
1. Kas (įvykis, nutikimas, kas nors šiaip) iš studijų laikų giliausiai ir neišdildomai „įkrito“ į atmintį? 

Neišdildomai įstrigo į atmintį, kai statybiniam būryje kirviu vos nenukirto rankos. Beje, tai buvo abipusiu sutikimu! 

Gyvenimas bendrabutyje; 
Darbas kolūkyje 

Pirmas kursas, pirma sesija, kol akys didelės – viskas ne taip kaip mokykloje. 
Paskutinė paskaita 
Ir susitikimai kas penkerius fakultete 

Ko gero, nuotykis su kolega Jakutijoje, kurį ir šiandien jau spėjom prisimint. Plačiau – pagal pageidavimus 

Pirmas kontaktas su kompiuteriu BESM 

Nepamenu dėstytojo pavardės ir disciplinos pavadinimo, nes nė karto per pusmetį nebuvome užsiėmimuose. Kai 
atėjome jo parašo įskaitai, dėstytojas pareiškė: „Pasirašysiu, jei sąmoningai pasakysi, kiek kartų buvai paskaitose“. 
Buvau sąžininga – pasirašė. 

Labiausiai dabar – iškyla iš atminties 
Matematikų dienos, xxxnas ir fizikų dinozauras 

1) Papilys (Biržų raj.) I „kolūkis“, kai mus terorizavo vietinė chebra; 
2) Universiteto jubiliejus; 
3) Didysis J. Kubiliaus seminaras 

Universiteto 400 metų jubiliejaus minėjimas, šventės šia proga 

Smagu buvo Biržuose, kai autobusuose dykai važinėjome, nes tirėjome raudonus studentų pažymėjimus  

Vasara Balbieriškyje 

Kai naktį į bendrabutį buvome įtraukti paklodžių pagalba per antro aukšto virtuvės langą 

Rudens talkos kaimuose (kolūkiuose) 

Kolūkiai... 
„Agitbrigados“ dobiliukai 

SSB 

Talkos kolūkyje 

Kelionė į Leningradą 

Gyvenimas bendrabutyje; kolūkiai 
Pirmo kurso kolūkyje daug laiko praleidome ant šieno kūgio. Tokią situaciją pamatė ir atvykusi fakulteto komisija. 
Dirbantys buvo pristatyti kaip „atsiliekantys“ 

Egzaminas pas prog. J. Kubilių (jis sėdėjo užkėlęs kojas ant stalo). 
Vakarėlis Turniškėse pas Natašą, 
Visi kolūkiai 

 



 

2. Kurie dėstytojai labiausiai įsiminė?Kodėl? 

Lengviau būtų vardinti tuos, kurie neįsiminė, bet kad jų neprisimenu. Kiekvienas iš dėstytojų, net tų, kurių egzaminą 
perlaikydavai iš tikro kartu buvo asmenybė ir individualybė, kiekvienas turėjo puikų jumoro jausmą – ir visi buvo 
matematikai 

V. Mackevičius – parašė pirmą penketą; 
B. Sudavičius – įvarė baimės, bet po to pagyrė; 
H. Markšaitis – dėl „sparnuotų“ posakių; 
B. Grigelionis – diplominio vadovas, šaunus žmogus; 
J. Kubilius, P. Katilius, F. Ivanauskas, V. Statulevičius ir t.t. 

Mackevičius dėl tvarkos ir metodikos; 
Markšaitis už perfekcionizmą ir algebros grožį; 
Kudžma dėl visiškos anarchijos; 
Kubilius dėl „cepelinų“, „kosmetikos“ 

Kudžma: Per egzaminą ištraukto bilieto nemokėjau. Pasiliko paskutinę. Sugėdino, kol pravirkau ir ... parašė „4” 

V. Mackevičius (mokėjo aiškiai ir tvarkingai dėstyti) 

Vygintas Mackevičius – vienareikšmiškai! Puikus dėstytojas, šiltas žmogus 

E. Vilkas – labai elegantiškas buvo! 

Kubilius kaip „dėstytojų dėstytojas“ 
Mackevičius, nes „jis įrodė, o mes suklydome“ 

Atsimenu F. Ivanausko posakį: „Malonumų suma pastovi“ 

Mackevičius, Undzėnas, Kundrotas 

J. Kubilius, Katilius, Ivanauskas 

Mackevičius (griežtas, bet teisingas) 
Markšaitis (ekstravagantiškas) 

Kudžma - mat. analizės dėstytojas, kaip griežčiausias 
Markšaitis – dėl meilės muzikai  

Mackevičius, Markšaitis 

Labiausiai įsiminė prof. Katiliaus paskaitos (tiksliau, dėstymo būdas), 
taip pat ir Markšaitis 

Markšaitis, Degutis, Ivanauskas 

Mackevičius, Markšaitis 

Kubilius, nes rūkė per egzaminus 
Markšaitis – algebra 
Mackevičius – daug semestrų dėstė 

Dėst. Mackevičius – per egzaminus leisdavo pasižiūrėti į konspektus 
Dėst Markšaitis (kartą bufete gavo grąžą metalinį pinigą, tai paprašė iškeisti į popierinį, nes gali ištampyti kišenę 

Mackevičius. Skyrė išskirtinį dėmesį 

Trys: Dėst. Mackevičius, Kudžma, Ivanauskas 
Mitašiūnas – patiko 
H. Markšaitis - bijojau 

Markšaitis 

H. Markšaitis, Mackevičius, Skukauskas, Kubilius, Rybakovas (dėstė filosofiją) 
 



 

3. Kurie bendrakursiai atrodė įdomiausi ir kuriuos matai labiausiai pasikeitusius po tiekos metų? 
Kodėl? 

Prisimenu Regimantą Petkų – „Dobiliukų“ sielą. Gaila, nėra jo čia. O tie, kuriuos matau, beveik nepasikeitę. Toki pat 
jaunuoliai, šiek tiek „nusigrimavę“  

Iš pirmo žvilgsnio kai kuriuos sunkoka atpažinti, bet po 10-15 minučių visi vėl tampa savi, nepasikeitę, lyg to laiko 
tarpo ir nebuvo... 

Rima Biliūnaitė ... 

Dyglys (?), kur išvažiavo į Maskvą. Deja, ...  
Balčytis, visiškai pakeitęs savo profesiją 

Nataša – betarpiška, draugiška, be kompleksų 

Galiu pasakyti, kas nepasikeitė – Romas Baronas. Gal užsikonservavęs, ar ką...:) Galėtų pasidalyti su kursiokais 
jaunystės receptu  

Ką aš žinau  Niekas nepasikeitė arba visi pasikeitė vienodai... 

Įdomiausi? Skendelis, Kivaras, Šmigelskas, Veteranas, Rusenko... ... 
Pasikeitę atrodo tie, kuriuos rečiausiai matau... 

Neatrodo labai pasikeitė, nes visus, (gal?) po baigimo mačiau, o kurių nemačiau, neturiu su kuo lyginti... 

Audrius Beniušis ir Jonas Skendelis - (įdomūs visi...), bet jie liko ryškiausi, ypač stebint dabar Jono kūrybingumą (!) 

Labiausiai pasikeitę atrodo tie, kuriuos matau rečiausiai 

Nataša, Artūras. Man visi tokie pat mieli 

R. Dyglys, V. Raibužis – deja, nebaigė studijų 
Įsiminiau S. Tarailą, J. Skendelį 
Kai kurių merginų dabar neatpažįstu, labai pasikeitė 

Korotkovas, Kivaras 

Bendrakursiai nesikeičia. Matomi retai, todėl jie visada tokie pat, kaip studijų laikais. Vienintelis, kuris keičiasi – tas, 
kurį matai kasryt veidrodyje 

 



 

4. Ar prisimeni bent vieną garsiosios mūsų laikų matematikų operos ariją 

Neprisimenu... 

Nepavyks  

Daugumą prisimenu, gal tik kokia 1-2 „užkritę“ 

Prisimenu ir ne vieną 

Ne... 

Taip „bes gera kopūstienė“ 

„... daug kas taip galvoja, kad mes sausi žmonės, nes esam matematikai...“ 

Deja, ne.. 

Neatsimenu 

Visos arijos nesudainuočiau, bet kai kuriuos epizodus prisimenu 

Ne 

Šią operą dukart „pastačiau“ mokykloj (pakoregavus tekstą). Ji fantastinė! Kažkur turiu „originalų“ tekstą 

Nelabai 

Aha (atrodo, kad...) Būtų gerai kažkaip restauruoti 

Prisimenu įžangą: „Ir kur tik mes nebuvom...“ 
 



 

5. Ką keistum, jei “laiko mašina” vėl gražintų į studijų pradžią? 
Ar kada nors gailėjaisi „praleistų progų“ su kursiokėmis(-ais) per studijų metus? 
Ar teko kada pasigailėti, kad kažką praleidai tais jaunystės metais? 

Gal tikrai daugiau mokyčiaus, nors... 
Tai kad ne. 

Matyt vėl brisčiau į tą pačią balą. Gailėkis nesigailėjęs, vis tiek nieko nepakeisi, o jei pakeisi tą, tai gailėsies ano... 

Viskas vyktų panašiai 

Bandyčiau būti drąsesnis, greičiau įsiliet į miesto ritmą. 
Progš, taip. Dėl visa kita žiūriu filosofiškai – nebūčiau praleidęs ko nors vieno, tai būčiau praleidęs ką nors kito... 

Greičiausia, nieko 

O kas būtų, jei būtų... Praeitis -> dabartis -> ateitis... Buvo labai sunku, bet šiandien aš laiminga 

Gal nieko nekeisčiau... Klaikiai bijodavau egzaminų – bet ir šiandien nežinau, ką galėjau padaryti, kad jų taip 
nebijočiau 

Kai ką keisčiau būtinai. 
Taip! (čia prie poklausimio apie „praleidimą“) 

Iš esmės nekeisčiau nieko. Kvaila svarstyti „kas būtų, jei būtų“ 

Daug ką keisčiau. Reikėjo mažiau mokytis, o daugiau laiko skirti kitiems dalykams 

Keisti nenorėčiau nieko 

Studijuočiau 

Tikriausiai nekeisčiau nieko. Žinoma, buvo epizodų, kur galėjau būti aktyvesnis; ir priešingai, buvo atvejų, kai reikėjo 
būti santūresniam 

Niekada nesigailiu to, ką galėjau padaryti, bet nepadariau. Jei pradėčiau gailėtis, žinočiau, kad niekados to 
nepadarysiu 

 

Čia neužteks vietos, apie tai galima romaną parašyti. 
Taip. taip. Ir dar daug visko (čia prie poklausimio apie „praleidimą“) 

Vėl stočiau į MF 

Kaip bebūtų keista, grįžti nenorėčiau – turbūt tingėčiau mokytis. Šiaip, laikai buvo geri, jei kas ir praleista, tai jau ir 
praleista 

 

 



 

6. Ką veiki dabar? Kokie hobiai? 
Kuo užsiimtum, jei „niekas nevaržytų“ ir turėtum tam galimybes (pvz., „be proto“ pinigų)? 

Mokau vaikus matematikos. 
Didžiausias lobis: užauginti du geri vaikai 

Dirbu informacinių technologijų srityje projektų vadovu (vadybininku). 
Hobis – skaitymas, dviratis, šiek tiek gitara „pabrazdinu“, kelionės, gamta 

Bendrauju su kompiuteriais truputėlį, tiksliau užtikrinti turiu normalų bendradarbių bendravimą su jais. Turiu ir hobių, 
kai kuriias spėju užsiimti ir darbo metu, jei viskas gerai sukasi... Žodžiu, kuo noriu, tuo užsiimu, ir pinigų turiu tiek, kiek 
dabar reikia, nežinau, ką daryčiau, jei jų būtų „be proto“ 

Laukiu anūkų 

Matematika tapo verslu, todėl niekas „nevaržo“...Privačiai ruošiu moksleivius valst. mat. Egzaminui, - ne „aukso 
kasyklos“, bet fantastiškai įdomu. 

Labai džiaugiuosi, kad prieš 35 metus užteko proto pasirinkti būtent šią specialybę, ir jau 30 metų dirbu, kaip dabar 
priimta vadinti, informacinių technologijų srityje. Ateityje visko gali atsitikti – ir bedarbiu galima patapti, ir bet kokio 
darbo gali tekti griebtis – bet 30 metų jau išdirbau pagal specialybę 

Pirmiausia džiaugiuos, kad turiu darbą. 
Knygų skaitymas, klasikinė muzika. 
Jei turėčiau pinigų – keliaučiau, keliaučiau... 

Docentauju M. Romerio universitete, taip pat turiu savo verslą 

Vis dar Baltic Amadeus (24 metai). 
Hobis – darbas (deja...) 
Norėčiau užsiimti žemiška veikla: auginti daržoves, mišką, virti sriubą (gerą), klausytis vinilo diskų 

Mokausi italų; esu bendruomenės (jei ką kam nors sako – Fokoliarų bendruomenės) narė 
Norėčiau išmokti pilotuoti lėktuvą 

Dirbu IT tinklų inžinieriumi, neįsivaizduoju savęs to nedirbdamas, todėl nežinau, kaip atrodo tai, kai turi „be proto“ 
pinigų. Greičiausiai tai nieko nekeistų. Gal tik galėčiau daugiau laiko skirti atostogoms ir kelionėms su šeima 

Dirbu IT administratoriumi ir programuotoju. Hobi – muzika, fotografija, video (filmavimas), intelekto žaidimai 
(protmūšis etc.). 
Keliaučiau po gražias pasaulio vietas. Kurčiau „trenktas“ kompiuterines programas 

Atvirai sakant – netikėtas klausimas... 

Informatikė.  
Sodininkystė, daržininkystė... 
Keliaučiau... 

Dėstau LEU, dirbu firmoje. 
Keliaučiau, keliaučiau... 

Dirbu informatiku savivaldybėje, provincijoje. 
Priklausau grupelei „varijotų“, landžiojančių po įvairias viktorinas, žaidimus ir pan. Mėgstu keliauti; ko gero, tuo ir 
užsiimčiau, jei būtų reikiamos sąlygos 

Netradicinė medicina 

Dirbu kriminalistinį darbą... 
Mėgstu paskaityti A. Kristi, ... pažiūrėti tokio tipo meninius filmus 

 



 

7. Kokia nors įdomesnė istorija (su jumis ar kitais) nutikusi jau po kurso baigimo? 

2 : 6 = 3 
Dešimtokų įrodymas: 2 cigaretės : 6 žmonės = 3 dūmai 

Istorijų daug, jos ilgos, į tokį mažutėlį langelį netilps, nes sutrumpinti nemokėsiu. 
Gal juokinga tai, kad dirbdama CSV gyvenau 2,5 m2 kambaryje, kuriame TILPO lova 

Oi buvo daug!  Deja, jos ne šventinės...  

Visas mano gyvenimas – nesibaigiančios istorijos... Linksmos ar nelabai, bet nenuobodžios... 

Teko maudytis spalio 30 d. ežere, kai oro temperatūra buvo 5-6 laipsniai, o vandens 8-9 laipsniai. Savo noru!!! 

Daug. Nžn. Gal, kad duktė irgi nuėjo į taikomąją matematiką. O ten susirado draugą, kurio tėvas buvo mano 
kursiokas. Va tep. 

Prisiminiau mūsų kurso puslapyje Audriaus aprašytą istoriją – dabar ji man pasirodė labai įdomi 

Infobalt parodoje sutikau kursiokus, kurie pasiūlė pakeisti darbą. Taip atsitiko, kad dirbu IT kompanijoje, o tie, kur man 
siūlė, jau nebe 

Kad tokios pritrenkiančios istorijos neturiu – o smulkios netilps čia surašyti 

Istorijų buvo daug ir įvairių 

Vedžiau  
 



 

8. Šiaip kažkas, ką norėtum parašyti 

Į mokyklą kai nueinu – tai ten jaučiuosi, kad atėjau į svečius. O mūsų fakultete susitikime jaučiuosi kaip rugsėjo 
pirmosios šventėje: atrodo, šiandien pašvęsime, o rytoj – į paskaitas. Čia tokia keista vieta – kažkur prapuola laikas ir 
jo suvokimas 

Genialių minčių neateina, taigi tiesiog norisi palinkėt, kad kada besusitiktume – vieni kitus lengvai atpažintume 

Labai graži tradicija (paskutinis rugs. Šeštadienis) 

Visada yra malonu susitikti su buvusiais kursiokais 

Nusiteikimas gali būti svarbesnis nei faktų žinojimas 

Džiugu, kad susitinkame. Galvoju, kad kurso tinklapyje reikėtų studijų laikų nuotraukų prie pavardžių, nes dabar vardus 
dar atpažįsti, o pavardžių – nebe (iš tų grupių, kuriose nesimokiau) 

Smagu, kad mokiaus su tokiais šauniais bendrakursiais 

Paskutinis rugsėjo savaitgalis „pakrauna“ geromis emocijomis ilgam. Didžiausias noras būtų – kad susibėgimai 
nenutrūktų, nors tai, rodos, ir negresia 

Esu laiminga, gyvenu gražioje vietoje prie Žaliųjų ežerų. Kartu su vyru užauginome sūnų ir dukrą. Jau turime nuostabią 
marčią. Dirbu puikiame kolektyve! TIEK. 

Kad kitame susitikime po 20 m. tebebūtume visi 

Džiaukimės kiekviena nauja diena, juk nežinom, kiek jų dar liko 

Manau, kad mūsų kursas yra unikalus (arba bent jau retas) reiškinys. Dėl per šitiek metų išlaikytos tarpusavio 
bendravimo poreikio ir, kaip čia pasakius, nesuformalėjusio stiliaus. 

 
 


