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„Kiekviena nesėkmė yra didelė sėkmė, nes gauta patirtis yra neįkainojama“ 
Karolina Savickytė IV a. 

 

Turėjau galimybę pasikalbėti su mūsų mokyklos abiturientu, gerai 

verslo sritį išmanančiu jaunuoliu Pauliumi Valiuliu. Susitikęs su 

„Alumni lyderių klubo“ nariais jis papasakojo apie savo veiklą, 

verslo užkulisius, atskleidė idėjų generatoriaus veikimo principą 

bei prisiminė save, moksleivį. Koks jis buvo ir kokiu tapo – apie tai 

mes su Pauliumi ir kalbėjomės. 

Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą ir ar prisimenate savo 

auklėtoją? 

Esu X laidos abiturientas, baigiau mokyklą 2009 metais. 

Auklėtoją, aišku, prisimenu – iki šiol matematiką dėstanti Vilma 

Lenkaitytė. (Kokie buvo santykiai su auklėtoja?)Santykiai buvo 

tikrai labai šilti ir draugiški- jeigu reikėdavo ką nors papildomai paaiškinti ar šiaip pagalbos, visada 

padėdavo, tad niekada nebijojome jos kažko paklausti. Aišku, kartais pajuokaudavome, kartais 

pasipykdavome, bet juk visi šitaip.Prisimenu, sėdėjau tiesiai priešais mokytoją. Būdavo gera būti suprastam 

sunkų pirmadienio rytą... Mokytoja suprasdavo, kad man sunku, tai duodavo spalvotų kortelių padėlioti. 

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

Nuo 8 klasės pradėjau domėtis verslu, tad ir siejau save su juo. Kadangi dabar esu verslininkas, galima teigti, 

kad svajonė išsipildė! (Ar prisimenate savo pirmus projektus?) Pamenu, tai buvo devintoje klasėje, kai 

įstojau į „Jaunimo verslo klubą“. Sugalvojome su draugu sukurti informacinę platformą seminarams – jų 

tada buvo tikrai daug, bet vienos platformos, kur galėtum juos rasti, nebuvo. Mes šią idėją pateikėme 

konkursui ir patekome į TOP 10-uką (konkurse dalyvavo net 60 dalyvių!). Deja, antrajame etape, kai reikėjo 

parašyti verslo planą, likome paskutiniai, nes neturėjome jokios patirties. Bet vien už idėjos įvertinimą 

jautėmės labai pamaloninti. Ką dar nuveikėme mokykloje? Kūrėme muzikinę platformą, kurios tikslas- 

padėti jauniems nežinomiems, bet perspektyviems muzikantams susipažinti su garsiais Lietuvos 

prodiuseriais. Projektas pasiteisino–užsiregistravo apie 200 grupių, 15 prodiuserių. Kiek žinau, viena grupė 

net pasirašė sutartį su kompanija. Kadangi buvome dvyliktokai, turėjome daugiau laiko skirti mokslams, to 

projekto nebetęsėme, nes irjokios materialinės naudos negavome, veikiau- nuostolius.  

 

Ką ir kur studijavote? 

Baigiau ISM universitete bakalauro studijas – studijavau tarptautinį verslą ir komunikaciją. (Ar buvote  

tvirtai apsisprendęs dėl studijų?) Pirmiausia rinkausi šios srities nemokamas studijas, bet pasirinkimų 

lentelėje pažymėjau ir mokamas (juokiasi)... Iš tiesų man gerai sekėsi ir fizika, ir chemija , bet aš šių mokslų 

nesimokiau A kursu, nes kryptingai žinojau, kur noriu eiti. Buvo didžiulis konkursas, bet aš įstojau ir 

studijomis buvau labai patenkintas, mes buvome pirmoji šių studijų laida.  

Po dvejų metų pertraukosįstojau į VU magistrantūrą (studijavau Verslo Procesų valdymą), bet labai 

nusivyliau – man tie 1,5 metų atrodė laiko ir pinigų švaistymas, nes nieko naujo ir gero aš neišmokau. 
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Palyginkite, magistro darbą parašiau per 3 dienas ir gavau 8, o bakalauro darbą ISM‘e rašiau gerus tris 

mėnesius. Manau, tai daug ką pasako. 

Ar jūsų pasirinkimui eiti į „verslo pasaulį“ turėjo įtakos tėvai ir jus supanti aplinka? 

Tėvai, ko gero, įtakos neturėjo, priešingai nei mano aplinka. Su aktyvesniais bendraklasiais įsitraukiau į 

„Jaunojo verslo klubo“ veiklą. Kai būni tarp panašiai mąstančių žmonių, pasisemi naujų minčių. 

Iš tiesų galiu pasakyti, kad atsidūriau tinkamu metu tinkamoje vietoje ir tai daug ką lėmė. Visada stengiausi 

atiduoti tiek, kiek galiu – tai ir yra mano sėkmės paslaptis. 

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

Daugiausia sukuosi verslo srityje ir labai džiaugiuosi, kad patirties turiu įvairiose srityse. UAB įmonę 

įkūriaukitą dieną po studijų baigimo, bet pavadinti to verslo sėkmingu negalėčiau, nes dirbome dvejus 

metus neplėsdami savo veiklos. Padarėme daug klaidų ir iš jų pasimokėme. Po kelerių metų pardavėme 

įmonę, įgavome gyvenimiškos patirties. Esu dirbęs ir įmonėje„Versli Lietuva“ – tai pusiau Valstybinė 

institucija, dirbanti su įmonėmis, padedanti eksporto klausimais bei konsultuojanti besikuriančias įmones. 

Išbandžiau savo jėgas dirbdamas su klasteriu (tai įmonių grupė, dirbanti viena kryptimi, tarkime, turizmo 

klasterį sudaro keli viešbučiai, kavinės, sveikatingumo centras, transporto įmonė, kurių bendras produktas 

yra tam tikra jau iki detalių suplanuota kelionė žmogui). Dabar vadovauju medinių namų gamybai ir naujam 

statybos klasteriui. Nors jų tiekiamas produktas skiriasi, darbo principas išlieka tas pats – įmonių vadovai 

sutaria, ko jie siekia ir kokiais būdais tai realizuos. Mano pareiga yra prižiūrėti, kad šis mechanizmas veiktų, 

siūlyti įgyvendinimo planus ir tartis su vadovais. Aš turiu idėjų kurti ir savo verslą. Nors esu dirbęs su 6-7 

„startupais“ , nė vienas iš jų neįsitvirtino rinkoje, tačiau mano noras kurti išliko.  Kiekviena nesėkmė yra 

pakankamai didelė sėkmė, kadangi gaunama labai daug patirties. Aišku, yra geriausia mokytis iš kitų 

nesėkmių, bet retai tai pavyksta. 

Daugeliui knieti sužinoti, kaipgi gimsta idėjos? 

Kaip gimsta idėjos? Pavyzdžiui, norimeišleisti į rinką sudarytas iš 40 dalių kuprines, kurios padėtų išgyventi 

ekstremalioje situacijoje. Idėjai atsirasti turėjo įtaką ir politinė situacija, karai – pagalvoji:  „O kas, jeigu?“ ir 

pradedi mąstyti... 

Apskritai verslas yra tam tikros problemos sprendimas. Kaip sugalvoti idėją? Reikia aplinkoje pastebėti tai, 

ko trūksta, ką ir kaip būtų galima patobulinti ar sukurti – štai ir idėja. Svarbiausia yra žmonės, su kuriais 

darbuosies.LABAI svarbu viena – reikia nebijoti dalintis savo idėja. Anksčiau žmonės bijodavo- jeigu 

papasakosidėją, ją kas nors pasisavins ir sukurs savo verslą. Iš tiesų to nereikia bijoti, nes tik tu patsdetaliai 

įsivaizduoji, kaip tas verslas turi atrodyti. Tad kalbėkite apie savo idėjas ir ieškokite žmonių, kurie išmano 

jums reikalingas sritis ir yra pasiruošę padėti – gera komanda nuverčia kalnus žymiai greičiau ir efektyviau! 

Aš pats vadovaujuosi tokia taktika – reikia kuo mažiau investuoti savų pinigų į naujus projektus, ypač tada, 

jeigu nesi įsitikinęs, kad bus naudos. Be to, bendraminčių tam darbuiieškokitepažįstamų rate, kurį, be abejo, 

reikia plėsti. 

Ar turite konkretų verslotikslą?  

Man, kaip ir daugeliui jaunų žmonių, nusibosta sėdėti vienoje vietoje, dirbti tą patį darbą, kas porą metų 

norisi naujų projektų, pažinčių. Aš visada norėjau dirbti sau, o ne kitam. Pradėjau dirbti verslo srityje 



 
3 

turėdamas  mintį, kad galėsiu turėti nuosavą verslą. Nevertėtų pamiršti, kad dirbdamas tiek su klasteriais, 

tiek su nuosava įmone tu, kaip vadovas, turi prisiimti atsakomybę už visus savo veiksmus ir pasekmes, 

privalai atsiskaityti su partneriais, rėmėjais ir darbuotojais. Smagu tai, kad pats galiu planuotis darbotvarkę 

ir, užuot stovėjęs automobilių spūstyse, nuveikti ką nors naudingesnio, galiu dirbti kad ir iki vėlaus  vakaro ir 

ateiti į darbą  vienuoliktą ryte. 

 

Ar perspektyvu pradėti savo verslą Lietuvoje? 

Viskas priklauso nuo verslo pobūdžio ir jo dydžio. Dideliems verslams Lietuva yra per maža valstybė, todėl ir 

esame eksporto šalis, savo produkciją gan efektyviai realizuojame užsienio rinkoje. Mažam verslui ar  

„startupui“  mūsų  šalis yra tinkama terpė, greitai galima  pamatyti, ar idėja turės pasisekimą. Gerai ir tai, 

kad Lietuvoje įkurti verslą kainuoja mažiau nei didžiosiose Europos valstybėse.  

 

Ką pasiūlytumėte jaunam verslininkui? 

Reikia kuo dažniau dalyvauti renginiuose, jų yra tikrai daug, daugelis jų nemokami, susipažinti su kuo 

daugiau žmonių ir nebijoti dalintis mintimis. 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 

Svarbiausios savybės - atkaklumas, užsispyrimas, drąsa, iniciatyva. 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Be abejo, būta didžiulės mokyklos  įtakos. Jaunas žmogus formuojasi savo aplinkoje. Kadangi mokykloje jis 

praleidžia daug laiko, akivaizdu, kad mokykla jį ir formuoja. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol ir kodėl? 

Su visais mokytojais buvo tikrai labai geri ir šilti santykiai, tad daugelį mokytojų, su kuriais susitikdavome ne 

vieną kartą per savaitę, ligi šiol išliko mano atmintyje. (Pavyzdžiui?) Rimas Kynas, Vytautas Stundžia, Roma 

Prajaraitė, Dainius Martūnas, Kęstutis Kundrotas ir pavaduotoja Daiva Savčiukienė. 

 

Kas yra svarbiau- kad mokytojas būtų geras kaip žmogus, bet ne taip gerai išmanytų savo dalyką ar 

atvirkščiai? 

Abu variantai yra vienodai svarbūs. Mokytojo darbas yra itin sunkus. Bendravimas ir gebėjimas suprasti 

mokinius ir sugebėjimas jiems paaiškinti dėstomą dalyką yra be galo svarbūskriterijai. Svarbu yra ir 

informacijos pateikimas, ir žmogiškosios savybės. 

Ką palinkėtumėte jauniesiems daukantiškiams? 

Labai nemėgstu palinkėjimų sakyti (juokiasi). Palinkėsiu būti aktyviems, smalsiems ir drąsiems, nes tai 

turiningo ir gražaus gyvenimo pagrindas.  

 

 


