
 

2018 TSPMI Alumni mentoriai 
 
 

Marius Aleksiūnas Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Užsienio politika 
❏ Valstybės tarnyba 
❏ Teisė 
❏ Žurnalistika  
❏ Savivalda 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Galėtų prisitaikyti prie studento 

poreikių  
❏ Praktika ir jos pasirinkimas 

 

Mažos įmonės direktorius, žurnalistas 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Mariaus mentorystės lūkesčiai: pagrindinis lūkestis, kad studentas galėtų jaustis užtikrintas savo pasirinkimu.  

 
 

Vytenis Škarnulis Interesai:  
❏ Užsienio politika 
❏ Rinkodara 
❏ Verslas 
❏ Startuoliai 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Verslumas / lyderystė  
❏ Pertrauka tarp studijų  
❏ Galėtų prisitaikyti prie studento 

poreikių  
 

https://www.linkedin.com/in/vytenisska
rnulis 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Vytenio mentorystės lūkesčiai: Kiekvienas žmogus, su kuriuo susipažįstu, atneša kažką naujo į mano 
gyvenimą. Tad norisi susipažinti su kuo daugiau TSPMI studentų, kurie tendencingai yra įdomios bei 
apsiskaičiusios asmenybės. Ir dar jeigu yra proga tuo pačiu pagelbėti - apskritai nuostabu!  

 
 

https://www.linkedin.com/in/vytenisskarnulis
https://www.linkedin.com/in/vytenisskarnulis


 

Vilma Vaitiekūnaitė Interesai:  
❏ Užsienio politika 
❏ Rinkodara 
❏ Verslas 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Startuoliai 
❏ Finansai 
❏ Energetika 
❏ Žmogaus teisės, lyčių lygybė, 

LGBTI 
❏ Lyčių lygybė versle 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio  
❏ Verslumas / lyderystė  
❏ Pertrauka tarp studijų  
❏ Knygos 
❏ Galėčiau prisitaikyti prie 

studento poreikių  

 

Skycop Team įmonių grupės 
rinkodaros direktorė 
 

TSPMI studijavo magistro kurse 

Vilmos mentorystės lūkesčiai: Stengiuosi neturėti lūkesčių studentų atžvilgiu, tai būtų ir neteisinga, ir 
klaidinga. Man įdomu kaip keičiasi požiūriai keičiantis kartoms, kiek dar bendro tarp mūsų liko, jei liko :) Manęs 
neturėtų rinktis jautrūs (emociškai) studentai, bet jautrūs (socialiai) neturėtų praleisti progos. :) 

 
 

Tautvydas 
Juškauskas 

Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Rinkodara 
❏ Verslas 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Startuoliai 
❏ Technologijos 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Verslumas / lyderystė  
❏ Pertrauka tarp studijų  
❏ Knygos 
❏ Galėtų prisitaikyti prie studento 

poreikių  
❏ Technologijos 

 

DJI, Viešojo sektoriaus verslo plėtros 
vadybininkas 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Tautvydo mentorystės lūkesčiai: Tikiuosi suteikti naudingų profesinių ir karjeros žinių, kurių pritrūks 
Universitete. 

 



 

Aleksandra 
Ketlerienė 

Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Užsienio politika 
❏ Saugumo politika 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Žurnalistika 
❏ Technologijos 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio 
 

DELFI, politikos aktualijų žurnalistė 
https://www.linkedin.com/in/aleksandr
a-ketlerien%C4%97-4a259458/ 
 

TSPMI studijavo magistro kurse 

Aleksandros mentorystės lūkesčiai: Darbas ketvirtojoje valdžioje yra ne mažiau įdomus ir svarbus nei kitose 
trijose. Jeigu liekate neabejingi neteisybei, korupcijai ar nepotizmui, jeigu jums rūpi visuomenės ir valstybės 
problemos, jeigu mėgstate analizuoti ir rinkti informaciją, tikrai turėsiu ką papasakoti :) 
 

 
 

Marius Skuodis Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Užsienio politika 
❏ Valstybės tarnyba 
❏ Verslas 
❏ Startuoliai 
❏ Finansai  
❏ Moksliniai tyrimai 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio 
❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Studijos užsienyje 
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Pertrauka po studijų  
❏ Knygos 
❏ Galėtų prisitaikyti prie studento 

poreikių 

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 
viceministras 
https://www.linkedin.com/in/mariussku
odis/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose bei doktorantūrą  

Mariaus mentorystės lūkesčiai: Viliuosi geriau suprasti, kuo gyvena šiandieninis TSPMI studentas, ir kartu 
paieškoti atsakymų į jam kylančius klausimus. Besirenkantis studentas turi būti pasiryžęs prisitaikyti prie mano 
didelio užimtumo. 

 
 

https://www.linkedin.com/in/aleksandra-ketlerien%C4%97-4a259458/
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-ketlerien%C4%97-4a259458/
https://www.linkedin.com/in/mariusskuodis/
https://www.linkedin.com/in/mariusskuodis/


 

Germanas Šamrickis Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Rinkodara 
❏ Verslas 
❏ Startuoliai 
❏ Finansai  
❏ Lyderystė 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio 
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Pertrauka po studijų  
❏ Big Data, Machine learning, 

Startup, IT security  

 

Assistant vice president/Infrastructure 
Technical Consultant at Barclays 
Bank; Lektorius VU MIF 
https://www.linkedin.com/in/germanas
-samrickis-019170a/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Germano mentorystės lūkesčiai: Asmeninis tobulėjimas. 

 
 
 

Martynas Pilkis Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba  
❏ Finansai  
❏ Žurnalistika 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Galėtų prisiderinti prie studento 

poreikių  

 

LR finansų ministerija, vyr. 
specialistas Finansų rinkų politikos 
departamente 
https://www.linkedin.com/in/martynasp
ilkis/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose 

Martyno mentorystės lūkesčiai: TSPMI baigiau bakalauro studijas, vėliau, po pertraukos – viešosios politikos 
analizės magistrą. Dirbu valstybės tarnyboje, kuruoju fintech (finansinių technologijų) politikos klausimus. Jei 
galėčiau būti naudingas – rašykite.  

 
 

https://www.linkedin.com/in/germanas-samrickis-019170a/
https://www.linkedin.com/in/germanas-samrickis-019170a/
https://www.linkedin.com/in/martynaspilkis/
https://www.linkedin.com/in/martynaspilkis/


 

Vytautas Beniušis Interesai:  
❏ Saugumo politika 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Žurnalistika 
❏ Skautų judėjimas, savanorystė 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Pertrauka po studijų  
❏ Galėtų prisitaikyti prie studento 

poreikių  
❏ Savanorystės privalumai  

 

VĮ "Oro navigacija", komunikacijos 
vadovas 
 

TSPMI studijavo magistro kurse 

Vytauto mentorystės lūkesčiai: Žiniasklaida ir viešieji ryšiai - sritys, kurios domino nuo studijų VU TSPMI 
pradžios. Turėdamas patirties dirbant abiejose barikadų pusėse, mielai pasidalinčiau pastebėjimais apie 
žurnalisto ar viešųjų ryšių specialisto darbą svarstantiems kolegoms. Pačiam būtų labai įdomu sužinoti, kaip 
šiandieninę žiniasklaidą bei viešuosius ryšius vertina mano Alma mater studentai. 

 

Aistė Slabokaitė Heid Interesai:  
❏ Verslas 
❏ Startuoliai 
❏ Finansai 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Studijos užsienyje 
❏ Verslumas lyderystė  

 

Vise President Strategy & 
Development (DHL Supply Chain, Life 
Sciences & Healthcare) 
https://www.linkedin.com/in/aiste-slab
okaite-heid-a30b288/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Aistės mentorystės lūkesčiai: Turiu patirties keičiant mokymosi ir karjeros kryptį - perėjau iš nevyriausybinio 
sektoriaus į verslą; iš politikos mokslų į MBA (IE Business School). Galėčiau pakonsultuoti kitą studentą/ 
studentę, kuris/ i siekia panašių pokyčių. Vienas reikalavimas - ne jaunesnis/ ė kaip trečio kurso studentas/ ė, ne 
dažniau, kaip kartą per mėnesį pokalbiui telefonu/ internetu.  

 
 

https://www.linkedin.com/in/aiste-slabokaite-heid-a30b288/
https://www.linkedin.com/in/aiste-slabokaite-heid-a30b288/


 

Teodora Gaidytė Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Užsienio politika 
❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Studijos užsienio 

universitetuose (ypač 
Nyderlanduose); 
akademinis-verslo-politinių 
institucijų bendradarbiavimas 

❏ Kiekybiniai tyrimai 
Gali patarti šiais klausimais:  

❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Studijos užsienyje 
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Galėtų prisiderinti prie studento 

poreikių 

 

Post-doc tyrėja Laisvąjame 
Amsterdamo Universitete (VU 
Amsterdam) 
https://www.linkedin.com/in/teodora-g
aidyte-70623b28/ 
 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose 

Teodoros mentorystės lūkesčiai: Matau dvi pagrindines savo ir būsimojo studento/studentės          
bendradarbiavimo kryptis mentorystės programoje. Pirma, esu Amsterdamo Laisvojo universiteto mokslininkė,          
atliekanti kiekybinius tyrimus prestižiniame Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) projekte POLPART: How            
citizens try to influence politics and why? Septynerius metus praleidusi Nyderlandų akademinėje sistemoje,             
galėčiau patarti dėl studijų užsienyje, pirmiausiai, Nyderlanduose: kokį universitetą, kokią studijų kryptį rinktis, ir              
bendriau apie pačią studijų tvarką bei praktinius – išgyvenimo Nyderlanduose – aspektus. Antra, šiuo metu               
plėtojame konkretų projektą tarp TSPMI kuruojamos virtualios informuoto pasirinkimo platformos ManoBalsas.lt           
ir Nyderlandų analogiškos platformos KiesKompas.nl. Projektas orientuotas į studentų ir būsimųjų mokslininkų            
apmokymus bei jų įsitraukimą į statistinį rinkimų baigties prognozavimą, rinkėjų profilių, jų pažiūrų nustatymą.              
Būsimoji studentė ar studentas turėtų realią galimybę dalyvauti projekte ir atvykti į Amsterdamą apmokymams ar               
net stažuotei Nyderlandų kompanijoje Kieskompas.nl.  

 
 

Goda Karazijaitė Interesai:  
❏ Vidaus politika 
❏ Užsienio politika 
❏ Saugumo politika 
❏ Valstybės tarnyba 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Žurnalistika 
❏ Istorinė atmintis, kelionės 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Studijos užsienyje 
❏ Galėtų prisiderinti prie studento 

poreikių 

 

LR Seimas, Seimo nario padėjėja; 
žurnalo „Apžvalga“ vyriausioji 
redaktorė 
https://www.linkedin.com/in/godakaraz
ijaite/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

https://www.linkedin.com/in/teodora-gaidyte-70623b28/
https://www.linkedin.com/in/teodora-gaidyte-70623b28/
https://www.linkedin.com/in/godakarazijaite/
https://www.linkedin.com/in/godakarazijaite/


 

Godos mentorystės lūkesčiai: Tikiu, jog mentorystė padeda augti abipusiai: tiek studentui atrasti nepažintus 
laukus bei atverti naujų galimybių duris, tiek mentoriui tobulinti savo asmenines savybes ir įgūdžius, ieškant 
geriausių patarimų studentui. Siūlau nieko nelaukiant naudotis studento statusu ir brautis visur, kur būtent šiuo 
gyvenimo etapu lengviausia prisibrauti, kada darbo rinkoje dažnai dar nesi vertinamas kaip rimtas konkurentas, 
bet labiau kaip tas, kuriam reikia padėti, parodyti, išmokyti. Naudokis tuo ir šauk tiesiai į žvaigždes. 

 

Monika Verbalytė Interesai:  
❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Politinė sociologija, politinė 

psichologija, emocijų 
sociologija, Europos sociologija 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Bakalauro darbo rašymas 
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio 
❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Studijos užsienyje 

 

Mokslinė bendradarbė Otto von 
Guericke Universitete Magdeburge 
https://www.linkedin.com/in/monika-ve
rbalyte-58a99432/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Monikos mentorystės lūkesčiai: Nors mane labiausiai domina akademinė sfera, susitikti ir prie puodelio kavos 
tiesiog prisiminti savo studijų laikus taip pat gali būti be galo smagu! Necouch'inu ir neduodu karjeros patarimų, 
labiau dalinuosi asmenine patirtimi: ties sėkmės istorijomis, tiek paklydimais. 

 

Žygimantas 
Pavilionis 

Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba  
❏ Užsienio politika  
❏ Vidaus politika 
❏ Startuoliai   
❏ Viešieji ryšiai  
❏ Energetika 
❏ Lyderystė, religija 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 
❏ Studijos užsienyje  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Pasirenkamieji dalykai  
❏ Bakalauro darbo rašymas  
❏ Verslumas, lyderystė, knygos 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

LR Seimas, Seimo narys 
https://www.linkedin.com/in/%C5%BE
ygimantas-pavilionis-91777020/ 
 

TSPMI studijavo doktorantūros kurse 

Žygimanto mentorystės lūkesčiai: Išauginti ateities lyderius 

https://www.linkedin.com/in/monika-verbalyte-58a99432/
https://www.linkedin.com/in/monika-verbalyte-58a99432/
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-pavilionis-91777020/
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-pavilionis-91777020/


 

 
 
 

Maksimas Milta Interesai:  
❏ Užsienio politika 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Aukštojo mokslo politika 
❏ Laisvieji menai ir mokslai 
❏ Mažųjų šalių studijos 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 
❏ Studijos užsienyje 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Verslumas, lyderystė 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Europos humanitarinis universitetas, 
Komunikacijos skyriaus vadovas 
https://www.linkedin.com/in/maksimas
milta/?ppe=1 
 

TSPMI studijavo magistro kurse 

Maksimo mentorystės lūkesčiai: Sutelkti Instituto bendruomenę stiprinant ryšius tarp skirtingų kartų Instituto 
studentų ir absolventų. 

 
 

Justina Alsytė - 
Gogelienė 

Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba   
❏ Užsienio politika  
❏ Vidaus politika, teisė 
❏ Jaunimo politika, jaunimo 

dalyvavimas ir 
visuomeniškumas, 
savanorystė, NVO veikla 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 
❏ Studijos užsienyje  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

https://www.linkedin.com/in/justina-alsyte-
gogeliene-9084b388/ 
 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kurse 

Maksimo mentorystės lūkesčiai: Norėčiau sužinoti, kuo domisi studentai, kas jiems aktualu planuojant 
veiklą/darbą po studijų, kokia praktika ar savanoriška veikla TSPMI studentams atrodo reikšminga. Taip pat man 
įdomu, kokios naujovės atsiradę (ar atsiranda) institute: dėstomi dalykai, metodai, visuomeninė veikla. 

 

https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/justina-alsyte-gogeliene-9084b388/
https://www.linkedin.com/in/justina-alsyte-gogeliene-9084b388/
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1


 

 

Ignas Paukštys Interesai:  
❏ Užsienio politika  
❏ Verslas, finansai  
❏ Startuoliai  
❏ Energetika  
❏ ES struktūriniai fondai, ES 

sanglaudos politika, ES 
konkurencijos politika  

❏ Istorija, Lotynų Amerikos 
kultūra 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Bakalauro darbo rašymas  
❏ Verslumas, lyderystė  
❏ Knygos  
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

VšĮ „Lietuvos verslo paramos 
agentūra“, Projektų ekspertų skyriaus 
vedėjas 
https://lt.linkedin.com/in/paukstys 
 
 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose 

Igno mentorystės lūkesčiai: Idealiu atveju tikiuosi, kad Alumni mentorystės programa padės pamatą naujos             
drąsių, aktyvių, atsakingų, sumanių studentų lyderių kartos augimui. Ne idealiu (bet taip pat neblogu atveju) -                
padės studentui/-ei geriau susidėlioti prioritetus, temas, akademinių tyrimų bei studentiško gyvenimo           
priklausomus ir nepriklausomus kintamuosius. Arba tiesiog įdomiai praleisti laiką.  
Ignas tikisi bendrauti su vyresnių bakalauro kursų studentu/-e, turinčiu/-a panašių interesų sritį ir nusiteikusiu              
dirbti koncentruotai. 

 

Giedrius Dusevičius  Interesai:  
❏ Vidaus ir užsienio politika 
❏ Saugumo politika 
❏ Rinkodara ir reklama, viešieji 

ryšiai 
❏ Verslas, finansai  
❏ Energetika 
❏ Moksliniai tyrimai 
❏ Muzika, buriavimas 
❏ Valdysena (corporate 

governance) 
Gali patarti šiais klausimais:  

❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Bakalauro darbo rašymas 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Knygos 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

 

Valdybos narys AB Klaipėdos nafta ir 
UAB ACC distribution, dirba UAB 
Digital audio 
https://www.linkedin.com/in/giedrius-d
usevicius-02a0b927/  

TSPMI studijavo magistro kurse 

https://lt.linkedin.com/in/paukstys
https://lt.linkedin.com/in/paukstys
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/giedrius-dusevicius-02a0b927/
https://www.linkedin.com/in/giedrius-dusevicius-02a0b927/


 

Giedriaus mentorystės lūkesčiai: Tikiuosi motyvuoto bendravimo, smalsumo, atviro požiūrio ir noro jį praplėsti,             
noro suprasti. Taip pat tikiuosi, jog iš anksto susipažins su mentoryste ir pasiskaitys apie tai vikipedijoje:                
"mentorship". 

 
 

Aistė Valiaugaitė - 
Matukienė 

Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba 
❏ Energetika  
❏ Menai  
❏ Mane visada domino ir domina 

galimybė rasti sprendimą 
konkrečioje situacijoje 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Pasirenkamieji dalykai, 

pertrauka po studijų  
❏ Knygos 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 
ŽŪM, Skyriaus vedėja  
https://www.linkedin.com/in/aist%C4%
97-valiaugait%C4%97-a1283a169/  
 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Aistės mentorystės lūkesčiai: Tikiuosi sutikti jaunų žmonių degančiomis akimis ir veržlia dūšia. 

 

Julijonas Matukas Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba 
❏ Užsienio politika 
❏ Energetika 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Galėčiau prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Užsienio reikalų ministerija, Vyr. 
specialistas  
 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose 

Julijono mentorystės lūkesčiai: Padėti plėsti studentų akiratį, pasidalinti patirtimi užsienio politikos, 
energetikos srityse. 

 
 

https://www.linkedin.com/in/aist%C4%97-valiaugait%C4%97-a1283a169/
https://www.linkedin.com/in/aist%C4%97-valiaugait%C4%97-a1283a169/
https://lt.linkedin.com/in/paukstys
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://lt.linkedin.com/in/paukstys
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1


 

Taurimas Valys Interesai:  
❏ Startuoliai, verslas, finansai 
❏ Energetika 
❏ Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystė (PPP) - visos 
įmanomos formos, kapitalo 
pritraukimas, investicinių 
projektų finansavimas, 
investicinė bankininkystė, 
tarptautiniai prekybiniai ryšiai, 
instituciniai investuotojai, 
kapitalo rinkos, kolektyviniai 
investavimo subjektai. 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Verslumas, lyderystė 
❏ Pertrauka po studijų 

 

Vilniaus universiteto Verslo mokykla 
Šeimos kredito unija, 
Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų 
rūmai 
https://lt.linkedin.com/in/valys 
 
 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Taurimo mentorystės lūkesčiai: Reikalavimai studentams: 
- kad sutaptų interesų sritys, 
- geros anglų kalbos žinios, 
- žingeidumas ir stipri motyvacija, 
- disciplina (efektyvus laiko ir lūkesčių valdymas), 

 

Rūta Avulytė Jelagė 

 

https://www.linkedin.com/in/rutaa/ 

Rūtos mentorystės lūkesčiai: šiuo metu yra užsienyje, susitikimai būtų nuotoliniu būdu. 
 
 

https://lt.linkedin.com/in/valys
https://lt.linkedin.com/in/paukstys
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/rutaa/


 

Vytautas Mitalas Interesai:  
❏ Valstybės tarnyba  
❏ Vidaus politika, švietimas 
❏ Viešieji ryšiai 
❏ Verslas 
❏ Rinkiminės kampanijos  
❏ Politikos reformų 

įgyvendinimas 
Gali patarti šiais klausimais:  

❏ Tolimesnės studijos po 
bakalauro laipsnio 

❏ Pasirenkamieji dalykai 
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Vilniaus savivaldybės Tarybos narys, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
ekspertas 
https://www.linkedin.com/in/vytautas-
mitalas-70207a4b/  
 
 
 

TSPMI studijavo bakalauro ir magistro 
kursuose 

Vytauto mentorystės lūkesčiai: Manau, kad mokymasis bendrauti, bendradarbiauti ir gebėjimas mokytis yra 
universaliausi gebėjimai, padedantys visose gyvenimo srityse. Dėl to tikiu šios programos nauda tiek studentui, 
tiek mentoriui.  

 

Monika Poškutė Interesai:  
❏ Rinkodara ir reklama 
❏ Startuoliai, viešieji ryšiai 
❏ Informacinės ir ryšių 

technologijos 
❏ Atstovavimas  
❏ Renginių organizavimas 

Gali patarti šiais klausimais:  
❏ Tolimesnės studijos po 

bakalauro laipsnio 
❏ Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
❏ Verslumas / lyderystė 
❏ Pertrauka po studijų  
❏ Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Asociacija INFOBALT, Eksporto 
vadovė 
https://www.linkedin.com/in/monika-p
oskute/ 
 

TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Monikos mentorystės lūkesčiai: Studentas, kuris norėtų, jog tapčiau jo mentore, turėtų suprasti, kad             
mentorystė yra dvipusis procesas ir veiks tik tiek jam, tiek man vienodai įsitraukus. Abu investuosime laiko į                 
stipriųjų pusių atradimą, krypties nusistatymą, užduotis ir tikslus šiam mentorystės etapui. Padėsiu suprasti ko              
reikia darbo rinkoje, kaip organizuoti savo darbus bei laiką, kad išliktų balansas tarp akademinio/darbinio ir               
asmeninio gyvenimo, kokius asmeninius įgūdžius tobulinti, kad visuomet būtum tiek siektinas darbuotojas, tiek             
norimas darbdavys ir pan. 
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