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

auklėtojas(-a)?  

Baigiau mokyklą 2013 metais, klasės auklėtoja buvo Laura Žukauskaitė. 

 

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

Tiesą sakant, svajojau būti laiminga, negalvojau apie kažkokią konkrečią profesiją. Labiausiai 

norėjau, kad gyventi būtų įdomu, visada būtų, kur tobulėti. Bent kol kas įgyvendinti šias svajones 

sekasi puikiai! 

 

Ką ir kur studijavote?   

Studijavau VU Anglų-prancūzų lingvistiką. 

 

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

dabar? 

Šiuo metu dirbu kompanijoje „SEB Group“. Kad čia pakliūčiau visų pirmiausia turėjau baigti 

mokslus, nes bakalauro diplomas šioms pareigoms yra būtinas, taip pat puikiai mokėti anglų kalbą. 

Tai nėra mano pirmoji darbovietė, iki jos dar reikėjo užaugti, tad tam, kad daryčiau tai, ką darau 

dabar, po mokyklos baigimo man prireikė beveik 6 metų, per kuriuos įgijau labai svarbios patirties 

bei įgūdžių. 

 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Sėkmingas žmogus yra tas, kuris nebijo klysti. Atkaklumas yra viena svarbiausių savybių, 

reikalingų sėkmei prisišaukti, taip pat pravartu būti atidžiam, drąsiam ir suprasti, kad visko 

išmokstama, svarbiausia nenustoti stengtis. 

 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykla man davė be galo daug. Aš išmokau pasitikėti savim, turėti labai tvirtą nuomonę ir 

nebijoti jos laikytis. Bet svarbiausia, ką man davė mokykla, tai ryšys su žmonėmis, kurie mano 

gyvenime yra iki šiol, mokykla man padėjo surasti tikrų draugų. Kai kurie mokytojai ne tik puikiai 

dėstė mokyklinę programą, jie mokė gyvenimo pamokų, kurias dažnai naudoju kasdien. 

 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Yra tokių mokytojų, kurių nepamiršiu niekad... Niekad nepamiršiu Vilmos Lenkaitytės ir „kas 

vėluoja - prie lentos žygiuoja“ bei sprendimų, randamų „bandymų - klydimų keliu“, Ramunės 

Žilionytės ir kačiukų duonkepėj, Dainiaus Martūno ir įžanginių „laaabaaa dieenaa“, Lauros 

Žukauskaitės, kuri sugebėjo būti ne tik auklėtoja, bet dar ir draugė, Deimanto Karvelio ir jo 

pasididžiavimo kupinos šypsenos po aštrios diskusijos, Aurelijos Tamošaitienės, kuri buvo mano 

pirmoji mokytoja ir Irenos Miškinienės, kuriai turėčiau būt dėkinga už meilę anglų kalbai bei, 

žinoma, Aušros Dringelienės istorijų. Tiesa sakant, prisimenu beveik visus savo mokytojus, nes abi 

Simono Daukanto mokyklos, kuriose mokiausi yra ypatingos tuo, kad jose mokinius gyvenimui 

ruošia Asmenybės iš didžiosios A, o tokių žmonių taip lengvai nepamirši. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Nenustokit svajoti ir nebijokit klysti – net ir didžiausios nesėkmės praeina, o patirtis, įgyjama 

bandant, yra neįkainojama. 


