
MLM Tarybos Kandidatai (2021. 11.11.) 

Visuo8nis susirinkimas vyks 2021. 11.13. 

Renaldas Budrys 

Ryšys su mokykla 

Du vaikai. Marija pernai baigė MLM. Šiemet dirba padėjėja. Romas abiturientas, šiemet baigs. 

Trumpa biografija 

Atvykau į JAV prieš 20+ metų. Turiu du vaikus: 16 metų Mariją ir 14 metų Romą. Pabaigiau Verslo 
Vadybos studijas Lietuvoje ir JAV įsigijau MBA diplomą. Dirbu informacinių technologijų srityje. Mano 
vadovaujama įmonė kuria programinę įrangą verslui ir startuoliams. Praeityje dalyvavau Tėvų Komiteto 
veikloje. Prisidėjau prie šiuolaikinės MLM svetainės kūrimo. 2016 metais buvau išrinktas į MLM 
Direktoriu tarybą. Norėčiau pratęsV savo veiklą taryboje. 

Kodėl nusprendėte kandidatuo: į MLM Direktorių tarybą? 

Todėl, kad man rūpi. Jau eilę metų esu šios tarybos narys ir žinau, kad visi dalyvaujantys šioje veikloje 
siekia to pačio Vkslo—tvarkyV mokyklos reikalus mūsų ir ateinančių kartų vaikams. Aš sukaupiau nemažą 
gyvenimišką ir profesinę paVrY ir manau, kad ji gali būV naudinga Taryboje. 

Asta Čuplinskienė 

Ryšys su mokykla 

PaV ją lankiau, eilę metų mokytojavau, vėliau mano vaikai lankė ir baigė MLM. DešimY metų dirbu 
direktorės pavaduotoja, 4 metus Tarybos nare. 

Trumpa biografija 

Gimiau Čikagoje, augau Lemonto apylinkėje. Baigiau MLM, Čikagos Pedagoginį lituanisVkos insVtutą, 
Čikagos ir Northwestern universitetus. Esu pedagogė. Mokytojavau valstybinėse ir katalikiškose 
mokyklose. Padedu rengV ateiVninkų, šeimų ir mokytojų stovyklas Dainavoje. Ilgametė ateiVninkė, nauja 
JAV ŠvieVmo tarybos narė. Patyriau “savo kailiu,” kaip lituanisVnis auklėjimas ugdo jauno žmogaus 
lietuvišką tapatybę ir neleidžia tam ryšiui su tauta nutrūkV. 

Kodėl nusprendėte kandidatuo: į MLM Direktorių tarybą? 

Man nepaprastai rūpi šios mokyklos sėkmė. Turiu ilgalaikę perspektyvą, daug metų praleidusi MLM. 

Žilvinas Gučius 

Ryšys su mokykla 

Abu vaikai baigė mokyklą—sūnus prieš kelis metus, o dukra pernai. Dukra dirba klasės padėjėja MLM. 

Trumpa biografija 

Žilvinas baigė Kauno Technologijos Universitetą automaVnės inžinierijos srityje.  Jis dirbo 5 metus statybų 
vadybininku Eric ConstrucVon ir virš 10 metų dirbo vyr. inžinierium ūkio reikalams Northwest 
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Chicagoland Area - Bally Total Fitness.  PaskuVnius 9 metus yra pastatų ir įrengimų priežiūros skyriaus 
viršininkas Homewood-Flossmoor Park District Racquet and Fitness Club.   

Kodėl nusprendėte kandidatuo: į MLM Direktorių Tarybą? 

Žilvinas yra dabarVnis MLM Tarybos narys—iždininkas.  Jis norėtų tęsV pradėtą MLM Tarybos darbą ir 
toliau gerinV mokyklos standartus kurie užVkrintų tolimesnį jos gyvavimą.  
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