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 Jau dvejus metus ugdymas karjerai skinasi kelią į 
mūsų mokyklas. Klasės valandėlės, integruotos įvairių dalykų ir 
ugdymo karjerai pamokos, seminarai, grupinės ir asmeninės 
konsultacijos, išvykos, ekskursijos į įmones, įstaigas – viskas 
didžiojo ugdymo karjerai tikslo vardan. Didysis tikslas – 
veiksmingai ugdyti ir ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti 
mokinius jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.  
 Utenos Vyturių progimnazijos penktokai ir 
šeštokai per integruotas lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai 
pamokas kūrė knygelę. 
 Gal šiek tiek keistas šis sumanymas, bet imkit 
knygelę ir skaitykit – joje mūsų vaikų vertybės: noras padėti 
žmonėms, meilė gamtai, tėvams, noras būti mylimam, jėga, 
gerumas, noras būti reikalingiems ir gerbiamiems, svajonės 
apie pasaulį be mirties...  
 Penktokai rašo apie ateities profesijas. Kartais 
vaikai juokauja arba gudrauja: per mokyklinį šalmą žinios 
pačios sulįstų į galvas, vieną penalą valytų dešimt valytojų. 
Mums reikalingi kosmoso gyvūnų prižiūrėtojai. Orai, žinoma, 
programuojami, balso stygos valdomos, akys keičiamos, net 
vaikų išvaizda koreguojama.  
 Šeštokai bando įsivaizduoti, kaip jiems sektųsi 
dirbti vieną ar kitą darbą. Kirpėjas, tekintojas, drabužių 
dizaineris, naras, advokatas, psichiatras, muzikantas, 
ekskursijų vadovas, manikiūrininkas, virėjas – tai profesijos, 
kurias linksmai matuojasi šeštokai. Įsitikinte tuo patys. 
 
 

Knygelės sudarytoja  
mokytoja Regina Zapolskienė 



 
 

Ieva Malinauskaitė 

 
Profesija – maistininkas 

 
Kuo gi aš norėčiau būti? Kartais pamąstau, jog norėčiau 

būti maistininke. 
Kokia tai profesija? Maistininkas vos ištartų patiekalo 

pavadinimą, ir toks patiekalas atsirastų jam prieš nosį. 
Jei būčiau maistininkė, skrisčiau į Afriką ir pamaitinčiau 

visus ten badaujančius žmones. Keliaučiau po visą pasaulį, kol 
neliktų jame nė vieno alkano žmogaus. Pasaulis būtų sotus ir 
dėkingas man.  

Nebūtų ir šiukšlių, nes nereikėtų jokių maišelių. Nebūtų 
maisto gamyklų ir jų kaminai neterštų oro. Niekas nė cento 
neišleistų maistui: aš visus maitinčiau nemokamai. 

Maistininku būti labai gerai. Labai norėčiau būti 
maistininkė. Tikrai. 
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Viltė Kviklytė 
 

Mano darbas 
 

Būčiau vadybininkė arba verslininkė. 
Turėčiau daug pinigų, didelį namą, vaikščiočiau po 

parduotuves, viską apžiūrinėčiau, kasdien ką nors gražaus 
pirkčiau, o nuėjusi į darbą visiems vadovaučiau, truputį 
pašūkaučiau, kad netinginiautų. 

Mano darbas pakeistų visą mano gyvenimą. Kas savaitę 
uždirbčiau po du tūkstančius litų, kuriuos leisčiau, kur 
norėčiau. Aišku, kad už tuos pinigus pirmiausia skrisčiau į 
Angliją pas savo mylimą mamytę. Norėčiau ir po visą pasaulį 
pakeliauti. 
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Greta Baranauskaitė 
 
Taksi lėktuvas 
 
Taksi lėktuvas skraidintų žmones po visą pasaulį. Labai 

greitai atsidurtumėte, kur tik panorėję. 
Visi žmonės keliautų po pasaulį. Tai pakeistų viską.  
Manote, aš būčiau taksi lakūnas? Ne, jis būtų elektrinis, 

toks robotas. Tuos robotus aš ir kurčiau. Lėktuvai gamtos 
neterštų. 
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Karolis Žiogas 
 
Robotininkas 
 
Ateityje tikrai bus robotininkų. Jie kurs vis naujus 

robotus.  
Robotai pakeis daugelį darbuotojų. Pavyzdžiui, valytojo, 

namų tvarkytojo, virėjo, auklės ir kitus darbus dirbs vien tik 
robotai. 

Robotininkai gaus didelius atlyginimus. Jie programuos 
robotus, skirstys jiems darbus, remontuos sugedusius robotus. 
Robotininkai vis tobulins savo kūrinius, robotai galės pakeisti 
vis daugiau darbuotojų: vairuos taksi, dirbs sodininkais, 
siuvėjais. Naują robotą robotininkas sukurs per savaitę ar dar 
greičiau. Robotininkai atostogaus kasmet po kelis mėnesius. 

Gal ir norėsiu būti robotininkas. 
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Eglė Raugevičiūtė 
 
Sliekų dresuotojas 
 
Po penkerių metų sliekų dresuotojas bus paklausi 

profesija. 
Sliekų dresuotojas išsikas sliekų, prijaukins juos. Kai 

sliekai visai užaugs, dresuoti kasdien juos bus būtina. Sliekų 
dresuotojo profesija reikalinga, kad sliekai galėtų apginti savo 
teises, kad jų neišnaudotų meškeriotojai. Dresuoti sliekai šoks 
per degantį vestuvinį žiedą, ieškos adatų šieno kupetose, su 
malonumu dirbs kai kuriuos kitus darbus darbelius. Sliekai taps 
naminiais gyvūnėliais: juos maudys, šukuos, vedžios į lauką. 

Sliekų dresuotojais dirbs tik labai geri ir kantrūs žmonės. 
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Edvinas Vitas 
 
Supermenas  
 
Norėčiau būti supermenas. Supermenas – puiki 

profesija! Tai jėga! Jis tiek daug mato! Beveik visą pasaulį! 
Ši profesija svarbi, nes pasaulį reikia saugoti. Supermeno 

kūnas treniruotas, raumeningas, jis patinka visiems. 
Supermenas dirba dieną naktį – visą parą. Pinigų jis negauna, 
bet gauna žmonių šypsenas.  

Beje, jis gyvena Niujorke. Nedideliame bute. 
Pragyvenimui jis užsidirba kitaip – žurnalistika. Jo uniforma 
mėlynos spalvos su raudonomis ir geltonomis detalėmis. Jis 
dėvi mėlyną apsiaustą.  

Supermenas saugo ne tik Niujorką, bet ir visą pasaulį. 
Supermeno humoro jausmas puikus. Jį myli visi.  

Ir taip, tai aš! 
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Matas Narkūnas 
 
Specialusis policininkas 
 
Tai mano sugalvota profesija. Specialusis policininkas 

labai gerai apsaugotas. 
Jis reikalingas tam, kad policininkams būtų lengviau 

dirbti. Specialusis policininkas moka kung fu ir nindzės menus. 
Specialusis policininkas gaudo visokių tipų plėšikus. Jis 

valgo du tris kartus per dieną. Maistas labai skanus, bet 
specialus, jis padaro žmogų atsparų visų rūšių ginklams. 
Specialusis policininkas saugo ir gina ir turtingus, ir vargšus, 
per metus uždirba du šimtus tūkstančių pinigų. 

Norėčiau būti specialusis policininkas, stiprus, bet geras 
ir draugiškas. Dėvėčiau iš metalo padarytą aprangą, būčiau 
nesunaikinamas. 
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Ignas Čepė 
 
Mototaksi vairuotojas 
 
Mototaksi greiti ir reikalingi. Skirti dideliems miestams. 
Kam jų reikia? Kad nereikėtų stovėti kamščiuose, kad 

greičiau būtų galima nuvykti iš taško A į tašką B net ir piko 
valandomis. 

Ką jie veiktų? Vežiotų skubančius žmones. 
Mototaksi vairuotojo diena labai paprasta: keliasi, 

prausiasi, valgo, vedžioja šunį, sėda ant motociklo ir ieško 
skubančių keleivių. Juos vežiodamas per mėnesį uždirba net 
du tūkstančius penkis šimtus. Tai tikrai daug. 

Ach, norėčiau tokio darbo! 
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Edgaras Tumelionis 
 
Žmonių gyvybės atkūrėjas 
 
Žmonių gyvybės atkūrėjas – labai reikalinga profesija. 

Žmonės galėtų prisikelti iš numirusiųjų! 
Niekuo nekaltas žmogus žūva avarijoje. Ar jums patiktų 

taip mirti? 
Pasaulis be mirties būtų idealus. Būtų labai daug senų 

protingų žmonių, dar daugiau jaunų. Žmogaus gyvybės 
atkūrėjai atkurtų ir jaunų, ir senų žmonių gyvybes. 

Norėčiau būti šios profesijos atstovas: jei mirtų tėvai – 
akimirksniu juos prikelčiau. Jie gyventų, kol aš gyvenčiau. Betgi 
jei aš mirčiau, mano kolegos mane prikeltų. Puiku? Tiesa? 
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Evantas Černius 
 
Mokyklinių šalmų kūrėjas 
 
Norėčiau, jog ateityje atsirastų nauja profesija – 

mokyklinių šalmų kūrėjas. 
Mokyklinių šalmų kūrėjas sukurtų tokį šalmą, kurį 

užsidėjęs iškart viską išmoktum. Ši profesija reikalinga tam, 
kad būtų lengviau mokytis. Viskas pasikeistų: nebereikėtų nei 
mokyklų, nei mokytojų, svarbu būtų tik įsigyti mokyklinį šalmą. 
Šalme esanti mikroschema per tavo plaukus visą reikalingą 
informaciją perduotų į smegenis ir tu viską jau žinotum. 
Šalmas būtų panašus į dviratininko, tik be dirželių, kur 
pasmakrėj prisitvirtina. Šalmo kūrėjas užsidirbtų milijonus. 

Ir norėčiau, kad mokyklinio šalmo kūrėjas būčiau aš! 
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Greta Tarvydaitė 
 
Penalų valytoja 
 
Ar matėte, kokie mokinių penalai? Ir ko tik ten nėra! 

Pilna niekam nereikalingų daiktų daikčiukų, niekų niekučių.  
Penalų valytoja – tokia profesija reikalinga tam, kad visi 

penalai būtų švarūs ir tvarkingi. Tvarkingais penalais džiaugtųsi 
visi žmonės. 

Penalų valytojai dirbtų ne visą darbo dieną, uždirbtų apie 
tūkstantį aštuonis šimtus per mėnesį. Vieną penalą valytų 
dešimt valytojų: vieni – vidų, kiti – išorę, vieni – viršų, kiti – 
apačią, vieni – vietą tušinukams, kiti – trintukams ir t.t. 

Šitas darbas reikalauja ypatingo atidumo, taigi vyrams jis 
netiktų. Penalus valytų moterys nuo trisdešimt iki 
penkiasdešimt metų. 
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Raminta Borisaitė 
 
Ateities tyrinėtojas, keliaujantis laiko mašina 
 
Ši profesija bus labai svarbi. Laiko mašina mokslininkai 

galės nukeliauti į ateitį ir ištyrinėti ją. Taip pat galima bus 
nukeliauti ir į praeitį. 

Ką mokslininkai sužinos, viską papasakos žmonėms, 
aprašys. 

Jūs kaip norit, bet aš šitos profesijos už jokius pinigus 
nesirinkčiau. Jeigu užstrigtų laiko mašina, pavyzdžiui, praeityje, 
juk nebegalėčiau grįžti į dabartį. 
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Gabija Lebednykaitė 
 
Kosmoso gyvūnų prižiūrėtojai 
 
Tų profesijų ateityje bus labai daug ir pačių įvairiausių, 

pavyzdžiui: šunų programuotojas, kosmoso picų kepėjas. Aš 
jums papasakosiu tik apie vieną. Ta profesija tikrai labai įdomi 
– kosmoso gyvūnų prižiūrėtojas. 

Suintrigavau? Bet žinote, kas keisčiausia? Tie gyvūnai bus 
robotai. 

Gyvūnai robotai ės žolę ir gers orą. Su jais bus įdomiau 
nei su paprastais kačiukais ar šuniukais, žiurkėnais ar kitais 
gyvūnėliais. Gyvūnai robotai turės įvairių mygtukų: žaidimų, 
piktumo, gerumo nuotaikos, sargybinio nuotaikos ir kitų. Škotų 
terjerą kosmoso gyvūnų prižiūrėtojas galės paversti, 
pavyzdžiui, rusų spanieliu. Aukštos kvalifikacijos gyvūnų 
prižiūrėtojas sraigę galės paversti karve, duodančia tikro 
pieno. 
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Emilija Miškinytė 
 
Skraidančių taksi vairuotojas 
 
Ši profesija labai patiktų visiems gyventojams. 

Gyvenimas taptų žymiai lengvesnis. Galima būtų skristi trijų 
tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Nereikėtų bijoti, kad 
pavėluosi į darbą ar į mokyklą, nes skraidančiu taksi 
atsidurtum vietoje greičiau nei per pusę minutės. 

Taksi vairuotojui reikėtų uniformos. Ji būtų kūno spalvos, 
su įvairiausiomis emblemomis, vairuotojo vardu ir pavarde. Šį 
darbą turėtų dirbti vyrai. 
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Gedvilė Mažeikytė 
 
Vaikų išvaizdos korektorius 
 
Ateityje bus įvairiausių profesijų, bet šį kartą aš 

papasakosiu apie vaikų išvaizdos korekcijos specialistą. 
Vaikų išvaizdos korektorius reikalingas, kad idealūs tėvai 

turėtų idealius vaikus, kuriuos patys ir susikurtų, padedami 
darbuotojo – roboto. Visiems tėvams padėtų robotas AC 
10050. 

Jis savo ekrane rodytų dešimties – dvylikos metų vaiko 
atvaizdą, kurį tėvai patys galėtų keisti. Šis robotas būtų 
samdomas – tūkstantis litų už vieną vaiką. 

Robotas AC 10050 dažniausiai dirbtų ligoninėje, vaikų 
skyriuje, kur laisvu nuo korektoriaus darbo laiku užimtų vaikus: 
žaistų su jais stalo žaidimus, mokytų, linksmintų, maitintų, 
keistų sauskelnes. 

Aš norėčiau, kad mano vaiko išvaizda būtų pakoreguota, 
kad jis visada būtų patenkintas savimi.  
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Kotryna Gečiauskaitė 
 
Orų programuotojas 
 
Argi nebūtų šaunu, jei vasarą nelytų, kai tu nori iškylauti, 

o žiemą būtų pakankamai sniego, kai sumanai paslidinėti? Dar 
geriau būtų, jei mes patys reguliuotume orą. 

Ateityje tai tikrai bus įmanoma. Protingieji mokslininkai 
sukurs kompiuterinę įrangą, kurią paleis skraidyti kosmose. 
Įranga reaguos į žmonių norus, ir gausime orus, kokių 
norėsime. Kaip? Paprastai! Orų programuotojo padėjėjas, 
atsižvelgęs į daugelio žmonių pageidavimus, savo 
kompiuteryje parašys žinutę apie tai, koks oras turėtų būti po 
valandos ar dienos. Pageidavimai keliaus į kosmosą, ir mes 
gausime, ko norėję – saulėtą ar lietingą dieną. Nori ciklono – 
prašom, nori kaitrios ar šlapios dienos – žiūrėk tik neperkaisk 
arba neperšlapk! 

Tik pagalvokite, kaip tai gerai būtų! Per gimtadienius ar 
per vestuves šviestų saulė, o jei norėtumėt išsisukti nuo 
mokyklos, termometrai rodytų trisdešimt laipsnių šalčio! 
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Živilė Tilindytė 
 
Dantukų fėja 
 
Dantukų fėja bus daktarė su sparneliais. Naktimis 

blogiems vaikams ji gadins dantis, o geriems valys. Jei koks 
vaikas ją įpykdys, fėja taps ragana. Šiaip nebijokite: dantukų 
fėjos geros, bet turi silpnus nervus. Manau, kad jos privalės 
dirbti ir gėlių žieduose. 

Per trejus metus jos išmoks skraidyti ir tyliai įlįsti į vaiko 
burną. 

Šis darbas tikrai ne man, bet gal tau? Taip, tau! 
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Saulė Aleknaitė 
 
Asmeninis balso stygų valdytojas 
 
Maždaug po tūkstančio metų atsiras nauja profesija – 

asmeninis balso stygų valdytojas. Į kiekvieno žmogaus gerklę 
bus įdėta mikroschema, kurią valdys automatizuotas robotas. 

Kiekvienas žinome, kad kartais norėdami ką nors 
pasakyti išgirstame labai keistą, aplinkinius gąsdinantį savo 
balsą.  

Robotas, valdantis mikroschemą, seks kiekvieną tavo 
žodį, neleis kalbėti negražiu balsu. 

Ši profesija tikrai ne man – robotui. 
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Viktorija Arelytė 
 
Erdvėlaivio pilotas ir kitos kosminės profesijos 
 
Jei sugalvojai į Marsą nukeliauti draugų aplankyti, 

sumoki erdvėlaivio pilotui penkis kalius (ateities pinigai) ir 
skrendi sau. Erdvėlaiviu gali pasiekti Venerą, Jupiterį, Neptūną. 
Į kitas planetas skraido kosminiai lėktuvai ir kosminiai laivai. Jei 
turi labai daug laiko – keliauk kosminiu autobusu. 

Dabar dar niekaip negalėtum nukeliauti į kosmosą, nes 
trūksta specialių mašinų ir nutiestų kelių. 

Man labai patiktų paviešėti Mėnulyje, ten yra vandens, 
žolės, išeivių iš Žemės ir keistų gyvūnų. Jeigu galvojate, kad tai 
įprastas Mėnulis – Žemės palydovas, jūs klystate. Neseniai 
įvyko vieno kosminio laivo avarija ir Mėnulis susprogo. Mėnulį 
atkūrė, paėmę jo gabalą iš Žemės. 

Įvairių kosminių profesijų bus ateityje. 
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Mingailė Bulkaitė 
 
Kelionių planuotoja 
 
Kad galėtum padėti žmonėms planuoti keliones, pats turi 

būti apkeliavęs visą pasaulį. 
Užaugusi labai norėčiau būti kelionių planuotoja. Daug 

keliaučiau, daug kalbų mokėčiau, bendraučiau su įvairiausiais 
žmonėmis, visada būčiau geros nuotaikos, kiekvienam 
padėčiau pamatyti jo išsvajotą šalį. Žmonės man būtų dėkingi. 
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Gabija Mameniškytė 
 
Asmeninis akių tvarkytojas 
 
Tokia profesija tikrai bus. 
 – Akių tvarkytojau, atneškite man raudonas akis, nes 

žalios jau pavargo: matau pilkas rožes. 
Akių tvarkytojas nueina į savo kabinetą, ieško spalvas dar 

skiriančių raudonų akių, suranda, atneša, pakeičia. 
O žinot, iš ko gaminamos akys? Jos gaminamos 

popieriaus ir iš plastiko, gamina robotai, akių tvarkytojai tik 
keičia jas. 

Kažkiek keista šita profesija, bet reikalinga, nes daugelis 
žmonių per ilgai sėdėjo prie kompiuterių ir ėmė nebeskirti 
spalvų. 
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Arijus Navikas 
 
Ateities numatytojas 
 
Paskutinis ateities numatytojas ieškojo mokinio, nes 

žinojo, kad greitai mirs. 
Parduotuvėje pamatė labai gabų žmogų ir pasiūlė jam 

tapti savo mokiniu. Žmogus sutiko. Mokslai sekėsi labai gerai. 
Liko tik paskutinė pamoka, bet mokytojas mirė. 

Žmogus dirbo vienas, išmoko ne tik numatyti, bet ir 
keisti ateitį. Ir taip visi žmonės tapo nemirtingi. O ateities 
numatytojas prisikėlė iš numirusiųjų. Pravedė paskutinę 
pamoką, kurios metu išmokė žmogų skraidyti. 
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Silvija Butrimaitė 
 
Kosmoso gyvūnų gydytojas 
 
Ši profesija gan keista. Kiekvienas šuo turi elektroninį 

pavadėlį, kuris jaučia, kada gyvūnas suserga, perduoda žinią 
kosmoso gyvūnų prižiūrėtojui, tada šis ir atskrenda. 

Vienas šuo gyveno Mėnulyje, jam įkando erkė, ir jis labai 
stipriai susirgo. Kosminis pavadėlis pajautė, jog šuniukas serga 
ir pranešė, kur reikia. Staiga iš kažkur išdygo mažas 
žmogeliukas, kuris ligoniui suleido daug neskausmingų vaistų. 

Kitą dieną šunelis buvo sveikas. 
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Mintautė Matulevičiūtė 
 
Jeigu būčiau kirpėja  
 
Jeigu būčiau kirpėja, mano prijuostė būtų gėlėta, 

šukuosena – išskirtinė, visų giriama. Sakyčiau, kad ji daryta 
mūsų salone. Taip pritraukčiau naujų klientų. 

Kirpčiau žmonėms plaukus, dažyčiau visomis spalvomis ir 
atspalviais, kurčiau nepakartojamas šukuosenas. Darydama 
cheminį sušukavimą, plepėčiau su klientėmis apie įvairius 
dalykus. Papasakočiau, kokios šukuosenos populiarios, kokios 
kam tinka. 

Baigusi darbą pasivaikščiočiau po miestą su labai gražiai 
apkirptu šuniuku, kuris tilptų į rankinę. 

Žmonės mane pažintų ir gatvėje, mojuotų ir šypsotųsi.  
Darbe niekada nepavargčiau, nes mylėčiau savo darbą. 
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Orestas Stundžia 
 
Jeigu būčiau tekintojas 
 
Jeigu būčiau tekintojas, dėvėčiau apsaugines pirštines, 

ausines, vilkėčiau specialius rūbus.  
Tekinčiau metalą staklėmis, nutekinčiau įvairiausių 

detalių, gręžčiau skyles, įpjaučiau vidinius ir išorinius sriegius. 
Būčiau naudingas visiems, kas daro ką nors iš metalo. 
Mylėčiau savo darbą labai, saugočiau savo stakles, dirbdamas 
laikyčiausi visų saugos taisyklių. 

Ar tikrai būsiu tekintojas? Nežinau... 
 
 
 
 
 
 

27 



 
 

Sandra Kuosaitė 
 
Jeigu būčiau drabužių dizainerė 
 
Sveiki. Esu drabužių dizainerė Sandra, viena iš 

įtakingiausių pasaulyje. Mano mados namai – 30 aukštų 
pastatas Paryžiaus centre. 

Kiekvienas aukštas įrengtas su meile, kiekviena siena 
išdažyta vis kitokia spalva, kiekvienas darbuotojas kiekvieną 
dieną atrodo vis kitaip, niekas nedėvi tų pačių drabužių du 
kartus, o dirba čia 20 tūkstančių žmonių. 

Šiandien esu apsirengusi pavasariškai: lengva žydra 
palaidinė trumpomis rankovėmis, juodas su žydru drugeliu 
sijonas iki kelių, ilgi garbanoti kaštono spalvos plaukai, balti 
auskarai – gėlės ir balti aukšti aukštakulniai. 

Kiekvieną dieną sukuriu po vieną naują drabužį, 
parduotuves jis pasiekia po 3 dienų. Eskizus piešiu ant balto 
popieriaus. Kai baigiu, atiduodu asistentams. Prasideda 
gamyba. 

Per dieną mano prekių perka apie 3 milijardus žmonių, 
tuo aš be galo džiaugiuosi. Mano darbas yra geriausias mano 
draugas, kiekvieną rytą einu į jį su džiaugsmu. Myliu savo 
darbą, naujų idėjų gimsta kas minutę. 

Tai buvo tiktai eskizas gyvenimo, kurio norėčiau. 
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Viktorija Vansevičiūtė  
 
Jeigu būčiau narė 
 
Apie tokią profesiją nė negalvojau, netgi nežinojau, jog 

tai profesija, galvojau, pomėgis ir tiek. Išsinuomoji kostiumą ir 
nardai po vandeniu lyg žuvis. Iš tikrųjų naro profesija 
pavojinga: jiems reikia gręžti skyles uolienose po vandeniu ar 
atlikti sprogdinimo darbus. 

Jeigu aš būčiau narė, visų pirma paprašyčiau dizainerės 
Sandros, kad man sukurtų ypatingą kostiumą: jis būtų iš 
geriausios gumos, labai patogus ir nespaustų kūno, greitai 
nesusidėvėtų. Dujų balionas automatiškai prisipildytų oro, o 
naro kaukė būtų tokia patogi, kad net nesugadintų kirpėjos 
Mintautės darytos šukuosenos. 

Plaukiočiau po jūras ir vandenynus, ieškočiau 
pradingusių piratų lobių, būčiau pirmoji moteris pasaulyje 
naro kostiumu perplaukusi Atlanto, o gal net Ramųjį 
vandenyną. 

Ne vien tik savo malonumui plaukiočiau. Padėčiau ir 
žmonėms: apžiūrėčiau laivų korpusus, atlikčiau tiltų 
konstrukcijų jungimo ar remonto, molų ir uostų pamatų 
tikrinimo darbus. Pagelbėčiau žvejams, kurių tinklai užstrigtų, 
padėčiau rasti įvairiausius daiktus, kuriuos žmonės netyčia 
įmestų į ežerą ar jūrą. 
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Laura Bagdanavičiūtė 
 
Jeigu būčiau advokatė 
 
Jeigu būčiau advokatė, būčiau rimta, taktiška, laikyčiausi 

teisės etikos normų. Atstovaučiau klientų interesams 
teismuose, konsultuočiau įvairiais teisiniais klausimais. 
Konsultuočiau klientus įstatymais nustatytų teisių ir pareigų, 
bylos kėlimo ir sėkmingo ginčų išsprendimo klausimais. 
Analizuočiau rezultatus. 

Į darbą eičiau su džiaugsmu, niekada nevėluočiau. Kuo 
galėčiau, tuo žmonėms padėčiau.  
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Livija Trakelytė 
 
Jeigu būčiau gydytoja psichiatrė 
 
Sveiki atvykę į mano kabinetą. Šiandien aš nedėviu balto 

chalato. Mano kabinete man labai patinka: sienos rudos, 
sofutės minkštos ir jaukios, didelė pilna knygų spinta, ant 
grindų šviesus kilimas. Čia aš priimu žmones. Kokius? Visus, 
kuriems reikia mano pagalbos.  

Kartais tenka nustatinėti, ar žmogus nekelia pavojaus 
aplinkinių sveikatai ir ramybei. Tenka padėti teisėjams ir 
prokurorams: tikrinu melo detektoriumi, ar žmogus 
nemeluoja. Vertinu paciento gyvenimo ir ligos anamnezę. 

Jei norite su manimi susitikti ne kabinete, o, pavyzdžiui, 
kavinėje prie puodelio kavos, skambinkite – būtinai atvyksiu! 
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Patricija Augustina Jatautytė 
 
Jeigu būčiau muzikantė 
 
Jei būčiau muzikantė, atrodyčiau gražiai, juk tektų 

važinėti po koncertus, konkursus, pačiai groti, vertinti kitus. 
Gročiau fortepijonu ir smuiku. Sunku nebūtų: kasdien groju 
šiais instrumentais ir nepavargstu. 

Dar norėčiau diriguoti su batuta orkestrui, kuris manęs 
klausytų. Dar niekur nemačiau mergaičių dirigenčių, bet 
nemanau, kad orkestrams diriguoti gali tik vyrai. 

Jei pasisektų įstoti į Muzikos akademiją, būčiau labai 
laiminga ir pasistengčiau būti naudinga, kartais neimčiau 
pinigų už koncertus, o tie koncertai teiktų žmonėms 
džiaugsmą. 
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Domantas Kriškanas 
 
Jeigu būčiau ekskursijų vadovas 
 
Su malonumu vadovaučiau visokioms ekskursijoms, 

būčiau geras vadovas, darbą mylėčiau taip, kaip myliu savo 
mamą. 

Keliaučiau po visas šalis. Įsivaizduoju save vadovą 
ekskursijoje prie kokio didelio vandens krioklio arba ten, kur 
yra daug pramogų, žaidimų, vandens baseinų. Su malonumu 
rodyčiau didžiulius bokštus, į kuriuos taip gera keltis, o 
pasikėlus žvalgytis aplink.  

Vienai ekskursijai pasibaigus, su visais gražiai 
atsisveikinčiau ir laukčiau naujos ekskursijos. 
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Odeta Vabolytė 
 
Jei būčiau manikiūrininkė 
 
Jei būčiau manikiūrininkė, žinočiau manikiūrininkės 

darbo specifiškumą, išmanyčiau apie rankų priežiūrai ir 
manikiūrui reikalingas medžiagas, turėčiau manikiūro darbo 
įrankius, atitinkančius sanitarinius, higieninius bei darbų 
saugos ir priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus, 
mokėčiau klientų aptarnavimo taisykles, sugebėčiau 
savarankiškai atlikti rankų masažą, manikiūrą pagal esamą 
nagų būklę, teisingai naudoti medžiagas, parinkti klientui 
kosmetiką, skirtą nagų priežiūrai. 

Dirbdama šį darbą galbūt atrodyčiau nuostabiai, labai 
mėgčiau priauginti, lakuoti nagus, juos dekoruočiau. Šiam 
darbui skirčiau labai daug laiko, uždirbčiau daug pinigų ir 
būčiau laiminga... 
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Justina Masiulytė  
 
Jei būčiau virėja 
 
Jei būčiau virėja, tai ir atrodyčiau kaip virėja: prijuostė, 

paslėpti plaukai. 
Gaminčiau patiekalus, kurie patiktų klientams. Patiekalus 

ruoščiau pagal valgiaraštį. Kiekvienas galėtų ateiti pavalgyti 
arba nors užkąsti. 

Man darbas patiktų, žinau, nes per visas atostogas 
gaminu ir vis noriu gaminti. 

 
 
 
 
 
 

35  
 



 
 

TURINYS 
 
Ieva Malinauskaitė. Profesija – maistininkas..............................................................3 
Viltė Kviklytė. Mano darbas........................................................................................4 
Greta Baranauskaitė. Taksi lėktuvas...........................................................................5 
Karolis Žiogas. Robotininkas.......................................................................................6 
Eglė Raugevičiūtė. Sliekų dresuotojas........................................................................7 
Edvinas Vitas. Supermenas........................................................................................8 
Matas Narkūnas. Specialusis policininkas..................................................................9 
Ignas Čepė. Mototaksi vairuotojas............................................................................10 
Edgaras Tumelionis. Žmonių gyvybės atkūrėjas........................................................11 
Evantas Černius. Mokyklinių šalmų kūrėjas..............................................................12 
Greta Tarvydaitė. Penalų valytoja.............................................................................13 
Raminta Borisaitė. Ateities tyrinėtojas.....................................................................14 
Gabija Lebednykaitė. Kosmoso gyvūnų prižiūrėtojai................................................15 
Emilija Miškinytė. Skraidančių taksi vairuotojas.......................................................16 
Gedvilė Mažeikytė. Vaikų išvaizdos korektorius.......................................................17 
Kotryna Gečiauskaitė. Orų programuotojas.............................................................18 
Živilė Tilindytė. Dantukų fėja....................................................................................19 
Saulė Aleknaitė. Asmeninis balso stygų valdytojas..................................................20 
Viktorija Arelytė. Erdvėlaivio pilotas ir kitos kosminės profesijos............................21 
Mingailė Bulkaitė. Kelionių planuotoja.....................................................................22 
Gabija Mameniškytė. Asmeninis akių tvarkytojas....................................................23 
Arijus Navikas. Ateities numatytojas........................................................................24 
Silvija Butrimaitė. Kosmoso gyvūnų gydytojas.........................................................25 
Mintautė Matulevičiūtė. Jeigu būčiau kirpėja..........................................................26 
Orestas Stundžia. Jeigu būčiau tekintojas................................................................27 
Sandra Kuosaitė. Jeigu būčiau drabužių dizainerė...................................................28 
Viktorija Vansevičiūtė. Jeigu būčiau narė.................................................................29 
Laura Bagdanavičiūtė. Jeigu būčiau advokatė..........................................................30 
Livija Trakelytė. Jeigu būčiau gydytoja psichiatrė.....................................................31 
Patricija Augustina Jatautytė. Jeigu būčiau muzikantė.............................................32 
Domantas Kriškanas. Jeigu būčiau ekskursijų vadovas.............................................33 
Odeta Vabolytė. Jei būčiau manikiūrininkė..............................................................34 
Justina Masiulytė. Jei būčiau virėja...........................................................................35 
 



 
 

 
 

 


