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

auklėtojas(-a)?  

 

Vilniaus Simono Daukanto vidurinę mokyklą (tuomet dar ne gimnaziją) baigiau 2008 m. Klasės 

auklėtojas turėjome dvi: Audronę Skinderytę-Bagdonienę ir Ramunę Žilionytę. 

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

Būdama 17-18 metų maniau, kad dirbsiu meno srityje: ketinau rinktis dailės arba šokio studijas. 

Nors turėjau visas galimybes menų bakalauro diplomą įgyti Londone, kur buvau įstojusi po 

mokyklos, trumpai paviešėjusi šiame mieste supratau, kad ten gyventi/mokytis/būti nenoriu. Galbūt 

tuo metu buvau kiek per jauna tokiam neaprėpiamam miestui, o gal (kas labai tikėtina) jis tiesiog ne 

man. Grįžau į Lietuvą, baigiau studijas VU, mokslus universitete derinau su darbu V. Jankausko 

šokio teatre ir Lietuvos šokio informacijos centre, tad dėl savo sprendimo gailėtis neteko, nuo meno 

srities nenutolau. O svajonės nuolat keičiasi, pastovus išlieka tik vienas, svarbiausias noras – būti 

laimingu žmogumi bei savo laime dalintis su kitais. 

Ką ir kur studijavote?   

Studijavau Prancūzų filologijos studijas VU. Pagal „Erasmus“ mainų programą dalį studijų laiko 

praleidau Prancūzijoje, Université Catholique de l‘Ouest universitete Angers mieste. 

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

kuo esate dabar? 

 

Šiuo metu dirbu laisvai samdoma vertėja, gide. Turiu laimės versti tik tai, kas man pačiai įdomu – 

ne šaldytuvų instrukcijas, o kino filmus, retkarčiais – straipsnius meno temomis ir pan. Gidauju 

Vilniaus mieste bei jo muziejuose. Tiek gidaudama, tiek versdama panaudoju savo prancūzų kalbos 

žinias: verčiu iš prancūzų kalbos, na, o kaip gidė, dirbu su prancūzų turistais. Šias dvi savo veiklas 

– vertimą ir gidavimą – jau treti metai derinu su motinyste, kuri viskam, ką darau, suteikia daug 

kasdienio grožio ir prasmės.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Klausimas sunkus, nes aš gana filosofiškai traktuoju sąvoką „sėkmingas žmogus“. Šių žodžių 

nenoriu sieti su „pasiekęs karjeros aukštumų“ ar pan. Pati stengiuosi nepamesti savęs, tikėti tuo, ką 

darau, pasitikėti savimi, bet neturiu kažkokio tikslo, kurį pasiekusi jausčiausi „tapusi sėkminga“. O 

laimę ir sėkmę gyvenime sieju su kitais dalykais: su sveikata, su aplinka, kurioje augi, su žmonėmis, 

kuriuos sutinki, su kasdienėmis akimirkomis, kurių grožio nepraleidi pro akis.  

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Gana sudėtinga atskirti, ką suformavo mokykla, o ką gavau iš kitur. Svarbiausias dalykas, kurį 

vertinu – tai keli mokykloje sutikti draugai, kurie man brangūs iki šiol. Mano ryšys su jais yra 

nepalyginamai tvirtesnis už ryšį su žmonėmis, sutiktais universitete ar darbe. Taip pat, besimokant 

mokykloje man buvo labai svarbūs kai kurie mokytojai, tapę ir iki šiol išlikę autoritetais. Tai – 

kertiniai dalykai ir didžiausia mokyklos suteikta dovana.  

Bet, prisipažinsiu, tradicinės ugdymo sistemos dalimi man būti nepatiko. Tai, kaip (ypač 

paskutinėse klasėse), jaučiausi tradicinėje mokykloje ir kaip – dailės mokykloje, kurią lankiau po 

pamokų – du skirtingi dalykai. Manau, kad būtent dailės mokykla mane suformavo kaip asmenybę, 



tiksliau, mano formavimuisi turėjo didžiausią įtaką, „išlaisvino“ mane. O 12 mokymosi mokykloje 

metų sieju ir su man pačiai neitin maloniais dalykais/patirtimis. Žinoma, iš dalies tai susiję su 

paauglišku nepasitikėjimu savimi ir tave supančia aplinka, bet iki šiol mokyklos laikus ir patirtis 

vertinu dvejopai. Savo vaikams linkėčiau mokymosi, brendimo, augimo laisvesnėje, lankstesnėje, 

atviresnėje aplinkoje (tyčia nerašau žodžio „institucijoje“).  

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Prisimenu savo pradinių klasių mokytoją Audrą Rygertienę, kuri padėjo žengti pirmuosius, labai 

nedrąsius žingsnius mokykloje (tiesa, pradines klases baigiau kitoje mokykloje). Iš „daukantiškių“, 

žinoma, prisimenu abi mūsų klasės auklėtojas: Audronę Skinderytę-Bagdonienę ir Ramunę 

Žilionytę. Iš Audronės mokiausi laisvės, nestandartiškumo ir gebėjimo būti savimi. Na, o Ramunės 

dėka galiausiai tapau filologe, tik ne lietuvių, o prancūzų kalbos Jos pamokų laukdavau 

labiausiai, ypač, kai kalbėdavome apie literatūrą ir nuo jos neatsiejamą gyvenimą. Labai 

džiaugiausi, kad istorijos teko mokytis pas dr. Neliją Kostinienę, su kuria vėliau keliai mus suvedė 

ir man dirbant Valdovų Rūmų muziejuje. Džiaugiausi ir didžiavausi galimybe tapti tokios savo 

srities profesionalės kolege. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Nelabai žinau, kokie dabar esate, bet pabandysiu palinkėti to, ko linkėčiau savo kartos 

moksleiviams: linkiu atvirumo sau ir kitiems, drąsos siekti savo (o ne aplinkos primestų) tikslų, kuo 

daugiau gražių bendrystės akimirkų. Kurkite mokyklą kartu.  

 


