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

Ekonomistu, bankininku – galvojau, jog tai puikus darbas, leidžiantis užsidirbti daugybę pinigų.   

Ką ir kur studijavote?   

Ekonomika, Vilniaus Universitete. Baigiau bakalauro studijas.  

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

kuo esate dabar? 

 

Tomas Šimkus Photography – šią veiklą pradėjau dar būdamas mokykloje. Fotografijos kelias 

prasidėjo fotografuojant renginius, dirbant naktiniuose klubuose, fotografuojant įvairių dizainerių 

mados kolekcijas Lietuvoje. Fotografija mane lydi jau 7 metus, o kiekvieni metai atneša naujų 

patirčių. Fotografijos pradžia buvo labiau kaip hobis, kuris lydejo mane studijose, darbe banke bei 

kitose veiklose. Šiuo metu esu gerai žinomas kaip vestuvių fotografas, fotografuoju ne tik 

Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje, dažnai tenka keliauti fotografuoti vestuvių į Italiją, Ispaniją, 

Grakiją bei kitas valstybes.  

 

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Atkaklumas, žingeidumas, nuoširdumas. Kodėl? 

Atkaklumas - tik būdamas atkakliu sugebėsi dirbti ir siekti savo tikslų – juk ne viskas būna taip 

gražu kaip pasakose. Visi pradedame nuo „0“. Dirbame už AČIŪ, išgirstame daug kritikos, tačiau 

visą tai mus veda į priekį, jei sugebame atkakliai siekti savo užsibrėžto tikslo.  



Žingeidumas – kiekvieną dieną pasaulis keičiasi, atsiranda naujovių, o su pasauliu turime keistis ir 

mes, todėl turime domėtis, skaityti, mokytis bei tobulinti žinias.  

Nuoširdumas – mano manymu, sėkmė tiesiogiai susijusi su santykiais tarp žmonių, kurie 

neišvengiami plėtojant ar pradedant verslą. Tik būdami atvirti, nuoširdūs vienas kitam sugebėsime 

pasiekti teigiamų rezultatų.  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Daiva Savčiukienė – visuomet prisiminsiu Daivą kaip žmogų, į kurį galima kreiptis bet kokiu 

klausimu. Mindaugas Olbutas – patiko mokytojo jaunatviškumas bei požiūris į gyvenimą, 

supratingumas, mokymo metodai.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Siekit savo tikslų, atraskit save įvairiuose srityse – linkiu surasti darbą/veiklą, kurią mylėtumėte!  

 

 


