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2017 m. TSPMI ALUMNI MENTORIAI 

Ieva Pakarklytė 
Vilniaus miesto savivaldybė 
Mero patarėja 
https://www.linkedin.com/in/ieva-
pakarklyte-a79315144/?ppe=1 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir  
Viešosios politikos analizė 
programos magistro kursuose  

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Vidaus politika 
 Rinkodara ir reklama  
 Startuoliai  
 Viešieji ryšiai  
 Verslas 
 Menai 
 Žurnalistika 
 Rinkiminės kampanijos, rinkėjų elgesys 
 Politinės partijos Lietuvoje 
 Politinės darbotvarkės formavimas 
 Policy advocacy, lobizmas, interesų grupės, tinklaveika 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės studijos po bakalauro laipsnio 
 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų  
 Pasirenkamieji dalykai 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Ievos mentorystės lūkesčiai: “Praturtinti ir praturtėti. Žinoma, kalbu apie žinias, požiūrius, kūrybą - 
tikiuosi užduoti gerų klausimų studentui, papasakoti jam įdomių istorijų, duoti praktiškų patarimų ir 
pati sužinoti daugiau apie jį/ją, save ir šių dienų TSPMI.” 
 

Ignas Paukštys 
VšĮ „Lietuvos verslo paramos 
agentūra“ 
Projektų ekspertų skyriaus 
vedėjas  
https://lt.linkedin.com/in/paukstys 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir  
Europos studijų magistro 
programos kursuose 

 

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 

Igno mentorystės lūkesčiai: „Idealiu atveju tikiuosi, kad Alumni mentorystės programa padės 
pamatą naujos drąsių, aktyvių, atsakingų, sumanių studentų lyderių kartos užaugimui. 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. 
 

Aistė Valiaugaitė-
Matukienė 
Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie ŽŪM 
Skyriaus vedėja 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Energetika 
 Menai 
 Visada domino ir domina 

galimybė rasti sprendimą 
situacijose 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų 
 Pasirenkamieji dalykai, pertrauka po studijų 
 Knygos 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Aistės mentorystės lūkesčiai:  “Tikiuosi sutikti jaunų žmonių degančiomis akimis ir veržlia dūšia :)” 

https://www.linkedin.com/in/ieva-pakarklyte-a79315144/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/ieva-pakarklyte-a79315144/?ppe=1
https://lt.linkedin.com/in/paukstys
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Eglė Samoškaitė 
Lietuvos socialdemokratų partija 
Komunikacijos skyriaus vadovė 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos 
programos magistro kursuose 

Interesai:  
 Užsienio politika 
 Vidaus politika 
 Viešieji ryšiai 
 Žurnalistika 

Gali patarti šiais 
klausimais: 

 Tolimesnės 
akademinės 
studijos po bakalauro laipsnio 

 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų  
 Pasirenkamieji dalykai  
 Bakalauro darbo rašymas 

Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 
Eglės mentorystės lūkesčiai: „Tikiuosi padėti ir patarti tada, kai to labiausiai reikia, nes ne visi 
supranta, kuo gyvena TSPMI studentai, kadangi čia reikia ne studentauti, o studijuoti.” 

Gintaras Bagdonas 
Lietuvos kariuomenė, deleguotas 
darbui į NATO energetinio 
saugumo kompetencijos centrą 
Direktorius 
https://www.linkedin.com/in/gintaras-
bagdonas-1775852a/ 
 
TSPMI studijavo Tarptautinių 
santykių ir diplomatijos programos 
magistro kurse 

Interesai:  
 Užsienio politika 
 Gynyba ir saugumas 
 Lyderystė ir valdymas 
 Alpinizmas, kalnų 

turizmas 
Gali patarti šiais 
klausimais: 

 Darbas, tarnyba ir 
lyderystė karinėse ir tarptautinėse institucijose 

 Komandinis darbas, tarptautinėje, multinacionalinėje 
aplinkoje, "karštuose/kriziniuose" regionuose. 

 Pasirenkamieji dalykai  
 Bakalauro darbo rašymas 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Gintaro mentorystės lūkesčiai:  “Pasidalindamas savo patirtimi ir žiniomis, bendraudamas su 
studentais, tikiuosi praplėsti savo akiratį, "neužsidaryti savo profesinės veiklos ir interesų burbule", 
vystyčiau savo, kaip vadovo, lyderystės gebėjimus. Taip pat norėčiau kažkiek prisidėti prie Alumni 
veiklos, palaikyti ryšius su Instituto bendruomene.” 

Monika Kokštaitė 
everis | NTT DATA company /IMT 
LUCCA 
Project manager and senior 
consultant /PhD Candidate 
https://www.linkedin.com/in/monika-
kokstaite-235b0a4/ 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

Interesai:   
 Užsienio politika 
 Vidaus politika 
 Startuoliai  
 Viešieji ryšiai  
 Verslas  
 Finansai  
 Energetika 
 Moksliniai tyrimai 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės studijos po bakalauro laipsnio  
 Studijos užsienyje  
 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų  
 Pasirenkamieji dalykai  
 Bakalauro darbo rašymas  
 Verslumas, lyderystė  
 Pertrauka po studijų 
 Knygos 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Monikos mentorystės lūkesčiai: “Žingeidus studentas, norintis pasiimti kiek įmanoma daugiau”. 

https://www.linkedin.com/in/gintaras-bagdonas-1775852a/
https://www.linkedin.com/in/gintaras-bagdonas-1775852a/
https://www.linkedin.com/in/monika-kokstaite-235b0a4/
https://www.linkedin.com/in/monika-kokstaite-235b0a4/
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Justina Vaikutytė 
Viešosios politikos ir vadybos 
institutas 
Analitikė 
https://lt.linkedin.com/in/justinavaik
utyte 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Moksliniai tyrimai 
 Europos Sąjunga 
 Švietimas, Big Data 
  Internet of Things 
 Internetas ir demokratija 
 Politiniai bot'ai 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Studijos užsienyje 
 Bakalauro darbo rašymas 
 Papildoma literatūra 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Justinos mentorystės lūkesčiai: „Mentorystės programa galėtų tapti puikia platforma akademiniam 
bei profesiniam bendravimui. Visgi didžiausią pridėtinę vertę greičiausiai kurtų neformali bendrais 
studento ir mentoriaus interesais grįsta bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka, kur būtų galima 
dalintis tiek akademine, tiek praktine patirtimi.“ 
 

Justinas Pagirys 
LR Ambasada Stokholme 
Komercijos atašė 
https://www.linkedin.com/in/pagirys
?ppe=1 

 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Rinkodara ir reklama  
 Startuoliai  
 Viešieji ryšiai  
 Verslas  
 Finansai  
 Energetika 
 Investicijų skatinimas, viešoji 

politika, ekonomikos plėtra, konkurencingumas 
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 

Justino mentorystės lūkesčiai: „Džiaugtis galint patarti.” 
 

Žygimantas Pavilionis 
LR Seimas 
Seimo narys 
https://www.linkedin.com/in/%C5%
BEygimantas-pavilionis-91777020/ 

 
TSPMI studijavo doktorantūros 
kurse 
 

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 

Žygimanto mentorystės lūkesčiai: “Išauginti būsimus lyderius”. 

https://lt.linkedin.com/in/justinavaikutyte
https://lt.linkedin.com/in/justinavaikutyte
https://www.linkedin.com/in/pagirys?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/pagirys?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-pavilionis-91777020/
https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-pavilionis-91777020/
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Robertas Karlonas 
Selbstständig 
Consulting executive 
https://lt.linkedin.com/pub/robertas-
karlonas/58/574/610 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Vidaus politika 
 Verslas 
 Finansai 
 Energetika 
 Sportas (karate) 
 Menas 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Pasirenkamieji dalykai 
 Bakalauro darbo rašymas 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Roberto mentorystės lūkesčiai: “Palaikyti ryšį, susipažinti su jaunąja TSPMI karta, prisidėti 
priimant sprendimus dėl profesinės ir akademinės veiklos krypčių.” 
 

Vytenis Škarnulis 
KEMDU (UAB Uno perfecto) 
Direktorius 
https://lt.linkedin.com/in/vytenisskarnulis 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Rinkodara ir reklama  
 Startuoliai 
 Verslas 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Įsidarbinimas studijų metu / 

po studijų 
 Verslumas, lyderystė 

 

 

Vytenio mentorystės lūkesčiai: „ Susipažinti su studentais, pagelbėti jų karjeros kelyje. Jau turiu 
dvejų metų patirtį būdamas mentoriumi ir labai džiaugiuosi galėdamas kiekvieną kartą kažkam 
pagelbėti bei patarti.” 
 

Taurimas Valys 
Vilniaus universiteto Verslo mokykla  
Šeimos kredito unija 
Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų 
rūmai 

 
 Mokymasi visą gyvenimą projektų 

grupės vadovas, lektorius 

 Valdybos narys 

 Investicijų pritraukimo ekspertas, 
komandos vadovas EK 
finansuojamame Twinning projekte 

 
https://lt.linkedin.com/in/valys 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

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 

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

https://lt.linkedin.com/pub/robertas-karlonas/58/574/610
https://lt.linkedin.com/pub/robertas-karlonas/58/574/610
https://lt.linkedin.com/in/vytenisskarnulis
https://lt.linkedin.com/in/valys
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Remigijus Žilinskas 
NATO Energy Security Center of 
Excellence 
Subject Matter Expert (SME) 
https://lt.linkedin.com/in/remigijus-
zilinskas-72331888 
 
TSPMI studijavo Tarptautinių santykių 
ir diplomatijos magistro kurse 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Vidaus politika 
 Energetika 
 Moksliniai tyrimai 
 Saugumo ir gynybos 

studijos 
 Valstybės valdymo 

(valdysenos) ir nacionalinio saugumo  aktualijos,  
ginkluotųjų pajėgų reformos ir transformacija, 
Rusijos užsienio ir  saugumo politikos modalumai, 
NATO dabartis ir ateitis,  ESGP peripetijos 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės studijos po bakalauro 

laipsnio 
 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų 
 Pasirenkamieji dalykai 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėčiau prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 
 Savanoriškoji tarnyba LK arba dalyvavimas kitose 

patriotinio-pilietinio pobūdžio paramilitarinėse 
organizacijose 

Remigijaus mentorystės lūkesčiai: “Pozityvūs”. 
 

Julijonas Matukas 
Užsienio reikalų ministerija 
Vyr. specialistas 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir  
Tarptautinių santykių ir diplomatijos 
magistro kursuose 
 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Energetika 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro 
laipsnio 

 Pasirenkamieji dalykai 
 Galėčiau prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

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

Vytautas Mitalas 
Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 
Tarybos narys 
https://lt.linkedin.com/in/vytautas-
mitalas-70207a4b 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Viešosios politikos analizės kursuose 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Vidaus politika 
 Viešieji ryšiai 
 Švietimas 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro 
laipsnio 

 Pasirenkamieji dalykai 
 Knygos 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Vytauto mentorystės lūkesčiai: “Tikiuosi abi puses praturtinančio bendravimo.” 
 

https://lt.linkedin.com/in/remigijus-zilinskas-72331888
https://lt.linkedin.com/in/remigijus-zilinskas-72331888
https://lt.linkedin.com/in/vytautas-mitalas-70207a4b
https://lt.linkedin.com/in/vytautas-mitalas-70207a4b
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Donatas 
Rondomanskas 
LR Užsienio reikalų ministerija 
Trečiasis sekretorius 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Tarptautinių santykių ir 
diplomatijos magistro kursuose 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Saugumo politika 
  
 Lietuvos kariuomenė 
 Diplomatija 
 Pomėgiai: Fantastinė literatūra 

(mokslinė fantastika, maginė 
fantastika), sportas (bėgimas, 
tinklinis), laisvalaikis lauke ir socializacija 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės studijos po bakalauro laipsnio 
 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų 
 Bakalauro/magistro darbo rašymas 
 Efektyvus mokymasis ir darbas grupėse.  
 Geros praktikos vietos radimas ir atlikimas užsienyje ar 

Lietuvoje, Rytų Afrikos tematika, Erasmus studijos, 
prancūzų bei anglų kalbų žinių tobulinimas priklausomai 
nuo lygio ir kitos sritys, kuriose manai, kad turiu galimybių 
pagelbėti. 

Donato mentorystės lūkesčiai: “Tikiuosi, padėti žingeidžiam studentui/ei per šiuos metus išmokti 
kažko naujo bei patarti kaip įgyvendinti svajones. Būtu idealu, jei mentorystės metu sugalvotume 
konkretų tikslą, kurio siektume kartu visus metus. Savo ruoštu iš Tavęs norėčiau išmokti kažko naujo ir 
smagiai padiskutuoti apie politiką, saugumą ar gyvenimą apskritai.” 

 

Maksimas Milta 
Europos humanitarinis 
universitetas 
Komunikacijos skyriaus vadovas 
 
https://www.linkedin.com/in/maksi
masmilta/?ppe=1 
 
TSPMI studijavo Rytų Europos ir 
Rusijos studijos magistro kurse 

 

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 

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

 

Ričardas Šlepavičius 
Lietuvos Respublikos 
ambasada Italijos Respublikoje 
Ambasadorius 
 

https://www.linkedin.com/in/ri%
C4%8Dardas-
%C5%A1lepavi%C4%8Dius-
3aa16912a/?ppe=1 
 
TSPMI studijavo Tarptautinių 
santykių magistro kurse 
 

Interesai:  
 Lietuvos vakstybės tarnyba, jos 

efektyvumas ir modernumas 
 Lietuvos užsienio ir saugumo 

politika 
 Lietuvos verslo interesai 

užsienyje 
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Viešieji ryšiai 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Pasirenkamieji dalykai 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Ričardo mentorystės lūkesčiai: „Norėčiau studentui padėti geriau identifikuoti savo stpriąsias 
savybes ir, atitinkamai, pasirinkti tolimesnę studijų ar darbo kryptį.“ 

https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/ri%C4%8Dardas-%C5%A1lepavi%C4%8Dius-3aa16912a/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/ri%C4%8Dardas-%C5%A1lepavi%C4%8Dius-3aa16912a/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/ri%C4%8Dardas-%C5%A1lepavi%C4%8Dius-3aa16912a/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/ri%C4%8Dardas-%C5%A1lepavi%C4%8Dius-3aa16912a/?ppe=1
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Justina Alsytė-
Gogelienė 
LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 
Vyriausioji specialistė 
 
https://www.linkedin.com/in/justina-
alsyte-gogeliene-9084b388/ 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos 
magistro kursuose 

 

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 

Justinos 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.” 

 

Germanas Šamrickis 
Barclays Technology Center 
Assistant vice president / Database 
and transactions Infrastructure 
specialist  
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Vidaus politika  
 Teisė 
 Startuoliai 
 Verslas 
 Menai 
 Startups , AI, machine learning, 

big data analytics, cyber 
securaty 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės studijos 

po bakalauro laipsnio 
 Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų  
 Pasirenkamieji dalykai 
 Verslumas, lyderystė 

 

Germano mentorystės lūkesčiai: “Asmeninis tobulėjimas“. 

Artūras Ševeliovas 
Lietuvos kariuomenė 
Instruktorius 
 
TSPMI studijavo Rytų Europos ir 
Rusijos studijų magistro programos 
kurse 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Krašto gynyba ir karinė politika 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Verslumas, lyderystė 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-

ės poreikių 
 Krašto gynyba ir kariuomenės 

veikla 
 Rusijos ir Baltarusijos karinė 

politika 

 

Artūro mentorystės lūkesčiai: „Plėsti suvokimą apie Lietuvos krašto apsaugos sistemos veiklą ir LR 
gynybą.“ 
 

https://www.linkedin.com/in/justina-alsyte-gogeliene-9084b388/
https://www.linkedin.com/in/justina-alsyte-gogeliene-9084b388/
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Giedrius Dusevičius 
https://lt.linkedin.com/pub/giedrius-dusevicius/27/b9/2a 
 
 
 
 
 

 

Miglė Grigienė 
JAV Ambasada 
Viešosios diplomatijos specialistė 
 
https://www.linkedin.com/in/migle-grigiene-
9b16b296/ 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir Tarptautinių 
santykių ir diplomatijos programos 
kursuose 

 

Interesai:   
 Užsienio politika 
 Viešieji ryšiai 
 Energetika 
 Socialinis verslas 

Gali patarti šiais klausimais:  
 Įsidarbinimas studijų 

metu / po studijų 
 Bakalauro darbo 

rašymas  
 Verslumas, lyderystė 
 Socialinis verslas 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

Miglės mentorystės lūkesčiai: “Kad kuruojami studentai būtų ne tik iškalbingos, bet ir norinčios 
veikti asmenybės. Dažnai tenka susidurti, jog TSPMI studentai iš pažiūros atrodo itin šaunūs, daug 
visko veikiantys, galintys pasisakyti įvairiausiais klausimais, tačiau po tuo ne retai slepiasi 
blaškymasis tarp skirtingų sričių ir neapsisprendimas dėl tolimesnės veiklos, ką itin įtakoja stereotipai 
ir informacijos apie realią situaciją rinkoje stoka.” 

 

Živilė Marija Vaicekauskaitė 
TBC - LR Krašto apsaugos ministerija  
Ministro patarėja 
 
https://www.linkedin.com/in/vaicekauskaite/ 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir Europos 
studijų magistro programos kursuose 

 

Interesai:   
 Užsienio politika 
 Gynybos ir saugumo 

klausimai 
 LT-JAV partnerystė 
 NATO 

Gali patarti šiais 
klausimais: 

 Tolimesnės 
akademinės studijos 
po bakalauro laipsnio  

 Studijos užsienyje  
 Įsidarbinimas studijų metu / po studijų 
 Stažuotės užsienyje 

Živilės Marijos mentorystės lūkesčiai: “ Tikiuosi būti įdomus ir naudingas pašnekovas savęs 
ieškantiems studentams bei gebėti padėti pasiekti vieną iš jų tikslų.” 

 

Rūta Miliūtė 
LR Seimas 
Seimo narė 
 
https://www.linkedin.com/in/rutamiliute/ 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Gali patarti šiais klausimais:    
 Tolimesnės 

akademinės studijos 
po bakalauro laipsnio  

 Įsidarbinimas studijų 
metu / po studijų  

 Pasirenkamieji dalykai 
 Verslumas, lyderystė 
 Lietuvos institucijų 

veikla 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės poreikių 

 

https://lt.linkedin.com/pub/giedrius-dusevicius/27/b9/2a
https://www.linkedin.com/in/migle-grigiene-9b16b296/
https://www.linkedin.com/in/migle-grigiene-9b16b296/
https://www.linkedin.com/in/vaicekauskaite/
https://www.linkedin.com/in/rutamiliute/
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Monika Poškutė 
Asociacija INFOBALT 
Eksporto ir verslo renginių 
koordinatorė 
https://www.linkedin.com/in/monika-
poskute/?ppe=1 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse 

 

Interesai:  
 Rinkodara ir reklama 
 Startuoliai 
 Viešieji ryšiai 

 Informacinės ir ryšių 
technologijos, atstovavimas, 
renginių organizavimas 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 

 Įsidarbinimas studijų metu / po 
studijų 

 Verslumas, lyderystė 
 Pertrauka po studijų 
 Galėtų prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 

 

Monikos mentorystės lūkesčiai: „Suteikti studentui įkvėpimą ir "heads-up" po bakalauro studijų, 
suteikti kryptį jo interesams, pabūti ramsčiu, jei nebus kam pasipasakoti apie akademinius sunkumus ir 
galbūt netgi tapti "role model". 

Vitalija Kolisova 
Lietuvos inovacijų centras 
Komunikacijos vadovė 
https://lt.linkedin.com/pub/vitalija-
kolisova/20/239/aaa 
 
TSPMI studijavo bakalauro kurse, 
dabar studijuoja Tarptautinių 
santykių ir diplomatijos magistro 
kurse 
 

Interesai:  
 Rinkodara ir reklama 
 Viešieji ryšiai 
 Verslas 
 Žurnalistika 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Kaip daryti tai, ką nori daryti ir 

mesti tai, kas nepatinka 
 Kaip grįžti prie studijų po 9 metų 

pertraukos 
 Tolimesnės akademinės studijos 

po bakalauro laipsnio 
 Studijos užsienyje 
 Įsidarbinimas studijų metu / po 

studijų\ 
 Verslumas, lyderystė 
 Pertrauka po studijų 

 

Vitalijos mentorystės lūkesčiai: „Jauni žmonės, studentai, paprastai būna kupini ryžto, iniciatyvos ir 
puikių idėjų, kurias ne tik galima, bet neretai ir reikia įgyvendinti. Tikiuosi, kad per mentorystę prisidėsiu 
bent prie vienos idėjos įgyvendinimo, o kartu galbūt pastūmėsiu ne tik kitą asmenį, bet ir save pačią 
siekti tikslais paverstų svajonių.“ 

Zigmantas Devižis 
MILK agency 
Copywriter 
https://lt.linkedin.com/pub/zigmantas-
devižis/60/a68/6b0 
 
TSPMI studijavo bakalauro  ir 
Lyginamosios politikos magistro 
programos kursuose 

 

Interesai:  
 Rinkodara ir reklama 
 Startuoliai 
 Verslas 
 Menai 
 Politikos mokslai 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Studijos užsienyje 
 Galėtų prisitaikyti prie studento/-ės 

poreikių 

 

Zigmanto mentorystės lūkesčiai: „Išmokti išklausyti bei geriau suprasti kitus žmones ir jiems 
rūpimas problemas. Padėti jiems patiems rasti atsakymus į jų pačių klausimus.“ 
 
 

https://www.linkedin.com/in/monika-poskute/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/monika-poskute/?ppe=1
https://lt.linkedin.com/pub/vitalija-kolisova/20/239/aaa
https://lt.linkedin.com/pub/vitalija-kolisova/20/239/aaa
https://lt.linkedin.com/pub/zigmantas-devižis/60/a68/6b0
https://lt.linkedin.com/pub/zigmantas-devižis/60/a68/6b0


 10 

 
 
 

 
 
 
 
Tomas Kučiauskas 
Lietuvos energijos gamyba, AB 
Projektų skyriaus vadovas 
https://lt.linkedin.com/in/tomas-
kuciauskas-b0998127 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Tarptautinių santykių ir diplomatijos 
magistro kursuose 

 

 
 
 
 
 
Interesai:  

 Užsienio politika 
 Energetika 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Įsidarbinimas studijų metu / 

po studijų 
 Bakalauro darbo rašymas 
 Galėčiau prisitaikyti prie 

studento/-ės poreikių 
 Kinijos, Indijos, Pakistano 

tarpusavio santykiai 
(rengtas magistro darbas), 
energetinis saugumas 

 
 
 
 
 

 

Tomo mentorystės lūkesčiai: “Sugrįžti į TSPMI akademinę bendruomenę; susipažinti su TSPMI 
studentais, besispecializuojančiais energetikos politikos klausimais, padėti jiems panaudojant įgytas 
praktines žinias ir kompetencijas.” 
 

Rytė Kukulskytė 
LR Užsienio reikalų ministerija 
Atašė 
 
TSPMI studijavo bakalauro ir 
Lyginamosios politikos magistro 
programos kursuose 

 

Interesai:  
 Valstybės tarnyba 
 Užsienio politika 
 Vidaus politika 
 Žurnalistika 
 Moksliniai tyrimai 

Gali patarti šiais klausimais: 
 Tolimesnės akademinės 

studijos po bakalauro laipsnio 

 Įsidarbinimas studijų metu / po 
studijų 

 Pasirenkamieji dalykai 
 Bakalauro darbo rašymas 
 Pertrauka po studijų 
 Knygos 

 Galėtų prisitaikyti prie 
studento/-ės poreikių 

 

Rytės mentorystės lūkesčiai: „Tikiuosi, kad atsiras galimybė geriau pažinti ir suprasti šiandieninį 
TSPMI, jo iššūkius ir problemas". 

   
 

https://lt.linkedin.com/in/tomas-kuciauskas-b0998127
https://lt.linkedin.com/in/tomas-kuciauskas-b0998127

