
 

 

 

Raminta Galinytė  

Kelintais metais baigėte mūsų mokyklą? Ar prisimenate,  kas buvo jūsų klasės auklėtojas (-a)?  

2005m. Ramunė Žilionytė, niekada nepamiršiu :) Pati tikriausia, geriausia mokytoja ir auklėtoja - 

kantri, supratinga, tolerantiška, sugebanti motyvuoti ir palaikyti. Perduokit linkėjimų.  

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

Išsipildė, ir toliau pildosi, atsiranda naujų svajonių :) Nuo 10 klasės buvau apsisprendusi, kad 

kursiu kokius nors savo verslus, prieš tai patirties įgijusi kaip samdoma darbuotoja, taip panašiai ir 

susiklostė.  

Ką ir kur studijavote?   

VU, Verslo vadyba ir adminstravimas.  

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

dabar? 

Apie 10 metų dirbau (nuo 2 kurso) keliose kompanijose, prieš keletą metų ėmiausi savo verslo. Šiai 

dienai jis jau gerokai pasikeitęs nuo pradžių pradžios, tiek veiklos sritimi, tiek forma, bet pradžia 

tikrai nebuvo lengva. Dabar dar esu motinystės atostogose, tačiau lygiagrečiai kuriu dar vieną 

naują projektą, kuris startuos jau šią vasarą. Pastangų reikia visur ir daug, savaime sėkmė 

neateina, ją reikia užsidirbti.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  



Ar žmogus yra sėkmingas, manau, priklauso nuo jo paties požiūrio ir supratimo, kas jam yra sėkmė, 

ir ką jis nori pasiekti tam tikru gyvenimo metu. Vienam gal sėkmė yra baigti kelis universitetus, 

kitam - uždirbti 1000 eurų, trečiam - 20000, ketvirtam - tapti geriausiu irkluotoju pasaulyje ir t.t. 

Todėl pirmiausiai, norint būti sėkmingu, sakyčiau, būtina sėkmę ir siekiamus tikslus aiškiai 

apibrėžti, nustatyti, suplanuoti ir dar geriau - užrašyti. Taip pat svarbu yra ryžtas, užsispyrimas 

(protingas), kantrybė, visapusiška pusiausvyra ir organizuotumas.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Mokykloje man visuomet patiko.. turėjom puikią auklėtoją, linksmus klasiokus, daug gero laiko. Į 

šią mokyklą atėjau 6-oje klasėje, tuo metu labai paliko gilų įspūdį atmosfera mokykloje, mokytojų ir 

mokinių santykiai, pagarba vaikams. Kažkaip sugebėdavo tie mokytojai ir įkvėpti, ir sudrausminti 

taip, kad nesuprasdavom net patys. Visada jautėsi toks jų pasitikėjimas „avansu’“, tai savotiškai 

įpareigodavo ir pačius būti geresnius. Nežinau, ar tai dėl mokyklos, bet stengiuosi gyvenime irgi 

panašiais principais vadovautis - pagarbiai bendrauti, išklausyti ir elgtis su visais žmonėmis, 

vaikais, tikėti kitų žmonių gerumu ir geranoriškumu (kol arba jeigu neįrodo, kad taip nėra) ir būti 

tolerantiškesnė.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Auklėtoja Ramunė, jau minėjau, matematikos mokytoja Irma - nors buvo reikli ir atrodydavo visada 

pikta, bet išmokė matematikos :) istorikai Stundžia ir Bakonis, anglų kalbos- Ramunė, Vaida.. Šiaip 

turbūt visus atsimenu.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Linkiu drąsiai svajoti, planuoti, būti smalsiems, žingeidiems ir tikėti, kad viskas yra įmanoma. Ir 

nepergyventi per daug, jeigu nesiseka su sinusais, kosinusais ar sudėtingom cheminėm formulėm - 

jų gyvenime, greičiausiai niekada neprireiks :D  

Dėkojame už atsakymus ir linkime kuo geriausios kloties. 

Jums taip pat.  

 

 


