
 

 

„APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS“ - NOVA 

Projekto nr.: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Gintaras: „Saviugda yra tai, kas iš tikrųjų veda menininką į priekį“ 

 

Gintaras Jacunskas, Lietuva 

Sektorius: Žaidimai ir multimedija 

Pareigos: Animatorius/judesio grafikos dizaineris - darbuotojas 

 

Apie mane 

Gimiau 1994 metais Birštone, Lietuvoje. Visada augau apsuptas kultūros: meno, knygų, 

muzikos, teatro ir vaizdo žaidimų. Tai atsispindėjo mano pomėgiuose, užklasinėje veikloje bei 

temose, kuriomis labiausiai mėgdavau diskutuoti.  

Kai atėjo laikas rinktis karjeros kryptį, iškart žinojau, kad noriu dirbti kūrybinėje srityje. Įstojau į 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programą, kurią studijuodamas išbandžiau 

daugybę skirtingų praktikų – nuo dizaino ir filmų kūrimo iki programavimo, tačiau vis dvejojau, 

ar verta rinktis kurią nors iš šių sričių, kol nepabandžiau animacijos.  

 

 



 

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos 

Atlikdamas praktiką universitete, turėjau galimybę pabandyti dirbti su animacijai skirta 

programine įranga ir iškart apsidžiaugiau. Tuo metu supratau, kad saviugda yra tai, kas iš tikrųjų 

veda menininką į priekį. Ateinančius dvejus metus laisvalaikį atidėjau į šalį ir dariau tai, kas man 

labiausiai rūpėjo: tobulinau įgūdžius, kad galėčiau dirbti vienoje iš puikių animacijos studijų, 

apie kurią buvau girdėjęs.  

Po dvejų bandymo metų man pagaliau pavyko įsidarbinti vienoje geriausių animacijos studijų 

Lietuvoje. Buvau apsuptas talentingų 

bendraminčių ir kasdien išmokdavau naujų 

dalykų. Kūriau projektus įvairiems gerai 

žinomiems tarptautiniams prekių ženklams ir 

puikiai praleidau laiką.  

Kopdamas karjeros laiptais animacijos 

pramonės srityje, supratau, kad mokėjimas 

dirbti su keliomis programinėmis įrangomis 

tebuvo atspirties taškas ir kad iš tiesų yra kur 

kas daugiau sričių, kuriose reikia mokytis ir 

tobulėti, pavyzdžiui, dizaino/animacijos 

pagrindai ir animacijos pramonė iš verslo 

pusės.  

Taip pat supratau, kad nepaisant to, jog 

visada geriausia tikėti savimi, nedidelė kitų žmonių pagalba gali būti puiki motyvacija dar labiau 

tobulėti. Yra labai daug sėkmingų žmonių, kurie savo žiniomis dalijasi nemokamai – reikia tik 

būti žingeidiems ir gebėti mokytis iš kitų žmonių klaidų/pergalių.  

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti 

Prasidėjus pandemijai žinojau, kad mūsų komercinis sektorius bus vienas iš pirmųjų viruso 

paveiktų sektorių, todėl turėjau priimti sunkų sprendimą: arba dirbti studijoje, kuri man labai 

patinka ir susidurti su manęs laukiančiomis pasekmėmis, arba rasti naują būdą tobulėti ir 

tobulinti įgūdžius.  

Po ilgų svarstymų ir abejonių nusprendžiau, kad negaliu leisti, jog aplinkybės, kurių negaliu 

pakeisti, paveiktų mano asmeninį tobulėjimą. Pradėjau analizuoti kitas pramonės sritis ir viena 

iš tų sričių atsitiktinai sutapo su vienu mėgstamiausių mano vaikystės pomėgių – vaizdo 

žaidimais.  

 

Fauxels from Pexels nuotr. Šaltinis: 
https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-
doing-handshakes-3183197/ 



 

Aplinkybės lėmė, jog tarptautinė vaizdo žaidimų įmonė 

„Nordcurrent“ ieškojo judesio grafikos dizainerio, turinčio būtent 

tokius įgūdžius, kokius turėjau aš, todėl nusprendžiau kreiptis į šią 

įmonę dėl darbo. Ilgo ir kruopštaus pasiruošimo bei draugų 

pagalbos dėka man pavyko gauti darbą, kuriame dirbu iki šiol.  

Mano sprendimas judėti į priekį ir nuolat mokytis naujų dalykų 

buvo teisingas ir aš niekada dėl to nesigailėjau. 

Pandemijos metu supratau, kad sėkmė nėra susijusi vien tik su 

pinigais. Sėkmė yra tada, kai turi pinigų ir tuo pat metu esi 

laimingas bei jauti pasitenkinimą dėl to, ką darai. Sėkmingas 

žmogus yra visapusiškai laimingas žmogus, kurį supa puikūs 

žmonės bei žmogus, turintis pomėgių ir gebantis išlikti sveika bei 

veiklia asmenybe.   

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS 

Kalbėdamas apie savo ateitį ir tikslus, mėgstu sakyti, kad visada yra kur tobulėti. Jau esu 

susikūręs patogų gyvenimą, todėl pagrindinis mano tikslas yra toliau mokytis ir tobulėti, būti 

geriausia savo versija bei susikoncentruoti į patį tobulėjimo procesą, o ne vien tik į tikslą.   

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Gebėjimas priimti faktą, jog jums trūksta įgūdžių ir noras nuolat stengtis ir tobulėti, yra viena 

vertingiausių pamokų, kurias galite išmokti, jei norite dirbti kultūros ir kūrybos sektoriuje. 

Nebūkite sau labai griežti – mėgaukitės procesu ir nuolat mokykitės. Kritikuokite kitų žmonių 

kūrybą ir padarykite taip, kad jūsų sukurti meno kūriniai būtų geresni. Būkite tas pokytis, kurį 

„Gebėjimas priimti faktą, jog jums trūksta įgūdžių ir noras nuolat stengtis ir 

tobulėti, yra viena vertingiausių pamokų, kurias galite išmokti.“  

Gintaras darbo vietoje –  
tarptautinėje vaizdo žaidimų 

įmonėje „Nordcurrent“ 

Gintaras Jacunskas dirba prie projektų 



 

norite matyti pasaulyje. Nupieškite tokį meno kūrinį, kurį norite matyti; grokite tokią muziką, 

kurią norite girdėti; rašykite tokias knygas, kurias norite skaityti.   

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Ar pirmiausia man turėtų rūpėti mano paties, ar įmonės laimė? 

2. Kaip įveikti iššūkius/praradimus, kuriuos sukėlė nenumatytos aplinkybės, pvz., COVID-

19 pandemija? 

 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Socialinių inovacijų fondas 

 

 


