
 
 

Marija Antanaitytė 

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

auklėtojas(-a)?  

 

Baigiau 2007 m. Žinoma, prisimenu savo auklėtoją Danutę Pilypavičiūtę. 

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

Pradinėse klasėse norėjau būti „Travel“ kanalo laidų vedėja, nes nuolat ją žiūrėjau ir buvo įdomu 

viskas, kad susiję su kelionėmis, geografija. Vėliau tapo labai įdomi mada ir norėjau būti modeliu. 

Vidurinėje mokykloje svajone tapo tapti rūbų dizainere, bet baigusi dailės mokyklą supratau, kad 

visgi ta specialybė ne man. Svajonės neišsipildė, bet kelionės ir mada man yra visada įdomios 

temos. 

Ką ir kur studijavote? 

ISM baigiau verslo vadybą ir administravimą. Studijų metais su „Erasmus“ programa buvau 

išvykusi į Olandiją, kur baigiau Tarptautinės reklamos kursą. Magistratūrą studijavau Prancūzijoje, 

Ispanijoje ir Italijoje Erasmus Mundus programoje „International Vintage Master“. Tai studijos apie 

vyną, t.y. nuo vynuogių auginimo iki vyno gamybos proceso, vyno rinkos komercijos, marketingo, 

vyno degustavimo. 

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

kuo esate dabar? 

 

Šiuo metu vadovauju Lietuvos rinkai „Treatwell“ kompanijoje. „Treatwell“- tai elektroninė 

platforma grožio paslaugų užsakymui. Norėdama patekti į šią kompaniją turėjau praeiti didžiausią 



atranką savo gyvenime- buvo penki etapai, įvairios užduotys ir pan. Tai pareikalavo daug pastangų, 

bet žinojau, kad viskas atsipirks, todėl tam labai nuoširdžiai ruošiausi. Gauti šią poziciją padėjo ir 

visa iki šiol įgyta patirtis. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad senieji darbai mažai susiję su šiuo 

darbu, bet iš tiesų visa, kas vyksta gyvenimą suteikia mums labai geros patirties, kurią anksčiau ar 

vėliau panaudoji. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Nuolatinis mokymasis, nebijojimas priimti drąsius sprendimus ir padaryti klaidas, mokymasis iš 

padarytų klaidų, noras pažinti žmones su kuriais bendrauji, efektyvus laiko planavimas ir prioritetų 

dėliojimas.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykla būtent mane ir mokė savybių, kurios, manau, yra svarbios sėkmingam žmogui, t.y. laiko 

planavimo ir darbų prioretizavimo. Taip pat mokykla buvo viena iš svarbiausių vietų, kurioje 

supratau, kad gyvename tarp labai skirtingų žmonių ir kad lankstumas bei noras pažinti kiekvieną 

žmogų iš arčiau padės tapti geresniu žmogumi. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Prisimenu tikrai daug mokytojų, nes manau, kad man pasisekė mokytis išties geroje mokykloje, kur 

daug mokytojų sudomindavo savo dėstomomis temomis.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Niekada nebijoti priimti drąsių sprendimų, „eiti prieš srovę“, jei tikrai jaučiate, kad tai jums svarbu. 

Geriau vieną kartą pabandyti nei šimtą kartų gailėtis, kad kažko nepadarėte.  

 


