
Lietuvės patirtis Anglijos banke: savo tikslų reikia siekti aktyviai 

 

Aušra Matulaitytė  

Kai susipažinome su Ugne, ji jau rezgė planus, kaip išvažiuoti į Angliją, kad „išbandytų“ studijų 

metu įgytas žinias ir paverstų jas praktika, suprastų anglišką kultūrą, apie kurią pasakojo 

dėstytojai. Po trijų metų gyvenimo ten, mergina grįžo į Lietuvą parsivežusi pilną lagaminą 

patirties, savarankiškumo bei naujų idėjų.  

Savarankiška praktika 

Vilnietė Ugnė studijavo Vilniaus verslo kolegijoje taikomąją anglų kalbą. Studijų metu teko daug girdėti 

apie Angliją, jos žmones, kultūrą, praktikuotis ne lengvą, bet gražų britišką akcentą. Paklausta, kodėl po 

studijų sumanė padirbėti Anglijoje, Ugnė atsako net nedvejojusi: „Lietuvoje dauguma įmonių ieško 

darbuotojų su patirtimi, kurios neturėjau, o į prastą darbą nesinorėjo eiti. Anglijoje jau teko būti, mačiau 

ten perspektyvų, patiko aplinka bei kultūra. Kai pradėjau dirbti „Nationwide Building Society”, teko gana 

dažnai vartoti išmoktus anglų verslo kalbos terminus - tai man buvo savarankiška praktika.“ Paklausta, ar 

sunku Anglijoje susirasti kvalifikuotą darbą,  mergina sako, kad  kaip ir visur, nepriima kiekvieno, bet 

turint noro ir ryžto, tikrai nėra sunku. „Kai nuėjau į  įdarbinimo agentūrą ir manęs paklausė, kodel 

turėtume tave priimti į šias pareigas, juk neturi patirties. Aš tiesiog pasakiau, kad žinau, jog galiu geriau, 

ir nematau savo ateities, jei dirbsiu fabrike ar panašioje vietoje. Žinoma, rizikavau, bet rizika 

pasitvirtino.“ Gerai išlaikiusi testus mergina tą pačią savaitę gavo norimą darbą.  

Anglijoje būna saulėta  

Ugnė nepasirinko daugumos lietuvių pamėgto Londono, o patraukė į saulėtą Bornmutą: „Turėjau nemažai 

lietuvių draugų, tad po darbų susitikdavome ir vis ką nors veikdavome. Vasarą dienas leisdavome prie 

vandenyno, vėsesnėmis dienomis susirinkdavome kavinukėse, ar pas ką nors namie. Apsipirkinėdavome, 

keliaudavome po apylinkes, nes gamta ten tikrai nuostabi. Kai būdavo galimybė iškeliaudavau ir už 

Bornmuto ribų, bet visada gera būdavo ten grįžti, nes tas miestas turi kažką tokio itin traukiančio.“ Ugnė 

džiaugiasi, kad darbo aplinka ir atmosfera buvo labai draugiška. „Pagyvenusi savarankiškai subrendau 

kaip asmenybė, pažinau daug skirtingų žmonių, išmokau naujų dalykų. Labai džiaugiuosi savo sprendimu 

ten išvykti, nes įgyta patirtis – neįkainojama!“ 

Atgal į Lietuvą 

Po trijų metų Ugnė gržo į Lietuvą, ir iškart susirado darbą tarptautinėje įmonėje. „Kadangi darbo pobūdis 

gana panašus ir darbas vyksta anglų kalba, praktika užsienyje labai padėjo. Nėra sunku bendrauti 

profesine anglų kalba, nes tai jau nėra nauja. Manau, patiriu mažiau streso negu kiti, pirmą kartą susidūrę 

su tokiu darbu.“ Mergina teigia, jog ofisas iš esmės nesiskiria, atmosfera gana panaši, tik Anglijoje į viską 



žiūrėjo daug liberaliau. „Be to, buvo galima dirbti ir savaitgaliais, ir taip papildomai užsidirbti, o pietus 

gaudavome iš netoliese esančio „McDonaldo“.“ Paklausta, ar viską kartotų dar kartą, Ugnė nedvejodama 

sako taip, ir priduria, kad savo tikslų reikia siekti aktyviai: bandyti, keliauti, ieškoti, patirti, tik taip 

suprasime, ką iš tikrųjų norime veikti gyvenime. 

 

 

 


