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

 

Mokyklą baigiau pakankamai neseniai, 2015 metais, tad apie mokyklą prisimenu viską. Ryšys su 

mokykla niekada nenutrūko, nes tik baigusi mokyklą įkūriau su kitais alumniečiais mokyklos 

Alumni asociaciją. Tad puikiai prisimenu ir klasės auklėtoją Danutę Pilypavičiūtę, ir visus klasės 

draugus, ir mokyklos mokytojus bei net kitų laidų mokinius, tiek jaunesnius, tiek vyresnius už 

mane. Ryšys su mokiniais, mokytojais ir mokykla toliau išlieka labai artimas.  

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

Kalbant apie svajones, svajojau būti viskuo ir skirtingais gyvenimo tarpsniais norėjau išmėginti vis 

kitokias profesijas. Iki dešimtos klasės svajojau tapti lietuvių kalbos mokytoja ar bent studijuoti 

lietuvių kalbą, tačiau supratau, kad man trūksta melancholiškumo, tada atrodė, kad tai būtina savybė 

norint save sieti su lietuvių kalba, todėl šio noro teko atsisakyti. Kai dabar pagalvoju, kodėl lietuvių 

kalba taip žavėjo, drąsiai galiu sakyti, kad visa tai tik iš meilės progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytojai. Paskui kilo idėja stoti į kūrybines komunikacijas dėl to, kad nuo keturiolikos metų 

organizuoju renginius. Atrodė, kad šioje srityje save realizuoti bus paprasta, tačiau ar tėvų pagalba, 

ar savo sąmoningumo, ar dėl dar kažkokių aplinkybių suvokiau, kad kūrybinėms komunikacijoms 

aukštojo išsilavinimo nereikia. Tad stoti į Vilniaus universitetą, į šias studijas, atrodė bergždžias 

reikalas. Vienuoliktos klasės pabaigoje, jau vasarą, sugalvojau, kad aš noriu studijuoti finansus. 

Pasirinkimų akiratyje atsirado finansų ir draudimo matematika, kur man ir pavyko įstoti, ir 

ekonomika. Kadangi egzaminus išlaikiau labai gerai, problemos įstoti nebeliko ir manęs mokslai už 

nosies nevedžiojo. 

Ką ir kur studijavote?   

VU studijuoju finansų ir draudimo matematiką, šiuo metu rašau bakalaurinį darbą. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Jau baigiasi metai kaip dirbu privačioje mokykloje matematikos mokytoja. Nuo antro kurso 

pasukau į švietimo sektorių. Kartu su draugu įkūrėme organizaciją „Dvylika“, kuri keliauja po 

Lietuvą ir lankydamiesi Lietuvos gimnazijose bendraujame su mokiniais pilietine tema. Vėliau 

organizacija plėtėsi, prie vieno projekto prisijungė ir kitas, kurio metu su moksleiviais keliaujame į 

įmones, siekdami mokinius supažindinti su darbo rinka. Visoje toje apsuptyje veiklų ir kilo idėja 

save realizuoti švietimo srityje. Tad pradžių pradžia švietimo srityje – pedagogika. Kadangi tiek 

mokine, tiek studente pabuvau, tad beliko išbandyti save mokytojos amplua. Šiame darbe pavyksta 

ne tik save realizuoti, bet taip pat ir iš naujo save pažinti. 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Niekada netinginiavau, todėl sunku pasakyti, ar man reikėjo papildomų pastangų nei įprastai. 

Tačiau negaliu ir pasakyti, kad tik dėl sėkmės aš šiandien esu ten, kur gyvenimą nuvedžiau. Daug 

kas karjeroje ir pasirinkimuose yra gyvenimiški atsitiktinumai, nes jeigu ne organizacija „Dvylika“ 

ir tos kelionės po Lietuvos gimnazijas, gal niekada ir nebūčiau pasukusi švietimo link. Jei kalbėsime 

tik apie sėkmę – tai sėkmė man nusipirkti laimingą loterijos bilietą, nors ir tai galima priskirti 

atsitiktinumams. O sėkmingo žmogaus savybės glaudžiai susijusios su darbštumu. Tai žmogus, 



galintis paaukoti savo laisvą laiką darbui ir tikslų įgyvendinimui. Greta ir elementarūs būdo bruožai: 

užsispyrimas bei mokėjimas vengti smerkiančios nuomonės. Visada buvau tarp tų, kurie turi planą, 

gal tai taip pat dalis sėkmingo žmogaus bruožų. Tai ne visada planas, kurį įgyvendinsi, jis nuolatos 

gali kisti, tačiau svarbiausia, kad žmogus turėtų tikslą, kurio siektų. Niekada nekenkia ir truputėlis 

naivumo, kuris suteikia to begalinio užsispyrimo apsuptyje jėgų judėti į priekį. Išskirtinę vietą 

sėkmingam žmogui užima jo aplinka. Jeigu žmogų supa išsilavinusios, ambicingos asmenybės, 

kurios įkvepia jį toliau siekti savo tikslų, žmogus lyg automatiškai yra skatinamas dirbti ir tobulėti. 

Tačiau žmogaus gyvenime, mano nuomone, svarbiausia ne sėkmės paieška, o darbo indėlis, kurį 

žmogus įdeda siekdamas karjeros aukštumų.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykla formuoja kiekvieno mokinio asmenybę, nes joje praleidi tikrai didelę laiko dalį. Man 

didžiausią įtaką padarė mano klasės draugai, kurie buvo ir yra be galo ambicingos, aukštumų 

siekiančios asmenybės, todėl ne veltui tokia aplinka skatino tobulėti ir mane. Taip pat buvo 

mokytojų, kurie lavino ne tik mano sugebėjimus mokytis, bet ir bendrauti, ir atrasti savo žmonių 

ratą. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Tiesa pasakius, prisimenu visus savo mokytojus. Bet visad yra keletas mokytojų, kurie ryškiausiai 

įsirašo atmintyje. Viena iš jų būtų Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja Inga Mėlinauskaitė –Uinskienė, nors praeitais metais teko atsisveikinti su šia nuostabia 

mokytoja, visgi šis žmogus ir šiandien yra autoritetas, išmokęs raiškiai kalbėti ir dėstyti mintis. 

Nors nepasakyčiau, kad turėjome ypatingą ryšį, bet pagarba žmogui už jo darbą yra begalinė. O jau 

gimnazijoje džiugino ir vis dar džiugina pažintis su dailės mokytoja Agne Juršyte, su kuria iki šiol 

esame draugės. Tai yra nuostabus žmogus, su kuriuo visada malonu pasikalbėti. Taip pat, kadangi 

mano sritis matematika, didelį dėkingumą jaučiu savo gimnazijos matematikos mokytojai Irmai 

Gecevičiūtei, kuri išmokė matematikos pagrindų, ugdė savimonę ir loginį mąstymą, kuriuos vėliau 

tobulinau universitete.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Vienas dalykas, kurį visada minėsiu, tai neleiskit niekada niekam jūsų vedžioti už nosies.  Tą 

padaryti gali bet kas – egzaminai, mokslai, žmonės. O jeigu kalbame apie mokslą, tai turėkite norą 

įgyti žinių, kitaip gyvenimas neteks prasmės. Taip pat linkiu visada rasti jėgų dirbti ir stengtis daryti 

tai, kas jus žavi, nes be sunkaus darbo, nė vienas sėkmingas žmogus nebūtų pasiekęs to, ką dabar 

turi. Ir nebijokite to rezultato, kuris gali ateiti daug vėliau – gal po mėnesio, po metų, o gal po viso 

dešimtmečio, nes pripažinimo kelias yra ilgas, o kiekvieno žmogaus laimės laikas skirtingas. Todėl 

nelyginkite savęs su kitais ir siekite savų tikslų savu laiku. 


