
VGTU inžinerijos licėjus  

Ugdymo karjerai pamokos 2022 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis, kurias vedė mokinių 

tėvai:  

 

• Lapkričio 28 d. 6 pam. 6e klasės mokiniams (201 kab.) su UAB „Caverion Lietuva“ projektų 
vadove Inga Kerailyte.  

• Lapkričio 28 d. 6 pam. 8e klasės mokiniams (406 kab) su odontologijos  klinikos direktore 
Dalia Čižaitė-Gabe.  

• Lapkričio 28 d. 7 pam. 8f klasės mokiniams (318 kab.) su buhaltere Karolina Janoniene.  

• Lapkričio 29 d. 6 pam. 5e klasės mokiniams (113 kab.) su doc. dr. Skaiste Volungevičiene 
„Mokslininko kelias“.  

• Lapkričio 30 d. 2 pamoka 8e klasės mokiniams (204 kab.) su Aušrine Griškevičiūte-
Gečiene (VilniusTech Kelių katedra).  

• Lapkričio 30 d. 4 pam. 11b klasės mokiniams (319 kab.) su IT projektų vadove Jurgita 
Jazgevičiene.  

• Gruodžio 1 d. 2 pam. 6f klasės mokiniams (415 kab.) su Jurgita Šaltyte-Mironoviene „Teatras, 
filharmonija, inžinerija“.  

• Gruodžio 1 d. 2 pam. 7d klasės mokiniams (405 kab.) su komunikacijos specialiste Aiste 
Vėtiene.  

• Gruodžio 1 d. 5 pam. 7e klasės mokiniams (321 kab.) su pastatų architektu Juliumi 
Milevičiumi.  

• Gruodžio 1 d. 5 pam. 8d klasės mokiniams (111 kab.) su teisininke, darbuotojų atrankų 
specialiste Jurgita Bliznikiene.  

• Gruodžio 1 d. 6 pam. 8c klasės mokiniams (205 kab.) su teisininke, darbuotojų atrankų 
specialiste Jurgita Bliznikiene.  

• Gruodžio 1 d. 6 pam. 10c klasės mokiniams (302 kab.) su mokslininke genetike Kristina 
Pagarauskaite, kuri vadovauja mokslininkų grupei, dirbančiai klonavimo ir ląstelių bankų 
vystymo srityje.  

• Gruodžio 2 d. 2 pam. 5c klasės mokiniams (404 kab.) su Europos integracijos, rinkodaros, 
kūrybinių bei edukacinių projektų rengėja ir koordinatore Giedre Bacevičiūte.  

• Gruodžio 2 d. 2 pam. 5b klasės mokiniams (112 kab.) su vertėja Monika Matulevičiūte.  

• Gruodžio 2 d. 5 pam. 5e klasės mokiniams (113 kab.) su Eriku Viršilu „Kaip tapti influenceriu 

ir sukurti laidą“.  



• Gruodžio 2 d. 7 pam. 8e klasės mokiniams  (204 kab.) su verslo konsultacinės įmonės 
direktore Aiste Juraškiene.  

 


