
Vėlyvą pirmadienio popietę susitikau su žaviu jaunuoliu Roku Radvilavičiumi, prieš daugiau 

nei dešimtmetį baigusį mūsų Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją! Sėkmingai verslą 

plėtojantis Rokas noriai dalijosi mokyklos laikų 

atsiminimais. 

Rokai, kelintais metais baigėte gimnaziją ir ar 

prisimenate, kas buvo jūsų klasės auklėtoja? 

Baigiau 2002-aisiais, III laidos abiturientas. Savo 

auklėtoją, aišku, prisimenu – tai Giedrė Valūnaitė- 

Oleškevičienė, mes ir dabar palaikome su ja ryšius 

socialiniame tinkle „Facebook“. 

Kuo svajojote būti, kai mokėtės mokykloje? Ar 

svajonės išsipildė?  

Didelę įtaką mano pasirinkimui turėjo šeima – tėvas buvo verslininkas, tad nenuostabu, kad sekiau jo 

pėdomis. Baigęs mokyklą dar tvirtai nežinojau, ko noriu. Buvau nusprendęs stoti į Karo akademiją. 

Gera, stabili alga, tai buvo svarbu, kadangi jaučiau atsakomybę už savo šeimą, netgi buvau fiziškai 

tam pasirengęs – krosai, mankšta, atsispaudimai ir t.t. Bet likus mėnesiui iki stojimo persigalvojau. 

Draugai pasiūlė pasidomėti visai neseniai įkurtu ISM universitetu – nuėjau, man patiko, nusprendžiau, 

kad laisvė man yra svarbiau, taigi pradėjau Verslo vadybos ir administravimo studijas. Man patiko 

kurti,  jau nuo keturiolikos metų kūriau vizitines korteles.  Anaiptol, grafikos dizaineriu nenorėjau 

būti, nes ši sritis man pasirodė esanti per siaura. Ar svajonės išsipildė? Manau, kad taip. Mėgstu laisvę, 

todėl labai bijojau darbo. Iš tiesų savo darbo aš net nelaikau darbu, pats sau esu darbas. Man yra 

nesuvokiama ta dažno žmogaus rutina – pusę dienos vargsti darbe, o vėliau turi laiko poilsiui. Aš 

manau, visa diena turi būti laisva, tik tas laisvumas turi teikti tam tikrą naudą – mano atveju, verslas 

turi vystytis. Mėgstu dirbti ir naktimis, jeigu reikia, bet dėl to savo kasdienybės nepeikiu ir rytą sutinku 

šypsodamasis. Esu laimingas. 

Papasakokite, ką jūs veikiate gyvenime?  

Plėtoju statybos verslą. Nors nesu baigęs studijų, susijusių su statybomis, bet remdamasis savo 

praktika ir per tą laiką sukauptomis žiniomis konsultuoju ir padedu įmonėms statybų ir naujų 

technologijų diegimo klausimais. Taip pat mane domina tarptautinė prekyba, verslo vystymas – su 

kolegomis  įkūrėme Lietuvos - Kinijos prekybos asociaciją,  dažniausiai konsultuojame Kinijos 

kompanijas ir padedame joms vystyti  verslą čia, Lietuvoje,  taip pat padedame  ir Lietuvos 

verslininkams plėtoti verslą Kinijoje. Kadangi šiais metais Iranui buvo panaikintos ekonominės 

sankcijos, tarptautiniu mastu padedame šiai šaliai pasivyti technologijų progresą, matome Iraną tiek  

kaip mūsų, lietuviškos produkcijos, pirkėją, tiek kaip Irano produkcijos tiekėją  ir ne tik į Lietuvą. 

Oho, tikrai nemenkas pasiekimas! Ar daug pastangų teko įdėti tam, kad tai pasiektumėte? 

Darbo buvo tikrai daug. Bet man labai padėjo turėti ryšiai ir domėjimasis viskuo. Labai svarbus yra 

bendravimas, nes be jo nieko nepasieksi. Noriu pasidalinti vienu „Business insider“  tyrimu, kuris yra 

labai svarbus būtent jums, gimnazistai. Geri moksleiviai, pirmūnai, kurie buvo ne tiek  intravertai, kiek 

užsidarę arba patys sau šaunūs,  neatsiskleisdavo, po mokyklos baigimo niekas nežinojo, kad jie geri 

specialistai, kadangi jie nereprezentavo savęs viešoje erdvėje. Priešingai, aktyvūs žmonės pasiekė 

daugiau, nes dalyvavo socialiniame gyvenime, daug bendravo ir jų draugų, ir pažįstamų ratas leido 

tapti pastebimiems ir gana žinomiems. Galbūt jie nebuvo tokie geri specialistai, kaip gerai besimokę  

bendraamžiai, bet dažnu atveju jie buvo tų „gerųjų“ darbdaviais, t.y.  pasiekė daugiau.  



Ką prisimenate iš mokyklos laikų? Kokie mokytojai išliko jūsų atmintyje? 

Prisimenu visus savo mokytojus  (pradinėje mokykloje ir nuo penktos klasės). Man buvo malonu 

lankyti pamokas, iš jų tikrai nebėgau. Manau, kad per pamokas reikia mokytis ir jas lankyti, žinių, 

įgytų klasėje, pakanka. Namų darbai man nebuvo tokie svarbūs, kadangi sportavau ir turėjau daug 

popamokinės veiklos, po kurios grįždavau namo vėlai vakare, net neturėjau pakankamai laiko ruošti 

pamokų. Aišku, klasėje kalbėdavausi, mėgau sėdėti paskutiniame suole, bet tikrai mokydavausi –ir tai 

pasiteisino. Visas žinias ir patirtį, kurią gavau mokykloje, naudoju savo gyvenime, ir esu tikrai 

laimingas, kad mokiausi šitoj mokykloj. Man buvo kančia rašyti rašinėlius, interpretacijas, bet mane 

mokytoja išmokė perprasti rašymo sistemą, išmokė, kaip reikia mokytis. Mokykloje jaučiausi laisvas, 

mokytojai nuostabūs, tuo metu mokykla buvo labai naujoviška, leisdavo pasireikšti kūrybingiems 

moksleiviams. Šią gimnaziją baigė ir mano sesė (kitais metais baigs ir mano brolis) – nenuostabu, kad 

mokykla yra tokia paklausi, čia tikrai mums labai patiko mokytis.  

Įtaką mano, kaip asmenybės, formavimuisi mokykla tikrai darė. Čia jaučiausi laisvas ir dabar noriu 

likti toks. Visada pagalbos ranką ištiesdavę mokytojai  padėjo suprasti, kad nuoširdžiai dirbant tavo 

lūkesčiai pasiteisina. 

Kaip pasisekė išlaikyti egzaminus? 

Egzaminus išlaikiau tikrai gerai. Kaip ir sakiau, daugiausiai dėmesio skirdavau darbui klasėje, aišku, 

turėjau ir korepetitorių. Lietuvių k. egzamino man siūlė išvis nelaikyti, kadangi šis dalykas  buvo mano 

silpnesnė vieta. Laikiau. Išėjau iš egzamino valanda anksčiau, nes nebeturėjau, ką ten daryti – gavau 

97 procentus. Matematikos srityje taip pat nebuvau pirmūnas, bet 2 dienas prieš egzaminą  užsidariau 

kambary ir mokiausi formules - visai neblogai išlaikiau, ko gero, patekau net į klasės dešimtuką.  

Didžiausia žmonių problema – baimė klausti. Užuot sužinoję mes apsimetame, kad viską žinome vien 

tik dėl to, kad nenorime atrodyti kažkokiais nevykėliais kitų akivaizdoje. Nereikia to bijoti – turbūt 

niekas nėra pralaimėjęs prašydamas pagalbos ar klausdamas. Iš tiesų žmogui yra labai sunku prašyti 

pagalbos, o duoti - labai lengva ir malonu. Paradoksalu, bet kvailas atrodysi būtent tada, kai 

vaizduosi, kad esi visažinis, nors iš tiesų taip nėra. 

Dažnai man būdavo taip, kad reikėdavo ruoštis kontroliniams darbams  naktimis,  ir aš 

pasiruošdavau. Kada tau tikrai reikia, tu ir išmoksti. Aš mėgstu rizikuoti – žinojau, kad kada man 

reikės, pasiruošiu. Tikrai nebuvo jokios magijos – 12 metų nesimokai ir še tau – gerai parašai. Ne, 

mielasis, visur reikalingos pastangos ir darbas. 

Iki šiol prisimenu mano dėstytojo universitete pasakytus žodžius: „Tu nededi daug pastangų 

mokydamasis, matau, kad tau sekasi lengvai, bet atmink, kad žmonės, kurie sunkiai dirbs ir dės visas 

jėgas, anksčiau ar vėliau pasieks daugiau nei tie, kuriems tiesiog „lengviau einasi“.  Jų įgyjamos žinios 

yra gilesnės, o sėkme pasikliaujančių žmonių, deja, ir liks paviršutiniškos.“ O dabar juk tokios 

galimybės! Kai mes mokėmės mokykloje (iki 2002-ųjų), nebuvo nei „Google“, nei „Facebook‘o“. Ką jau 

ten sakyt, ne kiekvienas telefoną turėjo. 2000-aisiais mes visi išsižioję žiūrėjom filmą „Matrica“, galiu 

pasakyti, kad beveik tokioj pačioj matricoj mes dabar ir gyvenam. Technologijų kupinas pasaulis lėmė 

opios problemos atsiradimą - dauguma žmonių nebemoka bendrauti gyvai. 

Grįžkime prie sėkmės sampratos. Kokios, jūsų manymu, savybės yra būtinos sėkmingam žmogui? 

Kiekvienas sėkmę supranta skirtingai. Kažkam sėkmė yra pinigai, aš nesu milijonierius, tad man tai 

nėra sėkmės garantas. Kažkam sėkmė ir siekiamybė yra šlovė ir pripažinimas. Bet kokiu atveju reikia 

būti protingam ir mokėti bendrauti su žmonėmis –protingumas susideda iš emocinio intelekto EI ir  IQ 

koeficiento - pastarasis mažai kam padeda, neturint EI. 



Ką norėtumėte palinkėti jauniesiems daukantiškiams? 

Svarbiausia yra pažinti save – pamatyti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, reikia tobulinti abi, bet 

pastarąsias (stipriąsias) - labiau. Nebuvo nė vieno dalyko, kurio aš nepanaudojau gyvenime.  

Gyvenimas yra margas, tad tu negali būti geras tik vienoje srityje, turi nusimanyti bene visur.  

 

Norint kažką pasiekti, svarbiausia yra įdėti daug pastangų. Laimė yra daryti tai, kas tau tikrai patinka 

– po sunkaus darbo visada laukia pripažinimas, šlovė, laimė ir pinigai – kam ko reikia. 

Nereikia bendrauti su žmonėmis, kurie jus smukdo– jie netiesiogiai nori jums pakenkti. Reikia 

bendrauti su tais, iš kurių gali kažko naudinga pasimokyti, bendrauti su gabesniais ir geresniais už 

save. Būti smalsiam, nebijoti klaust- S. Jobs yra pasakęs: „Stay hungry, stay foolish“ – tai turi gilią 

prasmę.  

Yra vienas labai geras asmenybės testas (anglų kalba) - https://www.16personalities.com/  

Kai pažinsite save, darysite tai, kas jums prie širdies, pajusite gyvenimo malonumą.  

 

Dėkojame Jums už šį pokalbį ir linkime kuo geriausios kloties!  
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