
 

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

auklėtojas(-a)?  

 

Manau kad 2011 m. Audronė Bagdodienė - Skinderytė ir Ramunė Žilionytė. 

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

Dirbti darbą, susijusį su aviacija, pilotuoti orlaivius. Svajonės didžiąja dalimi išsipildė, dirbu oro 

uoste, laisvalaikiu skraidau mažais lėktuvėliais.  

Ką ir kur studijavote?   

ISM ekonomiką. 

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

kuo esate dabar? 

 

Šiuo metu einu Kauno oro uosto direktoriaus pareigas. Pastangų ir kryptingumo karjeroje reikėjo 

daug, nuolatos daryti niekada nedarytus dalykus, skirti aiškų prioritetą darbui, o ne malonumams, 

draugams, knygoms ar poilsiui, prisiimti vis didėjančią atsakomybę, susitaikyti su mažesnėmis nei 

norima miego valandomis, darbu savaitgaliais. Tai išmokino efektyviai leisti laisvą laiką brangiems 

žmonėms, knygoms, sportui, o ne drybsojimui žiūrint Netflix.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Reiklumas sau ir kitiems, gebėjimas priimti sprendimus esant neužtikrintumui, nuolatinis 

mokymasis ir siekimas nuolatos atsidurti „out of the comfort zone“.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykla suteikė svarbius pradmenis, nes nemokėdamas (gerai) rašyti, skaičiuoti, kalbėti gimtąją ir 

užsienio kalba su didele tikimybe labai greitai atsimuši į tam tikras ribas. Beraščiai suaugę žmonės 

atrodo labai prastai, jaučiasi dažnas vertinimas „forma prieš turinį principu“ – jei žmogaus rašymas 

(forma) prastas, į idėjas (turinį) net nesigilinama. Dalykai „kurių niekada neprireiks“ (fizika, 



chemija, etika ir pan.) pasirodė esantys svarbesni nei atrodė - jie lavino konceptualų mąstymą (pvz., 

molekulių ar sunkio jėgos nepačiupinėsi), kuris būtinas kasdienėje veikloje planuojant tam tikrų 

darbų įgyvendinimą, vystant santykius su partneriais ir kolegomis.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Esu dėkingas visiems mokytojams už skirtingus dalykus, nebūtinai susijusius su mokyta disciplina, 

nenoriu išskirti konkrečių pavardžių ar rašyti kažkokiu eiliškumu.   

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Priimti mokymosi procesą kaip smegenų treniruotę, tam, kad gyvenime jos būtų pasirengusios 

greitai ir tiksliai priimti naują informaciją, ją teisingai pritaikyti.  

 


