„Talentai Lietuvai Fondas“
Motyvacinis laiškas
Jau baigęs mokyklą 2014-aisiais metais turėjau minčių studijuoti užsienyje,
tačiau meilė, sportas ir prisirišimas prie Lietuvos lėmė mano sprendimą stoti į ISM
universitetą ekonomikos programoje. Per tuos penkerius metus iki dabar, išmokęs
siekti aukštumų dar mokykloje, nuveikiau daug. Galiu drąsiai pasakyti, kad esu tiek
mokslo, tiek profesionalaus sporto, verslo atstovas bei savanoris.
Paskutiniais studijų metais atradau užsienyje stiprią, tačiau Lietuvoje beveik
netyrinėtą mokslo kryptį – ekonomikos istoriją. Ši kryptis patraukė tiek, kad savo
ekonomikos bakalauro baigiamajam darbui pasirinkau jokio lietuvių ekonomikos tyrėjo
nenagrinėtą problematiką – apskaičiavau tarpukario Lietuvos (1937 m.) bendrąjį vidaus
produktą pagal šiuolaikinę metodologiją. Nepaprasta darbo vertė buvo įvertinta
valstybiniu lygiu – neseniai Lietuvos mokslų akademijoje atsiėmiau premijos diplomą.
Iš keturių laureatų visos Lietuvos mastu humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, tik
mano darbas buvo bakalauro lygmens, kiti trys – magistro. Per keletą mėnesių po
studijų baigimo su buvusiu darbo vadovu parengėmę mokslinį straipsnį, kuriame atlikę
papildomus skaičiavimus, pateikėme pirmuosius istorijoje tarpukario Lietuvos BVP ir
ilgalaikio ekonominio augimo palyginimus su tuometinėmis ir šiuolaikinėmis Europos
valstybėmis. Straipsnį publikuoti svarsto vienas žinomiausių recenzuojamų žurnalų
pasaulyje „Cliometrica“. Tuomet jau žinojau, kad noriu tęsti studijas būtent
ekonomikos istorijos srityje ten, kur tyrimai pažengę toliausiai – Oksfordo universitete.
Su aiškiu tyrimo planu tiek magistrantūros, tiek doktorantūros laikotarpiui, pateikiau
paraišką studijoms Oksforde ir gavau teigiamą atsakymą.
Mano tyrimai iš esmės prisideda prie Lietuvos mokslo ir ekonomikos raidos.
Mano tikslas yra įgyvendinti pirmąjį išsamų palyginamosios Baltijos šalių analizės
projektą, kuris sugretintų trijų panašią istoriją turėjusių valstybių ekonominę raidą ir
leistų palyginti pastarųjų šimto metų ekonominį progresą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Tai būtų vienas iš esminių faktorių, siekiant atsakyti į klausimą, kodėl mes šiandien
esame tarp Estijos ir Latvijos, kaip formuojasi Lietuvos ekonominė kryptis bei kaip
išvengti per šimtmetį padarytų klaidų. Kadangi tiek mano tyrimai, tiek kiti tikslai
neatsiejami nuo gyvenimo Lietuvoje, apsigynęs daktaro laipsnį, planuoju grįžti į Lietuvą
ir tęsti tyrimus čia.

Stoti į Oksfordo universitetą mane paskatino ir tai, kad jau penkerius metus esu
profesionalus irkluotojas, esu Baltijos šalių čempionas ir daugelio kitų regatų
laureatas, o juk visiems žinomos garsiosios Oksfordo-Kembridžo lenktynės. Turiu tikslą
tapti pirmuoju lietuviu, dalyvavusiu (ar net laimėjusiu) šias varžybas.
Galiausiai, 2018-ųjų vasarą nusprendžiau išmėginti visuomet traukusią, tačiau
niekuomet nebandytą veiklą – mokymą. Išvykau į Meksiką savanoriškai mokyti anglų
kalbos moksleivius vaikus iš skurdžių šeimų. Parengiau programą, vadovavau mokymo
procesui, vedžiau pamokas. Taip paragavau mokymo meno, o pats prašnekau
ispaniškai. Tačiau svarbiausia, supratau, kad mokyti yra mano aistra, kad noriu ne tik
tyrinėti savo sritį, tačiau ir ją skleisti, vesti paskaitas, skatinti ja domėtis kitus.
Veiklos, kurias išvardinau, pajamų man beveik nesuteikė, veikiau kainavo. Tai
sugebėjau kompensuoti dirbdamas, tačiau prasidėjus studijoms pajamų turėsiu
gerokai mažiau, o jos pačios kainuos mažiausiai 27 tūkst. eurų (įskaitant pragyvenimo
išlaidas) per metus. Tokių lėšų aš ir mano šeima neturime, naudosiuosi Jungtinės
Karalystės teikiama studijų paskola, bet apie 17 tūkst. eurų reikės sumokėti kitais
būdais. Papildoma paskola Lietuvoje yra brangi ir, nors šiuo metu dirbu bei kaupiu
lėšas studijoms, man reikalinga parama. Ji leistų ne tik lengviau atsikvėpti finansiškai,
bet ir suteiktų galimybę dar vasaros metu pradėti tyrimus (juk visi šaltiniai guli
Lietuvos archyvuose) bei grįžti į sportinę formą siekiant dalyvauti pasaulinio garso
regatoje.
Esu veiklus žmogus, tad finansavimo būdas, kurį siūlo „Talentai Lietuvai
Fondas“ man itin patrauklus. Jis skatina parodyti save ir savo tyrimus visuomenei, kuri
tuomet jaučia, jog ne tik aukoja talentingam jaunuoliui, bet ir investuoja į apčiuopiamą
Lietuvos ateitį. Nors minios finansavimo dar nesu išbandęs, tikiu, jog su Jūsų pagalba
bei savo paties veržlumu man pavyks surinkti ženklią sumą, kuri priartins mane prie
tikslo.
Ačiū už galimybę ir Jūsų nuostabią veiklą!
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