
nijolė vasylienė

Amžius 64 m. 

Išsilavinimas – aukštasis, edukologijos magistras 

Ištekėjusi, turiu dvi dukras Laurą ir Deimantę 

Marijampolės kolegijos lektorė 

          Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias? 
Gana sėkmingai. Visą gyvenimą dirbau pagal pasirinktą 
profesiją, kurios kelią pradėjau besimokydama Vilniaus 
M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Vilniaus kultūros 
mokykloje, Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų Teatrinio meno fakulteto Choreografijos skyriuje, 
Šiaulių universitete. Baigus studijas įgijau profesionalios 
choreografės, pedagogės, edukologijos magistrės 
kvalifikacijas. Profesinis kelias vedė nuo paprastos kultūros 
namų darbuotojos, meno kolektyvų vadovės, dėstytojos, 
vadybininkės iki aukštosios mokyklos – Marijampolės 
kolegijos Menų katedros vedėjos, lektorės pareigų. 
Kiekviename darbo etape kartu su visais, labai sunkiai ir 
pasiaukojamai dirbau. Mokiausi, kūriau, dalinausi pasiekimų 
džiaugsmu ir vargais. Vertinu komandinį darbą, todėl kaip 
didžiausią savo sėkmę įvardyčiau, bendrai dirbant pasiektus 
konkretaus darbo rezultatus, atnešusius ne vien asmeninį 
pripažinimą, bet ir galimybę visiems jais naudotis. 
Esu viena iš tų žmonių, kurie kūrė Marijampolės kolegiją. 
Parengiau programas naujoms profesijoms, sėkmingai 
dalyvavau jų gynime tarptautinėse akreditacijose. Dabar 
dirbu reformuojamos aukštojo mokslo sistemos aplinkoje. 
Ši reforma kelia iššūkius ir Marijampolė kolegijos ateičiai. 
Turėdama brandžią gyvenimo ir darbo patirtį gebu įvertinti 
situacijas, problemas, nuomones ir priimti sprendimus. 
Mane vertina kaip kūrybingą, aktyvią, produktyviai 
dirbančią, suprantančią sunkumų ištiktą žmogų ir gebančią 
jiems padėti. Esu susitelkusi racionaliam darbui.  Manau, 
kad dirbti su bendraminčiais ir pasiekti rezultatų ir yra 
sėkmingas profesinis kelias.   
 

        Pomėgiai. Visuomeninė veikla. 
Pomėgiai: edukacinė veikla, 
gėlininkystė ir sodininkystė. 

Aktyvi meninė ir sportinė veikla jau 
seniai tapo mano gyvenimo būdu. 
Visuomeninė veikla: Marijampolės 

kolegijos ESDF tarybos narė, 
Lietuvos – Prancūzijos asociacijos 
Marijampolės skyriaus prezidentė, 

asociacijos „Aglaja“ direktorė, 
projektų savanorė. 10 metų esu 

paskyrusi Marijampolės TAU. 
 

 Kodėl LSDP? 
Patiko iškelti postulatai. 

Jais patikėjau. Manau, kad 
šiandien jie tapo dar aktualesni. 

Kilti, vienytis, siekti gerovės, 
pakelti puolusį, padėti kylančiam. 

Dirbti Lietuvai ir mūsų visų gerovei. 

         Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų? 
Technologizuotą, modernizuotą, gražią, stiprėjančią ekonominiais 
ir socialiniais pasiekimais.  
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         Gyvenimo moto 
Niekas taip nepalengvina 

gyvenimo, kaip į vieną tikslą 
nukreipta veikla. 


