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

auklėtojas(-a)?  

 

2009 m. Mano auklėtoja buvo Vilma Lenkaitytė. 

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

Aš norėjau būti pilotu ir pradėjau šia specialybe domėtis jau septintoje klasėje. Dovanų kalėdų 

proga tada gavau skrydžių simuliatorių. Iš pradžių dariau nesąmones, bet pamačiau, kad yra ir 

teorijos skiltis, tą teoriją pradėjau taikyti ir žaidime. Jau devintoje klasėje pirmą kartą kontaktavau 

su VGTU, o paskutinius dvejus metus, praleistus gimnazijoje, jau buvau apsisprendęs, kuo noriu 

būti. O svajonė tikrai išsipildė. 

Ką ir kur studijavote?   

Studijavau VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute orlaivių pilotavimą.  

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

kuo esate dabar? 

 

Dirbu aviakompanijoje „Air Baltic“, esu antrasis pilotas jau trejus metus. Iš pradžių pilotavau 

propelerinius lėktuvus, bet neseniai aviakompanija įsigijo naujus lėktuvus (Airbus A220), tad dabar 

pilotuoju jį. Tam, kad tapčiau tuo, kuo esu dabar, prireikė penkerių metų studijų, gavau magistro 

laipsnį ir piloto licenciją, paskui dar metus ieškojau darbo.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Pati sėkmė, žinoma, yra reikalinga, bet vien ja pasikliauti negalima. Kaip ir kai kuriuose stalo 

žaidimuose - pradžioje gali būti labai daug sėkmės, bet ją reikia mokėti kontroliuoti. Reikia įdėti 

„rankinio indėlio“ tam, kad įgautum reikalingus įgūdžius. O tam, kad būtum sėkmingas, tereikia 

daryti tuos dalykus, kurie yra įdomūs ir atneš naudą vėliau.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Milžinišką! Būtent mokykloje aš mokiausi būti tuo, kas esu dabar. Gal mokykloj ir nelabai mokėjau 

matematiką, ją pradėjau suprasti universitete. Fizika be galo patiko ir padėjo universitete. Turėjau 

krūvą užklasinių veiklų, būtent dėl to esu gana universalus. Tiesiog, aš esu aš, mane formavo visi - 

klasiokai, paralelinių klasių mokiniai, užklasinės veiklos, mokytojai.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Žinoma, Vilma Lenkaitytė, mūsų auklėtoja ir labai kieta matematikė, Daiva Savčiukienė, mano 

chemijos mokytoja, Roma Prajaraitė, Vytautas Stundžia, Deimantas Karvelis - nerealus mokytojas, 

iš jo išmokau ne tik istorijos, bet ir to, kaip reikia mokyti ir mokytis, labai už tai dėkoju. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Palinkėjimas, kurį duočiau kiekvienam žmogui - turėkit kantrybės. Turėkit kantrybės su pačiu 

savimi, kartais būna, jog norisi viską mest, reikia kantrybės tas mintis nuvaryti į šalį ir pasiekti to, 

ko norite. 


