
MENTORYSTĖS
PROGRAMA 2020:
MENTORIAI



VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

RIMA AUKŠTUOLYTĖ
"MAXIMA LT" ATSTOVĖ RYŠIAMS SU VISUOMENE

Studentams sako: "Visada laikausi principo:
geriau padaryti ir gailėtis negu nepabandyti."

Mentorystės temos: Įsidarbinimas, Karjera,
Lyderystė, Galėtų prisitaikyti ir prie studento
poreikių

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Saugumo politika, Rinkodara ir reklama,
Viešieji ryšiai, Žurnalistika, Menas

Lietuva

1

https://www.linkedin.com/in/rima-aukstuolyte/


VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

VYTAUTAS BENIUŠIS
KOMUNIKACIJOS EKSPERTAS, VU TSPMI ALUMNI TARYBOS IR LIETUVOS
SKAUTIJOS PIRMIJOS NARYS

Studentams sako: "Padiskutuosime, kokios
kompetencijos ir asmeninės savybės reikalingos
dirbant viešųjų ryšių specialistu valstybiniame ir
privačiame sektoriuje. Aptarsime, kaip planuojamos ir
įgyvendinamos viešinimo kampanijos, kiek svarbūs
krizių komunikacijos planai, kaip matuojamas
komunikacijos efektyvumas."

Mentorystės temos: Įsidarbinimas, Karjera, Lyderystė,
Viešieji ryšiai, Išorinė ir vidinė komunikacija

Interesai: Viešieji ryšiai, Žurnalistika,
Komunikacijos strategijų ir taktinių planų
rengimas, vadovų konsultavimas komunikacijos
klausimais, krizių komunikacija.

Lietuva

2

https://www.linkedin.com/in/vytautas-beniu%C5%A1is-601703173/


VU TSPMI baigė magistro studijas

NERINGA BLIŪDŽIŪTĖ
PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: POLITIKA, KOMUNIKACIJA

Studentams sako: "Svarbiausia žinoti, ko nori, ir
nebijoti bandyti."

Mentorystės temos: Karjera, Lyderystė

Interesai: Užsienio politika, Saugumo politika,
Viešieji ryšiai

Lietuva

2

https://www.linkedin.com/in/neringa-bli%C5%ABd%C5%BEi%C5%ABt%C4%97-0139b02/


VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

BERTA ČAIKAUSKAITĖ
KOMUNIKACIJOS PASLAUGOS. KOMUNIKACIJOS AGENTŪRA “BERTA&”

Studentams sako: "Mes patys kuriame savo
gyvenimą - iškeliame sau ambicingus tikslus,
įgyvendiname įspūdingus projektus ir renkamės,
kokiais būsime kiekvieną dieną. Svarbu būti
atsakingu už savo poelgius, atviru galimybėms ir
žmogišku aplinkiniams - visa kita ateis savaime."

Mentorystės temos: Karjera, Lyderystė,
Moterų lyderystė

Interesai: Rinkodara ir reklama, Viešieji
ryšiai

Lietuva

1

https://www.linkedin.com/in/berta-%C4%8Daikauskait%C4%97-686b0498/


VU TSPMI baigė bakalauro studijas. Pirmoji VU
TSPMI Alumni stipendijos stipendininkė

AUGUSTĖ DUDUTYTĖ
PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: ŽMOGAUS TEISĖS, LYČIŲ LYGYBĖ IR
DARBAS SU JAUNIMU

Studentams sako: "Studijų metai gali duoti daug
daugiau nei diplomą, bet kaip tai pasiimti?"

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro
darbo rašymas, Studijos / darbas / gyvenimas
užsienyje, Pertrauka po studijų, Moksliniai
tyrimai, Galėčiau prisitaikyti prie studento
poreikių

Interesai: Žurnalistika, Menas, Mokslas,
Žmogaus teisės, lyčių lygybė, darbas su
jaunimuLietuva

1

https://www.linkedin.com/in/auguste-dudutyte-b5502b116/


VU TSPMI baigė magistro studijas

GIEDRIUS DUSEVIČIUS
PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: EKONOMIKA, FINANSAI, VADYBA

Studentams sako: "Mentorystės sėkmė ir nauda
tiesiogiai priklauso nuo to kiek mentoriai ir
studentai yra susipažinę su mentorystės procesu
ir dalyvių vaidmenimis, tikslais, istorija, o taip pat
nuo to kiek konkrečiai studentai sugeba
suformuluoti savo lūkesčius."

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro
darbo rašymas, Tolimesnės studijos, Lyderystė,
Verslumas

Interesai: Vidaus politika, Teisė, Rinkodara ir
reklama, Viešieji ryšiai, Finansai, Energetika

Lietuva

1

https://www.linkedin.com/in/giedrius-dusevicius-02a0b927/


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

VIKTORIJA GAILIŪTĖ
SEIMO NARĖS INGRIDOS ŠIMONYTĖS PADĖJĖJA. LIETUVOS
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS (LIJOT) VALDYBOS NARĖ

Studentams sako: "Jaunas žmogus šiandien turi
galimybę būti sprendimų priėmimo procese ir vis
rečiau išgirsti "ai, kai paaugsi, suprasi", "o kai būsi
mano metų". Tai ir kviečiu kalbėtis ir mokytis
vieniems iš kitų apie tai, kaip būti čia ir dabar,
dalyvauti sprendimų procese ir žengti pirmuosius
žingsnius atstovavime."

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos,
Įsidarbinimas

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Valstybės tarnyba, Viešieji ryšiai, Žurnalistika,
Jaunimo politika, jaunimo dalyvavimas ir
visuomeniškumas, savanorystė, NVO veiklaLietuva

1

https://www.linkedin.com/in/viktorija-gaili%C5%ABt%C4%97-827850b7/


VU TSPMI baigė bakalauro, magistro ir
doktorantūros studijas

DOVILĖ JONAVIČIENĖ
PPMI TYRIMŲ DIREKTORĖ, VU TSPMI LEKTORĖ IR ALUMNI
DRAUGIJOS TARYBOS PIRMININKĖ

Studentams sako: "Linkiu maksimaliai
pasinaudoti mentorystės programa bei naujais
nekasdieniais kontaktais su savo mentoriais. Kad
jie virstų abipusiai įdomiu, naudingu ir ilgalaikiu
bendravimu. Tokio tikiuosi ir iš mūsų pažinties."

Mentorystės temos: Įsidarbinimas, Karjera,
Moksliniai tyrimai

Interesai: Migracijos ir užimtumo tyrimai.
Duomenų mokslas. Laisvalaikiu - Vilniaus
istorija ir kultūra.

Lietuva

1

https://www.linkedin.com/in/dovile-jonaviciene-7b733111/


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

ROBERTAS KARLONAS
JOSTRA UAB, FINANSŲ KONSULTANTAS

Studentams sako: "Ateitis kuriama šiandienos
pasirinkimais."

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos,
Studijos / darbas / gyvenimas užsienyje,
Įsidarbinimas, Karjera, Lyderystė 

Interesai: Teisė, Finansai, Energetika

1

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/robertas-karlonas/


VU TSPMI baigė magistro studijas

ALEKSANDRA KETLERIENĖ
ŽURNALISTĖ, LRT PORTALAS

Studentams sako: "Žiniasklaida yra ketvirtoji
valdžia, tad tapdami žurnalistais vis tiek būsite
valdžioje :)"

Mentorystės temos: Karjera, Lyderystė

Interesai: Žurnalistika

1

Lietuva

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


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

EVALDAS LABANAUSKAS
PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS: ŽINIASKLAIDA

Mentorystės temos: 
Galėtų prisitaikyti prie studento poreikių

Interesai:Vidaus politika, Užsienio politika,
Saugumo politika, Viešieji ryšiai, Startuoliai,
Žurnalistika 

2

Belgija

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


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

MANTĖ MAKAUSKAITĖ
AFRIKO (WWW.AFRIKO.LT), VYKDANČIOJI DIREKTORĖ

Studentams sako: "Jei manai, kad ES-Afrikos
santykiai (viena iš prioritetinių naujosios EK sričių) bei
prasmingas Lietuvos indėlis į jų vystymą nėra tema iš
kosmoso srities, arba domiesi skaitmeninės ekonomikos
plėtra, greičiausiai tikrai turėsime apie ką pasikalbėti."

Mentorystės temos: Studijos / darbas /
gyvenimas užsienyje, Įsidarbinimas, Karjera,
Galėtų prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Užsienio politika, Valstybės
tarnyba, Startuoliai, Vystomasis
bendradarbiavimas, ES-Afrikos santykiai,
skaitmeninė ekonomika 

2

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/mante-makauskaite-8162b821/


VU TSPMI baigė magistro studijas

JULIJONAS MATUKAS
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA, DIPLOMATAS

Studentų klausia: "Domina užsienio politika ar
energetika?"

Mentorystės temos: Studijos / darbas /
gyvenimas užsienyje, Galėtų prisitaikyti ir prie
studento poreikių 

Interesai: Užsienio politika, Saugumo politika,
Energetika

1

Lietuva



VU TSPMI baigė magistro studijas

MAKSIMAS MILTA
EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS,
KOMUNIKACIJOS IR PLĖTROS SKYRIAUS VADOVAS

Studentams sako: "TSPMI yra žymiai daugiau negu
tik studijos. Man, kaip absolventui, Institutas tapo
neatsiejama asmeninės tapatybės dalis. Mentorystės
metu aptarsime, kaip Instituto pagalba mūsų regione
ir ne tik galima palikti savo autentišką pėdsaką."

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos, Studijos /
darbas / gyvenimas užsienyje, Lyderystė

Interesai: Užsienio politika, Viešieji ryšiai,
Menas, Aukštasis mokslas, Mažųjų šalių
studijos

2

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/maksimasmilta/?originalSubdomain=lt


VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

VYTAUTAS MITALAS
VILNIAUS MIESTO VICEMERAS

Studentams sako: "Kviečiu smalsius ir politikos
aktualijomis besidominčius studentus aplikuoti."

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro
darbo rašymas, Tolimesnės studijos,
Įsidarbinimas, Karjera, Lyderystė, Galėtų
prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Valstybės tarnyba, Viešieji ryšiai

1

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/vytautas-mitalas-70207a4b/


VU TSPMI baigė bakalauro, magistro ir
doktorantūros studijas

TEODORA MUIS-GAIDYTĖ
DIRBA LEIDENO UNIVERSITETE

Studentams sako: "Svajoji apie mokslininko
karjerą? O galbūt tiesiog žavi Nyderlandai? Why
not, let's try it!"

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro darbo
rašymas, Tolimesnės studijos, Studijos / darbas /
gyvenimas užsienyje, Įsidarbinimas, Moksliniai
tyrimai, Galėtų prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Užsienio politika, Mokslas,
Edukacija

1

Nyderlandai

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


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

ŽYGIMANTAS PAVILIONIS
SEIMO NARYS, TURINTIS DAUGIAU NEI 25 METŲ DIPLOMATINĘ PATIRTĮ

Studentams sako: "Labai tikiu jaunais, jau laisvoje
Lietuvoje subrendusiais žmonėmis. Visuomet stengiuosi
save tokiais apsupti ir padėti ugdyti šviesius,
inovatyvius ir drąsius TSPMI žmones."

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro
darbo rašymas, Tolimesnės studijos, Studijos /
darbas / gyvenimas užsienyje, Įsidarbinimas,
Karjera, Lyderystė

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Saugumo politika, Energetika, Menas, Mokslas

3

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/%C5%BEygimantas-pavilionis-91777020/?originalSubdomain=lt


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

NERINGA RIŠKUTĖ
DIRBA MENO IR KULTŪROS INDUSTRIJOJE. KLIENTŲ PATARĖJA
CHRISTIE'S AUKCIONE LONDONE.

Studentams sako: "Paskutinius šešerius metus praleidusi galerijose,
aukcionuose ir muziejuose, vis dar bandau atsakyti į klausimą, kaip
politika ir menas yra susiję. Todėl, kai nežiūriu į paveikslus, domiuosi
kultūros politika ir „švelniąja galia“. Bakalauro darbą paskyrusi tyrimui
apie išeiviją, ironiška, emigravau į Londoną, kur baigiau menotyros
magistro studijas UCL ir gyvenu iki šiol. Lauksiu žinių tiek iš tų studentų,
kuriems yra įdomi alternatyvi karjera ar studijos užsienyje, tiek iš tų,
kurie dar nežino, kuriuo keliu pasukti."

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos, Studijos / darbas /
gyvenimas užsienyje, Pertrauka po studijų, Įsidarbinimas,
Karjera, Galėtų prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Užsienio politika, Viešieji ryšiai,
Menas, Kultūros politika

3

Jungtinė Karalystė

https://www.linkedin.com/in/neringa-riskute/


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

MARIJA SAJEKAITĖ
POLITIKOS MOKSLŲ DOKTORANTĖ KOLORADO UNIVERSITETE

Studentams sako: "Labas, esu Marija. Tiriu politiką, dėstau
studentams JAV ir ieškau entuziastingo moksliuko (apibrėžimas
platus) Lietuvoje. Reguliariai skambinsimės per Skype,
nusistatysime tikslus ir įsivesime atskaitomybės mechanizmus.
Kalbėsimės apie mokslą (bent truputį), asmenybės tobulėjimą ir
tai, kodėl manau, kad "savęs ieškojimas" yra nesąmonė.
Pažadu, kad nuobodu nebus."

Temos: Bakalauro ar magistro darbo rašymas, Tolimesnės
studijos, Studijos / darbas / gyvenimas užsienyje,
Pertrauka po studijų, Karjera, Moksliniai tyrimai, Galėtų
prisitaikyti prie studento poreikių

Interesai: Žurnalistika, Mokslas

1

JAV

https://www.linkedin.com/in/marija-sajekaite/


VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

JUSTINAS STANEVIČIUS
VU TSPMI, STUDIJŲ KOMUNIKACIJOS VADOVAS

Studentams sako: "Veikla nevyriausybinėse organizacijose,
savanorystė, darbas bankuose, galiausiai – darbas ir studijos
VU TSPMI –  pilna puokštė veiklų, galinti programos
dalyviams gelbėti įvairiais klausimais – nuo laiko planavimo iki
karjeros ar studijų. Prie patirties pridėjus gerą nuotaiką ir
norą padėti – pozityvus rezultatas garanuotas."

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro darbo
rašymas, Tolimesnės studijos, Įsidarbinimas, Karjera,
Lyderystė, Galėtų prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Saugumo politika, Rinkodara ir reklama,
Viešieji ryšiai, Laiko planavimas, projektų
valdymas, komunikacija

1

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/justinas-stanevicius/


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

ŠARŪNĖ ŠABLEVIČIENĖ
LR KOMERCIJOS ATAŠĖ VOKIETIJOJE, LIETUVOS AMBASADA BERLYNE

Studentams sako: "Diplomatija ir vidaus politika,
komunikacija, tarptautinis verslas ir Vokietija - sritys,
kuriose daugiausiai patirties."

Mentorystės temos: Studijos / darbas /
gyvenimas užsienyje, Karjera, Lyderystė,
Verslumas

Interesai: Užsienio politika, Valstybės
tarnyba, Viešieji ryšiai, Tarptautinis verslas,
ekonomika

1

Vokietija

https://www.linkedin.com/in/sarune-sableviciene-005231169/


VU TSPMI baigė bakalauro ir magistro studijas

GERMANAS ŠAMRICKIS
IT ARCHITECTURE TECHNICAL CONSULTANT AT HCL TECHNOLOGIES;
LEKTORIUS VU MIF

Studentams sako: "While it is wise to learn from
experience, it is wiser to learn from the experiences
of others."

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos,
Studijos / darbas / gyvenimas užsienyje,
Įsidarbinimas, Karjera, Lyderystė, Verslumas

Interesai: Saugumo politika, Finansai,
Startuoliai

2

Lietuva

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


VU TSPMI baigė bakalauro, magistro ir
doktorantūros studijas

MARGARITA ŠEŠELGYTĖ
VU TSPMI DIREKTORĖ

Studentams sako: "Aiškūs tikslai, atkaklus
mokymasis ir darbas, tinklaveika - kelias į sėkmę."

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro darbo
rašymas, Tolimesnės studijos, Pertrauka po studijų,
Įsidarbinimas, Karjera, Lyderystė, Moksliniai
tyrimai, Galėtų prisitaikyti ir prie studento poreikių

Interesai: Užsienio politika, Saugumo politika,
Lyderystė

1

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/margarita-seselgyte-7115534/?midToken=AQH-v3HpOdt8qA&trk=eml-email_m2m_invite_single_01-header-53-profile&trkEmail=eml-email_m2m_invite_single_01-header-53-profile-null-7x0sd%7Ek7d1mir3%7Eto-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

TAURIMAS VALYS
ŠEIMOS KREDITO UNIJA STEIGĖJAS IR VALDYBOS NARYS

Studentams sako: "Aš buvau tavo batuose ir
žinau, ką tau patarti. :)"

Mentorystės temos: Tolimesnės studijos,
Studijos / darbas / gyvenimas užsienyje,
Pertrauka po studijų, Įsidarbinimas, Karjera,
Lyderystė, Verslumas

Interesai: Teisė, Finansai, Startuoliai, Menas

1

Nemažai
keliaus

https://www.linkedin.com/in/valys/?originalSubdomain=lt


VU TSPMI baigė bakalauro studijas

ONA MARIJA VYŠNIAUSKAITĖ
VILNIAUS UNIVERSITETAS

Studentams sako: "Bendraukime!"

Mentorystės temos: Bakalauro ar magistro
darbo rašymas, Tolimesnės studijos, Studijos /
darbas / gyvenimas užsienyje, Įsidarbinimas,
Karjera, Lyderystė, Galėtų prisitaikyti ir prie
studento poreikių

Interesai: Vidaus politika, Užsienio politika,
Valstybės tarnyba, Viešieji ryšiai

1

Lietuva

https://www.linkedin.com/in/ona-marija-vysniauskaite-93b13983/

