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

auklėtojas(-a)?  

 

2010 m., auklėtojas Audrius Gabnys (ankščiau - Aušra Karveckienė). 

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

Visada norėjau būti ant scenos, ten ir esu. 

Ką ir kur studijavote?   

Vilniaus Dailės akademijoje, Fotografija ir medijų menas (bakalauras), Vilniaus Dailės 

akademijoje, Kultūros vadyba (magistras). 

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

kuo esate dabar? 

 

Šiuo metu dirbu UAB “Biržų duona” marketingo specialiste. Esu laiminga būdama ten, tobulėdama 

ir turėdama iš ko mokytis, matydama perspektyvą. Kaip vieną iš iššūkių įvardinčiau didelį 

konkursą, kurį teko įveikti vardan šios pozicijos. Tačiau dar iki to teko nemažai „paaugti”, išbandyti 

įvairias įmones, sritis ir darbus. Taip pat daugiau nei metus dirbau laisvai samdomo darbuotojo 

gyvenimą. Kai kurie tai vadintų blaškymusi, o aš vadinu išsigryninimu ir susikurta ramybe, kad 

darau tai, ką mėgstu labiausiai ir moku geriausiai (tik išbandęs daugiau gali pasitikrinti). Taip pat 

daug dainuoju ir būnu scenoje. O visiems pasiekimams geriausiai padeda praktika ir laikas.  

Kokios savybės, jūsų manymu, yra būtinos sėkmingam žmogui?  

Komunikabilumas; Veiklumas (mažiau kalbų, daugiau darbų); Drąsa; Žingeidumas; 

Kokią įtaką jūsų, kaip asmenybės, formavimuisi padarė mokykla? 

Didelę. Mokyklą pavyko pajausti kaip bendruomenę, o ne tik kaip švietimo instituciją. Mokytojai 

labai palaikė mano meninį tobulėjimą, dėl to galėjau drąsiau žengti profesionaliaus menininko 

kryptimi. Taip pat turėjau galimybę tobulinti organizacinius, kūrybinius ir komunikacinius įgūdžius. 

Viso to pradžia - šeima, tačiau mokykloje gali įgyti praktikos. 

Kuriuos mokytojus prisimenate ligi šiol? Kodėl? 

Jų tikrai nemažai :) Turėjau laimės su mokytojais kurti draugišką santykį, kurį kiek įmanoma 

palaikau ir dabar užsukusi į mokyklą. Pabaigus mokyklą santykis pasikeičia, sakyčiau net dar labiau 

sustiprėja - susitinki rečiau, tačiau turi daugiau temų, apie ką gali kartu padiskutuoti. Keli pirmi 

„šovę“ į galvą: Jolanta Knyvienė, Daiva Savčiukienė, Audrius Gabnys, Aušra Karveckienė, Dainius 

Martūnas, Rimantas Kynas, Vytautas Sundžia, Danutė Pilypavičiūtė. 

Jūsų palinkėjimai jaunesniems daukantiškiams? 

Nebijoti bandyti. Geriau veikti ir atrasti, kas tinka ar ne, nei apie tai tik galvoti. Ir žinoma, 

didžiuokimės baigę Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją - net tikrai yra dėl ko ;) 

TAI MOKYKLA, KURIĄ KURI PATS! 

 


