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Šiandien kalbamės su buvusiu mūsų mokyklos abiturientu, įmonės „EcoCost“ 

įkūrėju, ekonomikos mokslų daktaru bei Vilniaus universiteto dėstytoju Karoliu 

Šerpyčiu. Jau praėjo daugiau nei 

dešimtmetis, o prisiminimai apie 

mokyklą vis dar išliko pašnekovo 

atmintyje – štai ką jis prisimena... 

Kelintais metais baigėte mūsų 

mokyklą? Ar prisimenate, kas buvo 

jūsų auklėtoja? 

Taip, gerai prisimenu, tai įvyko 2000-

aisiais. Mano auklėtoja buvo matematikos 

mokytoja Irma Gecevičiūtė (Kokie 

atsiminimai apie ją?). Konkrečių 

pavyzdžių dabar pateikti tikrai negalėsiu, 

bet patikinu, kad santykiai buvo labai 

geri, nekildavo jokių konfliktų. 

Kuo svajojote būti, kai mokėtės 

mokykloje? Ar ši svajonė išsipildė? 

Būtent šioje mokykloje vyko „Junior Achievement“ ekonomikos programa. Tuo metu buvau 9 

klasėje, sudalyvavau joje ir ...tai  mane „užkabino“. Tai buvo verslumo  skatinimo programa ir 

būtent po šitos programos kilo idėja ir noras kurti nuosavą verslą, stoti į  ekonomikos 

fakultetą ir gilinti vadybos žinias. Taigi galima sakyti, kad svajonė išsipildė. 

Minėjote, kad norėjote studijuoti ekonomiką. Kuris universitetas domino labiausiai? 

Stojimo į aukštąsias mokyklas lape visus 12 galimų stojimo variantų pasirinkau 

pažymėdamas būtent ekonomikos studijas visuose įmanomuose Vilniaus universitetuose, tad 

kažkokių dvejonių dėl neteisingai pasirinkto kelio nebuvo. (Oho! Toks tvirtas 

apsisprendimas yra tikrai retas reiškinys abiturientų tarpe). Įstojau į Vilniaus 

universitetą ir per 10 metų įveikiau visas įmanomas šios srities pakopas– vadybos bakalaurą, 

įgijau vadybos magistrantūros laipsnį, baigiau ekonomikos doktorantūrą. 

Papasakokite, ką veikiate dabar? 

Jeigu kalbame apie darbines veiklas, turiu tokias net dvi. Viena iš jų- įmonė „EcoCost“, kurią aš 

įkūriau ir kuriai dabar vadovauju. Įmonė specializuojasi programinės įrangos, kurią tiekiame 

tiek įmonėms, tiek valstybės įstaigoms,  gaminimo srityje. Antroji veikla – dėstymas VU. (Ką 

dėstote?)  Dėstau pirkimų valdymą, projektų valdymą ir paslaugų rinkodarą. (Ar jūs turite 

pedagoginį  išsilavinimą?) Ne, neturiu. Dažniausiai dėsto doktorantai, kurie siekia tam 

tikro mokslinio laipsnio. VU, be akademinės veiklos, privaloma užsiimti ir pedagogine veikla. 

Tad besimokydamas doktorantūroje rašai mokslinius straipsnius, stengiesi pasiekti kažko 

savo srityje ir natūraliai esi kreipiamas ir į pedagoginę veiklą, t.y. dėstymą studentams. Baigęs 

doktorantūrą įgysi ne tik savo srities laipsnį, bet turėsi ir pedagogikos bazę, dėl to galėsi ir 

toliau dėstyti universitete. 
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Kiek laiko reikėjo visa tai pasiekti? 

Sėkmė yra labai santykinis dalykas. Mano verslas buvo pradėtas nuo nulio, be kažkokių 

didelių investicijų. Šitas projektas jau gyvuoja antrus metus. Ar tai yra sėkminga įmonė, kuri 

dar veiks bent 20 metų, aš tikrai negaliu pasakyti, bet tai yra neblogas pajamų šaltinis- darbu 

aprūpinu ne tik save, bet ir 5 savo darbuotojus. 

Kokios savybės yra būdingos sėkmingam žmogui? 

Entuziazmas, disciplina, kūrybiškumas, smalsumas. (Kaip manote, ar pats tokias turite?) 

Stengiuosi. Iš tiesų ne visos savybės yra įgimtos ir daug ką galima išsiugdyti pačiam. 

Pavyzdžiui, norint būti disciplinuotam tereikia nuspręsti, kad nori tokiu būti, pasiryžti ir dėti 

pastangų. 

Minėjote 9 klasėje vykusią programą, kuri paskatino jus užsiimti verslu. Kokią dar 

įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

 Programa leido atrasti savo gyvenimo kryptį, o  mokykla, visa aplinka: draugai, mokytojai, 

bendraklasiai- turėjo didžiulę įtaką. Man  mokykla buvo būdas tapti savarankiškam – iki 

mokyklos važiuodavau 40 minučių, turėdavau du kartus persėsti į kitą troleibusą, o 

ankstesniąją mokyklą pasiekdavau vos per 3 minutes pėsčiomis, tad skirtumas akivaizdus. Kai 

tu važiuoji tokius atstumus kasdien, atsiranda savarankiškumas – tu nebebijai, tėvai 

nebesijaudina. Gali važiuoti, būti vienas, nepriklausomas. (Kodėl buvo toks pasirinkimas - 

važiuoti taip toli?) Mokiausi naujoje mokykloje nuo 6-os klasės. Tai buvo nepriklausomybės 

atkūrimo nuotaikos pilni laikai, kai visi  ieškojo kažkokių naujovių. Ši mokykla buvo 

išsiskirianti iš kitų, tiek dydžio prasme ( mokykla buvo darželio patalpose), tiek kitonišku 

mokinių bendravimu su mokytojais. Kadangi mes buvome vyriausi, 6-okai, prisidėjome prie 

realaus mokyklos įsikūrimo - padėjome pritvirtinti klasėse lentas, sustatyti baldus. Įtaka tikrai 

didelė ir tik gera.  

Kokie prisiminimai apie mokyklą? Kokios asociacijos iškyla mintyse, kai girdite šį 

žodį? 

Man tos asociacijos yra geros, nes mėgau mokytis, patiko draugai, kurių čia susiradau, tarp 

bendraklasių vis dar palaikomi ryšiai ir dabar –laikui bėgant vis susitinkame. Man baigus 5 

klases, tėvai nusprendė, kad  reikia keisti mokyklą. Kadangi naujoji mokykla buvo labai 

nedidelė, mes buvome vyriausi, pažinojom bene visus už save jaunesnius – kai susitinki už save 

jaunesnį, tu jį prisimeni, pabendrauji. Buvo labai keista būti 6-oku ir jaustis vyriausiu: visada 

būna taip, kad tokiu pasijusti gali tik vienerius metus – būdamas dvyliktoku, o mes turėjome 

privilegiją (juokiasi). Mokiniai į tą mokyklą dažniausiai vykdavo iš tolimesnių vietų, todėl į ją 

ne eidavo, o važiuodavo. O kai važiuoji su kažkuo, tavo socialiniai komunikaciniai gebėjimai 

gerėja.. Tai išliko ir iki šių dienų - dažnai mokymosi įstaigą moksleiviai renkasi ne pagal 

gyvenamąją vietą, o pagal mokyklą- tik labiau motyvuoti pasižadės kiekvieną mielą darbo 

dieną taip ilgai važiuoti iki mokyklos. 

Kokius mokytojus prisimenate iki šiol ir kodėl? 
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Oi, daug jų buvo! Ryškiausiai mano atmintyje išliko mokytojas Rimantas Kynas - mes jį 

matydavom ne tik mokytojo amplua - jį galėjai išvysti vaikštantį koridoriais, juokaujantį, net 

krepšinį per pertrauką su mumis pažaisdavo. Taip pat įsiminė direktorė bei matematikos 

mokytoja Jolanta Knyvienė, pasižymėjusi disciplina ir griežtumu. Į  jos pamokas tikrai niekas 

nenorėjo vėluoti. Chemijos mokytoja Virgina Valentinavičienė sugebėdavo pasakoti apie 

chemiją taip, kad visiems buvo įdomu. Iki 9-os klasės krimtau aš šį mokslą ir man sekėsi tikrai 

gerai. Vėliau teko chemiją šiek tiek apleisti, nes pasirinkau kitokią tolesnę kryptį. Šaunu, kad 

mokytojai nori ne bet kaip perteikti sudėtingą informaciją - jie suinteresuoti, kad moksleiviai 

suprastų ir pamėgtų tą dalyką. 

Ar teko lankytis direktoriaus kabinete? 

Ne vieną kartą teko lankytis direktoriaus (Dainiaus Numgaudžio) kabinete. Vis kažką ne taip 

padarydavau, bet ten eiti  buvo visai nebaisu. Direktorius skiepijo visai bendruomenei lygybės 

tarp mokinio ir mokytojo idėją, siekė, kad nebūtų baimių, o mokytojai būtų vadinami vardais. 

Mokytojų kolektyvas jaunas – mes jauni - ir viskas čia gerai. Ta lygybė ir būtų dar vienas šios 

mokyklos išskirtinumas. 

Ką norėtumėte palinkėti jauniesiems daukantiškiams? 

Kadangi mokyklą sudaro tiek mokytojai, tiek mokiniai, svarbu, kad visi pajustų šios 

gimnazijos unikalumą. Pamirškite nuostatus ir šablonus, tegu jūsų pasirinkimai būna laisvi. 

Mūsų mokykloje buvo leidžiama maištauti prieš netinkančias mokyklai taisykles, skatinama 

išlikti kūrybingiems. Tad gyvenkite laisvai, nesivadovaukite šablonais bei stereotipais ir  

teisingai pasirinkite savo kelią! Sėkmės !  

Karoli, nuoširdžiai dėkoju Jums už šį pokalbį, linkiu kuo geriausios kloties !  


