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

a)?  

2006–2007 m. m. kartu su VIII laida. Puikiai prisimenu mūsų visų mylimą auklėtoją Irmą 

Gecevičiūtę. 

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

Svajojau būti teisininku. Šią savo svajonę įgyvendinau.  

Ką ir kur studijavote?   

Studijavau Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kuriame pabaigiau Teisės studijų programą ir 

įgijau Teisės magistro laipsnį. 

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

kuo esate dabar? 

 

Šiuo metu esu praktikuojantis advokatas. Pastangų, kad tapčiau tuo, kuo esu dabar, iš tiesų reikėjo 

daug. Po mokyklos baigimo įstojau į Teisės studijų programą Vilniaus universiteto Teisės fakultete, 

kuriame po 5 metus trukusių studijų įgijau Teisės magistro laipsnį. Trečiaisiais studijų metais taip 

pat pradėjau intensyviai dirbti ir praktikuotis advokatų kontoroje teisininko pareigose. Po to įgijęs 

Teisės magistro laipsnį tapau advokato padėjėju, o vėliau, atlikęs kelerius metus trukusią advokato 

padėjėjo praktiką ir išlaikęs advokato egzaminą, tapau advokatu ir buvau įrašytas į praktikuojančių 

advokatų sąrašą.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui? 

Turbūt kiekvienas asmuo, kuriam užduotumėte šį klausimą, pasakytų tą patį – atsidavimas, 

užsispyrimas, motyvacija, noras, nuolatinis mokymasis ir darbas, tam tikrų dalykų gyvenime 

atsisakymas vardan siekiamų tikslų, aiškios vertybės ir pasirinktas kelias / tikslas bei kuo mažesni 

nukrypimai nuo jo, vidinė stiprybė ir atsparumas, gebėjimas susitvarkyti su iššūkiais ir kliūtimis. Ir 

tai tikrai ne visos savybės, kurių reikia ar gali prireikti sėkmingam žmogui, tačiau manau, kad 

vienos esminių. 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? Kuriuos mokytojus 

prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Esu įsitikinęs, kad mokykla (kartu su kitomis svarbiomis asmenybės formavimuisi aplinkybėmis, 

pavyzdžiui, tėvais, draugais, pomėgiais ir t.t.) padarė tikrai didelę įtaką mano asmenybės 

formavimuisi. Juk mokykloje praleidžiame nemažai savo gyvenimo metų. Mokykloje mes augame, 

bręstame ir formuojamės, sutinkame ir bendraujame su daug skirtingų įvairaus statuso, amžiaus, 

pažiūrų, elgesio asmenų, praleidžiame su jais daug savo laiko, patiriame įvairių emocijų ir 

išgyvenimų, draugysčių ir išdavysčių, mokomės gyvenime ateityje prireiksiančių įgūdžių, žinių, 

asmeninių savybių, pradedame ir mokomės suvokti pasaulį ir patį gyvenimą.  

Esu labai dėkingas ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę mokytis ir baigiau būtent šią mokyklą. 

Būtent čia turėjau puikius draugus, nuostabų ir labai produktyvų laiką, o svarbiausia – aukščiausio 

lygio ir kompetencijos mokytojus profesionalus, kurie ne tik puikiai išmanė ir dirbo savo darbą, bet 

tuo pačiu visada buvo ir tikri mūsų, mokinių, draugai ir patarėjai. Būtent šie mokytojai ir nuoširdus, 

tikras jų darbas ir rūpestis, atsidavimas ir profesionalumas turėjo didelę įtaką mums visiems kaip 

asmenybėms ir mūsų tikslams gyvenime. 



Dėl to puikiai atsimenu visus savo mokytojus, ypač savo auklėtojas Jolitą Jocienę, Jūratę 

Mikulevičiūtę ir Irmą Gecevičiūtę, kurios ne tik puikiai mus išmokė, perdavė profesines ir 

gyvenimo žinias, bet ir į kurias visada galėjau kreiptis bet kokiu man aktualiu klausimu, klausti ir 

gauti jų patarimą ar pasidalinti savo išgyvenimais ir mintimis. Už tai esu ir visada būsiu Joms be 

galo dėkingas.  

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Palinkėti norėčiau ir galėčiau daug. Tačiau svarbiausia – niekada „nenukabinkit nosies“, net jeigu ir 

nesiseka ar būna sunku. Nepasiduokit, būkit stiprūs, turėkit savo tikslus ir jų siekit. Visos kliūtis ir 

problemos yra įveikiamos. Norėkit, siekit, darykit.  


