame kelyje. Užklasinė veikla mokykloje skatino kūrybinę ir meninę veiklą, kas dalinai 

kurstė kūrybinę mano pusę. O svarbiausia – žinios, gautos mokykloje, padėjo pagrindą asmenybės 

išprusimui ir apsiskaitymui, kuriuo dabar, regis, galiu pasigirti. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Prisimenu visus savo mokytojus, nes kiekvienas jų buvo skirtingas ir daugiau ar mažiau – svarbus. 

Su šilčiausiais jausmais prisimenu lietuvių kalbos mokytoją Ramunę Žilionytę, kuri mums buvo ne 

tik kalbos, bet ir kultūros mokytoja: aktyviai kviesdavo į spektaklius, juos aptardavome, taip kaskart 

praturtindami dvasią. Ramunę susitinku ir dabar ten pat – Kino pavasaryje, Scanoramoje ar teatre. Ir 

visada tokią pačią: su šypsena, keliomis išminties raukšlėmis ir tokią pačią ypatingą – inteligentę 

mokytoją. Visiems tada galiu pasigirti – čia mano mokytoja.  

Kita mokytoja, kurios niekad nepamiršiu, yra dailės mokytoja Agnė Juršytė. Jos pamokos 

išlaisvindavo. Ypač mane, besimokiusią fiziką, chemiją, biologiją, matematiką A lygiu... Agnė 

visuomet pakeldavo ūpą savo pozityvumu, šviesia siela ir plačiu apsiskaitymu. Be to, ji įsimylėjusi 

kino režisierių Jim Jarmusch, kuriam neabejinga esu ir aš!  Agnė yra šauni ir šiuolaikiška 

mokytoja, dar yra talentinga dailininkė. Taigi jei ne Jarmusch‘o filmuose, tai jos tapybos darbų 

parodose būtinai susitinkame kasmet. 

Kai klausiu savęs, kas mane mokykloje pasitikdavo su šypsena ir iššaukdavo šypseną mano veide, 

tai žinoma atsakymas – Alminutė Martūnienė. Alminutė išmokė tvarkos, punktualumo („kas 

vėluoja prie lentos žygiuoja“, „gumą kramtai – lentą valai“ ), be to – žmogiškumo. Alminutės 

klasėje jausdavausi svarbi ir ypatinga, o tai buvo ypač reikšminga sunkiame medicinos studijų 

kelyje, siekiant didesnių tikslų. Ačiū Mokytojai Alminutei už mano racionaliosios ir tiksliosios 

pusės ugdymą! 

Daiva Savčiukienė nebuvo mano mokytoja, bet buvo... sakykime, beveik kolegė (tikiuosi, gerb. 

Daiva nesupyks už pabrėžiamą kolegiškumą :D): kartu organizavome renginius ir mokinių 

užklasinę veiklą Mokinių taryboje. Daiva mane išmokė vienybės ir lygybės komandoje, ji buvo 

liberali ir teisinga, todėl ir mylima mokinių. Neabejoju, kad tai išlikę iki šiandien. Tik atėjus į 

mokyklą matydavai švytintį Daivos veidą, tada, žinoma, nenudžiugdavai, nes suprasdavai, kad 

pavėlavai kokiom 3-5 minutėm.. :D Imdavai teisintis, o jai būdavo visiškai nusišvilpt... 

Studijuodama universitete pasigedau tokių žmonių, kaip Daiva – tokių, kuriems išties rūpėtų 

studentų poreikiai ir kaip jie jaučiasi institucijoje. Daivai rūpėjo. 

Lig šiol prisimenu ir Astą Gylytę (matematika), Ireną Miškinienę (anglų k.), Nijolę Jankauskienę 

(biologija), Romą Prajaraitę (lietuvių k.), Aušrą Karveckienę (kūno k.) ir Dainių Martūną 

(informatika). Visiems šiems mokytojams siunčiu labų dienų ir padėką už jų darbą ir atsidavimą 

jam. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Būkite laisvi! Džiaukitės savo jaunyste, savo energija ir optimizmu, išnaudokite juos. Bėkit iš 

pamokų penktadieniais ir palaikykit Gretą Thunberg! ;) Nevartokit narkotikų ir alkoholio, 

nesiterškit savo jaunų protų. Geriau pabūkit laimingi ir patirkite kuo daugiau grožio, kol dar nesat 

užspausti rūpesčių, suaugėliško pasaulio sunkumų... Eikit į parodas, žiūrėkit nekomercinius filmus, 

kuo dažniau lankykitės teatre. Vasarą daug laiko praleiskite gryname ore, saulėje, keliaukite – 

ateityje to labai pasigesite! Vaikščiokit į pasimatymus su to vertais šauniais, rūpestingais, gražiais 

jaunuoliais. Na ir svarbiausia – išsirinkite profesiją, kurios labiausiai geidžiate, kurioje save 

geriausiai įsivaizduojate, neklausydami tėvų ir mokytojų! Tada ir uždirbsite gerai, dirbdami tai, kas 

jums iš tiesų patinka, ir jausitės save kasdien realizuojantys, o be to sunku įsivaizduoti sėkmingą 

profesinį kelią. 

 


