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

auklėtojas(-a)?  

 

Mokyklą baigiau 2009 m. Klasės auklėtoja buvo Sonata Urbšienė.  

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

Pradinėse klasėse svajojau būti kaskadininku. Vėliau augant ta svajonė užsimiršo. Vyresnėse 

klasėse norėjau studijuoti fiziką, tačiau tikslieji mokslai nebuvo mano stiprioji pusė. Pasukau į 

socialinių mokslų kryptį, gana aukštais balais išlaikiau pagrindinius man svarbius abitūros 

egzaminus. Įstojau studijuoti be didesnių rūpesčių į norimas studijas. 

Ką ir kur studijavote?   

Studijavau Mykolo Romerio universitete Teisės fakultete. Baigiau teisės bakalauro studijas ir 

bioteisės magistro studijas.  

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

dabar? 

Šiuo metu esu valstybės tarnautojas. Dirbu Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus patarėjo pareigose. Šis darbas bausmių 

vykdymo sistemoje yra sudėtingas, reikalaujantis greitos reakcijos, kompleksinių žinių, gero teisės 

aktų išmanymo. Skyriaus veikla susijusi su vadinamojo back office funkcijų atlikimu – personalas, 

teisė, dokumentų priėmimas ir valdymas, informacinių technologijų srities veiklos. Pastangų 

palaikyti „gerą profesinę forma“ reikia nuolat keliant kvalifikaciją, plečiant turimas žinias ir gebant 

visą turimą informaciją efektyviai naudoti reikalui esant. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Mano nuomone, sėkmingas žmogus neprivalo turėti konkrečių savybių, kurios savaime suponuotų, 

kad jas turintis asmuo bus sėkmingas. Pasaulyje yra tūkstančiai pavyzdžių, kai sėkmingi žmonės yra 

visiškai skirtingi, su skirtingais požiūriais ir skirtingomis sėkmės istorijomis. Vis tik buvimą 

sėkmingu, aš sieju su buvimu pripažintu tarp kitų žmonių, o tokiam pripažinimui reikalingas 

santykis su aplinkiniais, todėl sėkmingas žmogus turėtų pasižymėti būdo bruožais, kurie savaime 

nebūtų atgrasantys ar prieštaraujantys gerai moralei bei visuomenėje priimtoms normoms. 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Susitikite su manimi, kad juk iš tikro kiekvienas mūsų įsigydamas daiktus, ar atsiskaitydamas už 

įvairias paslaugas iš tikro labai dažnai mokame už kito ar kitų žinias. Kiti žmonės žino to, ko 

nežinau aš, pavyzdžiui, kaip sutaisyti sugedusį automobilį, arba kaip suplombuoti dantis, kaip 

iškepti debesies švelnumo keksiukus ir t.t. Kuo daugiau žmogus žino ir geba, tuo jis tampa mažiau 

priklausomas nuo kitų. Mokykla man paruošė gerą dirvą įgyti tolesnes žinias, kurias naudoju 

kasdien tiek darbe, tiek pilietiškoje veikloje, tiek ir laisvalaikiu polemizuojant draugų kompanijoje. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Prisimenu labai daug mokytojų, pavaduotojus bei direktorę. Galėčiau ir absoliučios daugumos mane 

mokiusių pavardes išvardinti, tačiau ne pavardės juos sieja, o vienas bendras bruožas – jie visi mus, 

mokinius, priėmė kaip sau lygius, diskutuodavo kaip su lygiais moksliniais bendradarbiais ar 

lygiaverčiais debatų oponentais. Nors ne visi būdami mokiniais šią aplinkybę suprasdavome ir 



įvertindavome, tačiau pažvelgus retrospektyviai atgal į mokyklos laikus, aš šį bendrą mokytojų 

bruožą prisimenu bei vertinu. Retam Lietuvos moksleiviui teko taip mokytis.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Jauniesiems daukantiškiams linkiu būti labiau pilietiškais, labiau patriotiškais. Taip kaip jūs 

gerbtumėte kardiochirurgo darbą prieš jums daromą sudėtingą širdies operaciją, taip gerbkite ir savo 

mokytojų daromą darbą. Jeigu kardiochirurgas operuotų jums širdį, tai mokytojas – sielą ir protą. 

Lai ši širdies, sielos ir proto trejybė telydi jus visur, kol mokysitės ir studijuosite. O gyventi 

palinkėsiu pasiremdamas filosofo Imanuelio Kanto suformuotu imperatyvu – elkis taip, kad tavo 

elgesys galėtų tapti įstatymo pagrindu kitiems visuomenės nariams.    

Dėkojame už atsakymus ir linkime kuo geriausios kloties. 

Linkiu sėkmės! 

 


