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,_, /  r4 i ia ko slepti  -  simpati jq i iam jaunam 2mogui pajuntu
l! /  Velf0 jo net nematiusi.  UZ tai,  kad susit inkame ne Dubline,
o Vi lniuje. Ui tai,  kad j is, kaip ir  a5, nenuraS6 Lietuvos kaip prarastq
galimybiq ial ies.,Jik ne visi  Siuos neissemtus Lietuvos aruodus mo-
kam atrasti .  O ir metq, kuriuos praleist iau jaukindamasis svetimE ial i ,
man butq gai la. Ten visada bOsi t ik emigrantas. l i  mano dvidei imties
draugq, kurie iSvaZiavo, t ik vienas 5[ tq pasieke. Bet t ik toddl, kad bio-
logams Lietuvoje tikrai ma2ai perspektyvq. Visi kiti geresni gyvenimq

b0tq susikurq Lietuvoje", -  i t  koks Simtametis senolis porina Studentq
darbo birZos direktorius Audrius Zakaras. O jam - tik 22-eji. 5ako. kad
viskas priklauso nuo iSsikelto t ikslo: kaip isivaizduoji  save po dei imt-
ies metq. Nagi, nagi - labai idomu, koki save mato j is pats?,,Oi, geras

klausimas, - akimirkai lyg nustemba, bet tuoj pat skardZiai nusikva-
toja. - Gerai save matau. Be Studentq darbo bir2os projekto, prie ku-
r io dirbu dabar, noriu turdt i  dar bent kel is. Kokius dei imt investiciniq
projektq. Niekas nereguliuotr l  mano laiko ir  nenurodinetq, kq turiu
daryt i .  Trumpiau tariant, noriu iaist i , ,Monopoli" stambiu mastu."

,,Yra geras posakis, tiesa, neiinou, kieno, bet man
patinka: ,,Tu matai daiktus, reiikinius ir klausi,
kodel?" Ai sapnuoju daiktus, reiikinius ir sakau:
kodel gi ne?"
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Duokit duonos ir iaidimq

Dar b0damas moksleivis Audrius, pasirodo, daug laiko praleido

2aisdamas su draugais.

,,Monopolis] kortos, Sa3kes, Sachmatai - tiko viskas.,,Gal ai save
priskirtiau prie vyresnds kartos Zmoniq, - kol po tokio jo pasakymo

bandau atgauti prarastE ZadE, jis tgsia: - dabartiniai aituoniolikmeiiai
mieliau renkasi bendravimq,,online". Kompiuteris suteikia galimybq

susitikti su bendraamiiais ii viso pasauliq taiiau jis neduoda kertinio
pa2inimo - gyvo ryiio su Zmogumi. Man patinka pasidejus,,teisingE"

buteli sedeti su draugais iki isnaktq ir kalbetis, svajoti... Zaidimai mane
skatino logiSkai mEstyti, galvoti i prieki. lSmokau pa2inti 2moniq psF

chologijq. Mokykloje mus mok6 skaiiiuoti pinigus, taiiau kaip Zmo-
gus elgiasi juos atiduodamas - ne. Zaisdamas maiiau, kaip vienoje
ar kitoje situacijoje elgiasi mano draugas ar jq b0ry6. Si patirtis man ir
dabar labai praverdiai - sako Audrius.

Studentq darbo birZos vadovo nuomone, Lietuvos rinkoje tikrai

aMlnh/r K"/r-",*

,,limokou pohinti hmoniq psichologijq. Mokykloje
mus moke skaitiuoti pinigus, totiou kaip hmogus
elgiosijuos atiduodamos - ne."

yra kq veikti. Kam ji per maia, si0lo greitis i Europos S4iungq ar Bal-

tarusijq.,,Yra geras posakis, tiesa, ne2inau, kienq bet man patinka:"Tu

matai daiktus, reiSkinius ir klausi, kodel". Ai sapnuoju daiktus, reiSki-

nius ir sakau: kodel gi ne?" - savo veiklos filosofijq ddsto jaunuolis.

Pasak Audriaus, tereikia atmerkti akis ir apsidairyti aplinkui.

Tinkamas laikas ir vieta

20 metLl perkopusiam jaunuoliui buvo galimyb€ atsisdsti i vie-

nos bendrovds rinkodaros vadovo krdslq. Taiiau ta pati kompanua
jam atsargiai pasi0l€: o gal nordtumei imtis visiSkai naujo projekto?

,,Man kaikaip,,susiiviet€'1 kad bus neidomu sedeti nuo aituoniq ryto
iki penkiq vakaro su kostiumu. Sakau:,,A5"jamu" Sitq variantq'i - Stu-

dentq darbo birios ik0rimo pradiiq prisimena jos vadovas. Oi, kaip i5
pradiiq jis gailejosi... Oi, kaip norejo atsiradusias daugybq problemq

pasidalinti su kitais. Tatiau po kurio laiko atejo suvokimas: jis vado-
vauja projektui!,,lai - kaip maZas vaikas, kurj tu augini. Kai atsiranda

idirbis, pradedi ,,kaifuoti'i Priei imdamasis 5io projekto uidaviau sau

du pagrindinius klausimus: ar noriu vadovauti, veikti ir ui tai prisiim-

ti atsakomybe, ar noriu buti vykdytojas ir daryti tai, kE liepia kiti? Ar
noriu aktyvaus, ar pasyvaus darbo? Ai megstu vadovauti ir aktyviai

b6gioti, tad pasirinkau tai, prie ko linko iirdis. Ai pasirenggs prisiimti

atsakomybq ui savo darbus. Jei jie pavyksta - valio, jei ne - tai mano

koid, kuriq turiu iisrdbti", - sako Studentq darbo birios vadovas.

Hmm... labai idomu, kam tokiam jaunam Zmogui reikal inga tokia
did2iule atsakomybe?,,U2 atsakomybg didesnius pinigus moka", - nu-
sikvatoja jaunuolis.

lr vadovas, ir klientas

Audrius sako, kad dabar yra suformuotas tiesus ir tvirtas Studentq

darbo birios stuburas, ant kurio auginami raumenys. Bir2os klientais
gali tapti 200 t0kstantiq Lietuvos studentq.50-yje Salies aukstqjq mo-
kyklq ir kolegijq besimokaniiam jaunimui tai yra pirmieji Zingsniai,

kurie gali padeti integruotis i suaugusirliq pasauli. Lietuvoje Studentq
darbo bir2a konkurentq neturi. Net tokie rinkos gigantai kaip www

cv.lt ar www.cvonline.lt veikiau bendradarbiai, o ne prieiininkai.,,Stu-
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,,Noredamas rasti darbq, turi pajudinti savo

,,gerbiamqjq" ir pasirodyti, kas esqs. Liaudiikai

sakant, moketi save parduoti."

dentai gal i  r inkt is i i  daugiau nei tukstani io darbo pasiulymq. Atsi l ie '
pimaiforume ir apklausos rodo, kad j ie darbq randa.Tai labai smagu

Norddamas rasti  darbq, turi  pajudint i  savo,,gerbiamqjq" ir  pasirodyt '

kas esqs. Liaudi5kai sakant, mokdti  save parduoti",  -  sako Audrius. Kac
j is savo vertq 2ino, abejoniq beveik nekyla, tai iau .. .  niekada negal

i inoti ,  toddl pasit iksl inu.,,Savo iniciatyva djau i  jvair iausius kursus i '

seminarus. Kam?Tarkim, universitetas per metus iSleido du Simtus va'

dybininkq. Kuo j ie skir iasi vienas nuo kito? 13 t ikrqjq. Na, baigd. Sma-
gu. Turi bakalauro diplomq. Smagu. O kas tol iau? Tiesa yra tokia, kac
prideting vertg gal i  susikurt i  t ik pats", -  porina Studentq darbo bir2os

vadovas. Pradejqs dirbt i ,  Audrius sako supratgs, kad jam nepakenktu.

ir  daugiau,,priddtinio baga2o". Sis projektas tapo dar vienu universite-

tu., ,Labai smagu, kai b0damas dvidei imties i lendi i  kostiumq ir nuein
pakalbeti  su kokiu nors general iniu direktoriumi, kuris valdo Simta

Zmoniq ir  , ,varto" mil i jonus. Jis tave,,suvalgo". l5eini,  papi lve Slapia
Pasidarai iSvadas. Ka2kq paskaitai,  paklausi patarimo, nueini pas kita

ar vel pas tq pati .  Galiausiai imi suprasti  kai kuriuos dalykus, iSmokst:
kalbeti jq leksikonu, ki taip tariant, supranti ,  kas ir  su kuo yra valgoma'
- prisipai ista Audrius.

Diplotnasmamai

Berniuku, eidamas net pas didi iausiq general ini direktoriq, Aud-

rius nesi jaui ia. Jis sako einantis su dalykiniu pasiI lymu, o ne saldainiq
pra5yti . , ,Gal jei  prisistatyaiau kaip kokio nors koncerno vadybininkas,

mane isivaizduotLt ki taip. Tai iau vien ddl to, kad atstovauju Studentq

darbo bir iai ,  tur iu prikl i juotE etiketg,,studentas' i  -  i i  balso intonaci jos

suprantu, kad j is visiSkai ddl to nesi jaudina. Vadovq Audrius sako su-

t ikgs visokiq. Nuo jaunatviSkq, kurie orientuoti  jZmones, iki  grieZtq ly-

deriq, kurie pavaldinius vadina balso neturint ia palaikymo komanda.

,,Vieniems vien Zodis,,studentas" sukel ia neigiamq emocijq - oi,  ne,

turejau ai jq, neki ik, nesj ie daug blogo padarq. Kit i  studentus vert ina

kaip perspektyvE ir yra pasiruoSg i juos investuoti ,  skatint i  i r  augint '

drauge su kompanija' i  -  isp0di ius i5 susit ikimq su vyresniais kolego-

mis ddsto Studentq darbo bir2os vadovas.

Jis, kaip pats sako,,,malasi tame pai iame sociume", tad gerai su-
pranta, kuo gyvena studentai.  Tiesa, i  Vi lniaus Gedimino technikos

universitetE, verslo vadybE, istojo t ik todel, kad bakalauro diplomc

norejo...  mama.,,Esu jai tai paZaddjqs. Kai baigsiu, pakabinsiu tq,,ba-

kalaurq" ant sienos, namuose bus dideld 5vent6, nes mama pagaliau
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tur6s diplomq. Ko deljos nepadarysi... Mama isitikinusi, kad aukitasis
mokslas atidaro tam tikras duris, uZtikrina mano ateiti, uZdirbamus
pinigus ir sdkmg. Daugelis 2moniq taip galvoja", - sako Audrius. Pats
jis jsitikinqs, jog diplomas negarantuoja keliq tukstaniiq atlyginimo I
rankas, kabineto"Verslo trikampyje" ir uitikrintos vietos gyvenime.

Alkanas su peiliu ir Sakute

Jaunuolis sako, kad studentiSkas gyvenimas duoda gyvenimiSkos

patirties. lSmoko bendrauti su Zmonemis, suvaZiavusiais ii skirtingq

miestq ir turinfiais kitoki poZilri i kai kuriuos dalykus. Tatiau paskai-

tose Audrius sako pasigendantis bendravimo igudZiq tobul inimo ir
praktiniq uisidmimq.,,Vien sausa teorija. Universitetas jduoda peilj ir

iakutq, taiiau nepaaiikina, kaip jais naudotis. Juk i3 bado gali numirti,

- lengvai ironizuoja jaunuolis.-Taiiau studentai kartais mano, kad jei
jau baigiau bakalauro studijas, projektq vadovas - iemiausia pozicija,

i kuriq galiu eiti. O jei baigiau magistranturE, esu Dievas". Realybes su-
vokimo ii jaunq imoniq pasigenda ir personalo atrankos kompanijos

ar ekspertai, su kuriais Audriui dainai tenka bendrauti. Pats Studen-

tq darbo birios vadovas nepraktikuoja universitetuose neretai bru-

kamos metodikos viskq iskalti atmintinai. Jam gan-a, kad Zino, kur ta
informacija pad€ta.,,Gyvename XXI amiiuje. Kartais darosi net baisu,

kq padarE internetas - informacijos srautai miliiniiki. Todel reikia mo-

keti atsirinkti, kas tau tikrai reikalinga. Ai visq laikq sakau, kad labai
pasiseke medikams, nes jq universitete gauti pradmenys taip greitai

nekinta: skilvelis taip ir liko skilveliu, prieSirdis - prieiirdiiu. O vadyba

ar lT sritis? Juk tai, kas buvo priei dvejus metus, Siandien beviltiikai
pasenq. Tai jeigu dabar studentai mokosi dalykus, kurie,,nebeveZa"

darbdaviq, tai kam to reikia?" - griiteli petiais Audrius.

lnft jan,atbateorija ir praktika

Audrius Zakaras kitiems patartq sekti savo pavyzd2iu ir rinktis

neakivaizdines studijas.,,Sqiiningai galiu pasakyti, kad iia jtave 2i0ri

kitaip. Nes daZniausiai tu esi dirbantis Zmogus, iinai, ko nori, ir grei-

iiau pasiimi tas 2inias. Bent a5 pasteb6jau, kad dieniniame skyriuje tos
paiios 2inios iSpleiiamos. Bet jei 2i0retume kcikybes, tai ji nesiskiria'|

- argumentus d6sto treiiojo kurso verslo vadybos studentas. Jis sako

branginantis laikq, tad paskaitas mieliau iikeiiiantis i knygas.,,Vis del-

to mokykla davd tai, kad tu moki bent jau mokytis. Knygos yra nuo-

stabus dalykas. Jas privalu skaityti, tik reikia Zinoti, kokias. Subalan-

suoti rn ir7'an energUas", - porina Audrius Zakaras.Teorija be praktikos,

pasakjaunuolio, nieko verta. Taiiau neturint teoriniq 2iniq, praktikoje

neiSvengiama klaidq. Kalba patirtis?,,O Jdzus Marija, du kartus vos
nebankrutavau. Del patirties stokos ir teoriniq komunikacijos 2iniq

tr0kumo. Tarkim, ai sakau,,namas". Bet ai isivaizduoju, kad jis yra su
lygiu stogu, o mano pavaldinys - kad su Slaitiniu. Aisku, tai vis tiek yra

namas. Bet nesklandumai tolesniame darbe - garantuoti. Teko tobu-

linti komunikacijos iinias, kad to namo ivaizdis mano ir kito galvoje

sutaptll. eia tik vienas ii pavyzdiiq. O juk kiekvienq dienq gyveni ir
mokaisi'i - sako Studentq darbo birZos vadovas.

Amiinaijaunas?

Dabartin6s pareigos Audriui tinka ir patinka. Jis nebijo, kad klijuo-
jama etiket6,,studentas" liks visam laikui. ,,Cia reiSkia am2inai jaunas,

ar ne?" - nusiiypso. Jei atsibos Sis darbas, prad€s kitq projektq..,Del ko

mes gyvename?" - staiga apsikeiiiame vaidmenimis, ir jis provokuoja

mane. Kaip d6l ko? - nustembu. D6l savgs. Del kitq.,Iaip, bet kq turi

teikti tas gyvenimas?" - tardo toliau.,,O kq?" - nebeketinu pasiduoti

,,U niversitetas iduoda peili ir iakutq, taiiau
nepaaiikina, kaip jais naudotis. Juk ii bodo gali

numirti."

spaudimui., ,Sutinku su vieno protingo 2mogaus mintimis, kad turime
patirti ,,kaifq" nuo 3io gyvenimo. Darbas,,suvalgo" daug musq laiko,

tad jis privalo teikti malonumq. Tiesa, nereikia pamiriti ivertinti jj ir
pinigq suma, nes valgyti tai reikia", - vali[ki3kai Sypsosi. Pats Audrius

darbo laiko neskaiiiuoja. Praddjqs kurti Studentq darbo biriq, dirbo
po keturiolika valandq. lr dabar ne2i0ri i laikrodi, kada galds sprukti

namo. Jis Zino, kaip jauiiasi (bent numano) kitq kompanijq vadovai.

Motyvacija did2iule, kaip ir atsakomybd. Taiiau tikrai svarbus tampa

tik uisibreZtas tikslas. ,,Neb€ra kaip mokykloje, kai sekmadieni po

,,Formul€s 1" lenktyniq prasid6davo gedulas, kuris trukdavo iki penk-

tadienio tref ios valandos popiet. Tada pradedavai gyventi -,,yesl", tu-

r im dvi dienas iSeiginiq. Dabarsuderinu viskq.Juktu kontrol iuoj i  laikq,

o ne laikas tave. Turiu didelq darbo knygq, bet juk pats jq ir pildau.

lSmokau planuoti'i- atskleid2ia Studentq darbo bir2os vadovas. Laiko

lieka irdraugams.Tiems, kurie kadaise kartu buvo palinkg prie,,Mono-

polio". Trys ii jq taip pat uZima vadovaujaniias pareigas, tad pavydui

vietos nel ieka. Grei i iau jau kaip senais gerais laikais dal i jasi ispudiiais
ir patyrimais.Tik dabar - apie tikrqjq rinkq.

Tylios svajonAs

Tikriausiai nereikia ne sakyti, kad tdvai vienturiiu s0numi didiiuo-
jasi. Tik mama nor€tq, kad jis maiiau dirbtq.,,Bet man nepriimtini to-

kie tarpiniai variantai. Cia kaip su cigaretemis: imogus r0ko arba - ne.

B0na dar ir tokiq, kuriais ai stebiuosi: pavyzd2iui, ruko tik per iventes,

t ik sugri2q namo arba t ik darbe.Tokiq nesuprantu. Jeigu a5 rukiau, tai
pakelis per dienq - stabili doz6. Ekstremalu, bet man kitaip nei3eina.

Buvo, kai ai, didelis studentas, gul€jau namuose. Dabar dirbu visu

tempu. Jokiq tarpinir{ variantq - puse etato ar kaip nors panaiiai. Jei-
gu imi, tai i i  karto urmu", - juokiasi jaunuolis. Priei dvejus metus j is ne

tik pradejo dirbti, bet ir i5sikraust€ ii t€vq namq. Nes taisykles, kokios

lanksiios jos butr.t, lieka taisyklemis. O Audrius jq nemdgsta.,,laisyklds
yra tam, kad jas sulauiqs Zinotum, kE sulauiei", - paaiSkina.

Tyli Audriaus svajon€ - vadovauti Europos Sqjungos studentq

darbo birZai arba kokio nors lspanijos koncerno apyvartq paversti

pelnu. Ambicijq ir parako jis turi. Tod6l visiSkai nenustebiiau, jei jo

svajon€s iSsipildytq.

Edita Brazoitd

A. Jaros nuotr.
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