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Verslo ir viešosios vadybos katedros vedėja 

Transporto verslo studijų programos komiteto 

pirmininkė 

JŪRATĖ AKSOMITIENĖ 

El. pašto adresas: jurakso@GMAIL.COM 

Tel. Nr. +37068723894; +37068364031 

 

Verslo ir viešosios vadybos katedros administratorė 

VILMANTĖ VALIUKAITĖ 

El. pašto adresas: katedrosvtf@utenos-kolegija.lt 

Tel. Nr.  868364031 

 

Verslo vadybos studijų programos komiteto 

pirmininkė 

RŪTA PUIDOKAITĖ-SAVICKIENĖ 

El. pašto adresas: rutapuid@gmail.com  

Tel. Nr. 868723920 

mailto:ek@utenos-kolegija.lt
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Buhalterinės apskaitos studijų programos komiteto 

pirmininkė 

VIJOLĖ SATKAUSKIENĖ 

El. pašto adresas: vijole@verslobarometras.lt 
Tel.Nr.868724814 

 

Turizmo ir viešbučių administravimo studijų 

programos komiteto pirmininkė 

RAMUTĖ NARKŪNIENĖ 

El. pašto adresas: ramutenarkuniene@gmail.com 

Tel. Nr.8 614 03887 

Svetingumo vadybos jungtinės studijų programos 

(anglų kalba) komiteto pirmininkė 

RASA JODIENĖ 

El. pašto adresas: rasa@utenos-kolegija.lt  
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VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS KATEDROS DĖSTYTOJAI 

 

Mokslinis laipsnis, 
pavardė, vardas, 

pedagoginė pareigybė 

Dėstomi dalykai Elektroninio pašto adresas 

Aksomitienė Jūratė 
Lektorė 

Finansų rinkos ir institucijos. Finansų 
pagrindai. Finansai ir kreditas. Įmonių finansai. 
Tarptautinės prekybos finansavimas (M). 
Apskaita ir finansai. Rizikų draudimas. 
Asmeniniai finansai. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

jurakso@gmail.com 

Bagdanavičienė Loreta 
Lektorė 

Apskaitos pagrindai. Finansinė apskaita. 
Prekybinių įmonių apskaita (M). Finansinės 
apskaitos ir mokesčių praktika. Pažintinė 
praktika. Vadovavimas baigiamiesiems 
darbams. 

loreta13@gmail.com 

Bražulienė Rasa  
Lektorė 

Apskaitos pagrindai. Kompiuterizuotos 
apskaitos programos. Vadybos pagrindai. 
Vadybos pagrindai ir elektroninis verslas. 
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika. 
Klientų aptarnavimo praktika. 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

brazuliene@gmail.com 

Jodienė Rasa  
Lektorė 

Specialybės anglų kalba. Profesinė užsienio 
kalba (anglų). LPD Anglų kalba A2. Profesinė 
kalba (Anglų kalba). Komunikacijos 
profesinėje veikloje praktika. Profesinės 
veiklos praktika. 

rasa@utenos-kolegija.lt  

Kromalcas Saulius 
Lektorius 

Modulis Turizmo verslo organizavimas, 
nuotolinis, tutoriniai. Turizmo marketingas ir 
tyrimai (M), nuotolinis. Viešbučių veiklos 
organizavimas (M), nuotolinis. 

saulius.kromalcas@gmail.com 

dr. Rūta Meištė  
Docentė 

Vadybos pagrindai. Aprangos gamybos 
vadyba. Žmonių išteklių vadyba. Personalo 
vadyba. Kokybės vadyba. Vadybos pagrindai. 
(SV-5M). Paslaugų kokybės vadyba (SV-8 
M). Maitinimo paslaugų vadyba (SV-8M).  
Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

rutameiste@gmail.com 

mailto:rasa@utenos-kolegija.lt


Narkūnienė Ramutė 
Docentė 

Kelionių agentūra veikla, nuotolinis. Turizmo 
organizavimo pagrindai, nuotolinis. 
Laisvalaikio ir renginių organizavimas (M) 
nuotolinis. Praktika praktinio mokymo firmoje. 
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika, 
nuotolinis. Modulis Svetingumo paslaugų 
vadyba (SV-8M), vadovavimas ir tutoriniai. 
Viešbučio paslaugų vadyba. Modulis 
Marketingas (SV - 6M), vadovavimas ir 
tutoriniai. Svetingumo paslaugų marketingas. 
Marketingo tyrimai. Darbo turizmo įmonėje 
praktika. Baigiamoji praktika. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

ramutenarkuniene@gmail.com 

Pakalnienė Nijolė 
Lektorė 

Verslo ekonomika. Ekonomikos pagrindai. 
Verslininkystės pagrindai. Verslininkystės 
pagrindai (M). Verslininkystės įvadas. 
Ekonomika ir vadyba. Verslo apmokestinimas. 
Transporto įmonių ekonomika. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

paknijole@gmail.com 

Pelenienė Aurelija 
Lektorė 

Projektų valdymas. aurelija@utenos-kolegija.lt 

Puidokaitė -Savickienė 
Rūta  
Lektorė 

Statistika, nuotolinis. Ekonominė statistika. 
Modulis Tyrimai ir IT, vadovavimas ir 
tutoriniai. Statistinė duomenų analizė ir IT (M) 
ir nuotolinis. Modulis Prekybos ir paslaugų 
vadyba, tutoriniai. Prekybos ir paslaugų 
marketingas (M). Paslaugų marketingas. 
Mikro-makro ekonomika, nuotolinis. Kokybės 
vadyba. Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 
Vadovavimas katedrai. 

rutapuid@gmail.com 

Puodžiukienė Danutė 
Lektorė 

Logistika ir nuotolinis. Logistikos pagrindai. 
Transporto sistema. Transporto ekspedicinės 
veiklos vadyba. Vadovavimas baigiamiesiems 
darbams. 

dpuodziukiene@gmail.com 

Satkauskienė Vijolė 
Lektorė 

Valdymo apskaita ir nuotolinis. Vadovavimas 
moduliui Apskaita prekybinėse įmonėse, 
tutoriniai. LPD Darbas kompiuterinės apskaitos 
programa Rivilė. LPD Verslo informacinės 
sistemos. Verslo plano rengimo praktika. 
Verslo projekto rengimo praktika. Baigiamoji 
praktika. Buhalterinės apskaitos praktika. 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

vijole@verslobarometras.lt 

Stunžėnienė Dalia 
Lektorė 

Profesinė užsienio kalba (vokiečių). 
Profesinė užsienio kalba (Vokiečių 
kalba). 

dalia.st@ukolegija.lt 



Titenienė Virgilija 
Lektorė 

Marketingas. Marketingo tyrimai. Produkto 
kokybės vadyba. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

virgilija@utenos-kolegija.lt 

Kuranovič Veslav 
Lektorius 

Maisto gamybos įmonės ekonomika. 
Technologinio proceso ekonominis 
pagrindimas. Pardavimų valdymas (M). 
Prekybos ir paslaugų įmonių valdymas (M), 
nuotolinis. Makroekonomika. 
Mikroekonomika. Mikro-makro ekonomika. 
Vadovavimas baigiamiesiems darbams. 

asistentasvgtu@inbox.lt 

Kazokienė Lina  
Docentė 

Strateginio valdymo pagrindai. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

kazokiene.lina@gmail.com 

dr. Čibinskienė Akvilė 
Docentė 

Transporto mazgai ir terminalai. akvile.cibinskiene@ktu.lt 

Gadliauskienė Daiva 
Lektorė 

Transporto mazgai ir terminalai. 
Vadovavimas moduliui Transporto 
ekspedicinio aptarnavimo valdymas, 
tutoriniai. Informacinės sistemos 
transporte (M). Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

daivag@mail.ru 

Gaidelienė Evelina 
Lektorė 

Bendravimo psichologija. Psichologija. Bendroji 
ir teisės psichologija.  

evelinagaideliene@yahoo.com 

Giedraitis Mindaugas 
Lektorius 

Transporto įmonės veiklos praktika. Transporto 
techninės priežiūros pažintinė praktika. LPD 
Pavojingų krovinių vežimo pagrindai. 
Transporto technikos pagrindai. Transporto 
priemonės. Vadovavimas baigiamiesiems 
darbams. 

giedraitis.mindaugas@gmail.c
om 

Šulskienė Jolita  
Lektorė 

Profesinė užsienio kalba (rusų). Profesinė kalba 
(Rusų kalba). 

jolita.sulskiene@gmail.com 

Mikšytė Laima  
Asistentė 

Mokesčiai. Auditas. info@audac.lt 

dr. Snieška Vytautas 
Profesorius 

Tarptautinis verslas. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

vytautas.snieska@ktu.lt 

Švilpienė Rima  
Lektorė 

LPD Norvegų kalba A1. rimante13@gmail.com 



habil. dr. Vaškelaitis 
Vytautas  
Profesorius 

Ekonomikos pagrindai. Verslininkystės 
pagrindai. Tarptautinės prekybos 
finansavimas (M). Finansų pagrindai. 
Įmonių ekonomika. Vadovavimas 
baigiamiesiems darbams. 

vvaskelaitis@gmail.com 

dr. Daubarienė Jurgita  
Docentė 

Kelionių geografija, nuotolinis. 
Apgyvendinimo verslas, nuotolinis. Modulis 
Viešbučių administravimas, tutoriniai ir 
nuotolinis. Viešbučių valdymo kompiuterinės 
programos nuotolinis. LPD Orų kaita ir 
prognozės. 

jurgita.daubariene@gmail.com 

dr. Bernatonytė Dalia 
Profesorė 

Tarptautinis verslas.  Dalia.Bernatonyte@ktu.lt 

Cesevičienė Aušra 
Lektorė 

Profesinė užsienio kalba (anglų).   

 

 

KATEDROJE REALIZUOJAMOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

 

2018-2019 m.m. katedroje studijuoja    virš 300 studentų 

 

VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA 

Studijų programos komitetas 

Pirmininkė - Rūta Puidokaitė-Savickienė 

Nariai - doc. dr. Rūta Meištė, lektorė Nijolė Pakalnienė, lektorė Virgilija Titenienė,  

Rolandas Velutis UAB “Bikuvos“ prekyba komercijos direktorius, absolventas 

Audrius Baršauskas UAB „Nosted mechanika“ vadybininkas,  

Jurgita Petuškinienė,  UAB „Alauša“ vadybininkė, absolventė 

Vilma Kanapkienė absolventė 

Edita Šileikytė VV-17 gr. studentė 

 

Studijų programos  išskirtinumas  

Verslo vadybos studijų programa realizuojama nuotoliniu būdu. 

 

Verslo vadybos studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į           

studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu,         

kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas.  

Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią          

edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus,         

diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų          

rengimą ir kt. 

Programa pritaikyta ištęstinių studijų studentams, visų dalykų mokomoji metodinė medžiaga,          

patalpinta Moodle aplinkoje, studentai gali  studijuoti nuotoliniu būdu. 



Studijų metu studentai turi daug praktinių užsiėmimų. Kiekvienais studijų metais studentai           

atlieka praktikas verslo įmonėse. Specialybės praktinius įgūdžius studentai gilina fakultete          

veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kuriose gali įgyti tarptautinius Europen Pen-International         

pažymėjimus, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir          

patobulinti kūrybiškumo, verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius. 

 

Studijų akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTO VERSLAS  STUDIJŲ PROGRAMA 

 

Studijų programos komitetas 

Pirmininkė - Jūratė Aksomitienė 

Nariai: dr. Vytautas Snieška, KTU profesorius; lektorė Danutė Puodžiukienė, lektorius Mindaugas 

Giedraitis;  

Žilvinas Zaviša, UAB „Rokiškio pienas“ logistikos vadybininkas; 

Daiva Diržienė, UAB „Neotransportas“, vadybininkė; 

Birutė Kazlauskienė, UAB “Maisto pramonės logistikos grupė” transporto departamento vadovė; 

Edgaras Kairys, UAB “Auto erduva” vadovas; 



Justinas Židonis absolventas; 

 Monika Bružaitė, TV-18 grupės studentė; 

feisbuko paskyros adresas: 

 

https://www.facebook.com/tvukolegija/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

 

Studijų programos  išskirtinumas  

 

Transporto verslo studijų programa realizuojama ne tik taikant inovatyvius         

mokymo/mokymosi metodus, bet kartu greitai reaguojant į pokyčius vietinėje bei tarptautinėse           

transporto rinkose. Naujų informacinių transporto valdymo technologijų taikymas leidžia         

studentus orientuoti į savarankišką darbą, pagrįstas praktikoje pritaikytomis užduotimis, kurioms          

atlikti labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas.  

Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti         

aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius         

darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę,          

projektų rengimą ir kt. 

Kiekvienais studijų metais studentai atlieka praktikas transporto ir logistikos įmonėse.          

Specialybės praktinius įgūdžius studentai gilina fakultete veikiančiose imitacinėse bendrovėse,         

kur turi galimybes įgyti tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus, dalyvauti         

respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir patobulinti kūrybiškumo,          

verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius. Be to, kad studentai gali atlikti praktikas Lietuvos            

įmonėse, kolegijoje yra sudaryta galimybė praktikas atlikti įvairiose europos sąjungos valstybėse,           

tokiose, kaip Estija, Makedonija, Lenkija. Studentai gali atlikti praktikas užsienyje ne tik studijų             
realizavimo metu, bet ir po diplominę praktiką (Timo Com).  

Taip pat ši studijų programa turi savas tradicijas. Kiekvieną rudenį švenčiama           

transportininko diena, vyksta į kasmetinę parodą TRANSBALTICA, vyksta į stambias transporto           

ir logistikos įmones, dalyvauja kitose kolegijos, studentų atstovybės organizuojamuose         

renginiuose. 

 

Studijų akimirkos 

https://www.facebook.com/tvukolegija/?modal=admin_todo_tour


 

 

 

 

 

 

 

BUHALTERINĖ APSKAITA  STUDIJŲ PROGRAMA 

 

Studijų programos komitetas 

Pirmininkė - lektorė Vijolė Satkauskienė (UAB “Verslo barometras” direktorė) 

Nariai: habil. dr. V. Vaškelaitis, lektorė L. Bagdanavičienė (UAB “Jotransa” vyr. buhalterė), 

lektorė R. Bražulienė 

R. Taraškevičienė, VŠĮ “Juventus” vyr. buhalterė 

J. Šapokaitė, BA programos absolventė UAB “Alauša” komercijos direktorė,  

M. Raginis,  BA programos absolventas, A. Trinkūno “Agrenta” buhalteris 

L. Lisauskaitė,  BA-17 grupės studentė 

 

 

Studijų programos  išskirtinumas  

Buhalterinės apskaitos studijų programoje specialybės dalykus dėsto dėstytojai praktikai, kurie          

vadovauja konsultacinėms įmonėms arba eina vyr. buhalterio pareigas privačiose įmonėse. Todėl           

praktinė žinios perteikiamos studentams yra visada pačios esminės, naujausios ir praktiškai           

pritaikomos. 



Buhalterinės apskaitos studijų programa nuosekli, studentai įgytas žinias žemesniuose kursuose          

gali taikyti praktiškai aukštesniuose kursuose. Dėka dėstytojų ir socialinių partnerių          

bendradarbiavimo taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas          

studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu          

probleminis ir kritinis mąstymas. Paskutiniais studijų metais studentai turi galimybę iš 3 siūlomų             

alternatyvių modulių pasirinkti vieną, kuriame, taikomas probleminis mokymas, leidžia dar          

labiau pagilinti praktinius gebėjimus dirbant grupėse.  

Programa pritaikyta ištęstinių studijų studentams, daugumos dalykų mokomoji metodinė         

medžiaga, patalpinta Moodle aplinkoje, leidžia  studijuoti nuotoliniu būdu. 

Kiekvienais studijų metais studentai atlieka praktikas verslo įmonėse. Specialybės praktinius          

įgūdžius studentai gilina fakultete veikiančiose imitacinėse bendrovėse, kur turi galimybę įgyti           

tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus. Taip pat dalyvauja respublikiniuose        

“Stekas-apskaita” bei kituose verslumo konkursuose, vyksta į konferencijas, parodas, į verslo           

įmones. 

 

Studijų akimirkos/Studijų išskirtinumas 

 

 

 

 

TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO  STUDIJŲ PROGRAMA 

Studijų programos komitetas 

Pirmininkė - Verslo ir viešosios vadybos katedros docentė Ramutė Narkūnienė 

Nariai - Vilma Andrašienė, Verslo ir technologijų fakulteto praktikų vadovė; Jūratė Brasiūnienė,            

Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus          

vyr. specialistė (atsakinga už turizmo projektus), doc. dr. Jurgita Daubarienė, Giedrius Indrašius,            

turizmo įmonės “Žygeivių slėnis” savininkas ir vadovas, Lina Penkaitienė, absolventė, UAB           

“Abuva” vadovė, Asta Šimkė, UAB “Anšilas” viešbučio “SPA Vilnius Anykščiai” direktorė, Jovita            

Višumirskaitė, TA-17 I gr. studentė, Tadas Žentelis. 

 

Studijų išskirtinumas 

Studijos realizuojamos Utenos kolegijoje įkurtoje modernioje praktinėje bazėje -         
Mokomajame svetingumo centre, kuriame yra viešbučio kambariai, mokomoji virtuvė, mokomasis          
baras, registratūra, modernios auditorijos.  



Studijuodami šioje programoje studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienio (Turkijoje,          
Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre, Austrijoje, Ispanijoje ir kt.) šalių aukščiausios klasės viešbučiuose,           
vykti dalinių studijų į Bulgarijos, Turkijos, Latvijos, Portugalijos ir kt. šalių aukštąsias mokyklas. 

Specialybės praktinius įgūdžius studentai gilina fakultete veikiančiose imitacinėse        
bendrovėse, kur turi galimybes įgyti tarptautinius Europen Pen-International pažymėjimus,         
dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse imitacinių bendrovių (IB) mugėse ir patobulinti          
kūrybiškumo, verslumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius. 

Studijų metu dirbama su turizmo versle taikomomis specializuotomis kompiuterinėmis         
programomis Rezervation Partner, Presta, Amadeus ir kt. 

Kasmet studentai organizuoja ir vyksta į  ekskursijas po Lietuvą ir kaimynines šalis. 
Studentams sudaroma unikali galimybė susipažinti su turizmo verslo praktikais, įgyti          

praktinės patirties sprendžiant verslo užduotis, siekti metų versliausios komandos nominacijos          
Lietuvos kolegijų verslumo konkurse „Profadienis“. 

Studijų metu studentams sudaromos galimybės: 
● dalyvauti studentų tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose. 
●  dalyvauti studentų atstovybės veikloje. 
● klausyti turizmo srities praktikų paskaitų (pvz. virtuvės šefų Deivydo Praspaliausko,          

Artūro Braslausko), dalyvauti susitikimuose su įžymiais žmonėmis. 
● organizuoti renginius ir jose dalyvauti (renginys-gerumo akcija Pyragų diena, Helovino          

diena, Užgavėnių šventė ir kiti renginiai). 
 
Studijų akimirkos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNGTINĖ SVETINGUMO VADYBOS   STUDIJŲ PROGRAMA 

 

 

Studijų programos komitetas 

Pirmininkė – lektorė Rasa Jodienė 

Nariai: prof. dr. Iluta Arbidane, Rezeknės technologijų akademijos jungtinės Svetingumo vadybos           

studijų programos direktorė; Vilma Andrašienė, Verslo ir technologijų fakulteto praktikų vadovė;           

Iveta Balčūne, Rezeknės savivaldybės Luznava apylinkės tarybos struktūrinio padalinio “Luznava          

dvaras” vadybininkė; Aušra Lankauskienė, studijų skyriaus specialistė Verslo ir technologijų          

fakultetui; Eglė Ližaitytė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė; Alina           

Kazlovaitė, SV-17 a. gr. studentė; Inese Rogozina, SV-17 a. gr. studentė. 

 

Studijų programos išskirtinumas 

Svetingumo vadybos studijų programa yra vienintelė Lietuvoje svetingumo studijų programa,          

vykdoma anglų kalba ir gali būti realizuojama nuotoliniu būdu. Tai labai patogu užsienyje             

gyvenantiems ar dirbantiems besimokantiesiems.  

 

Ši programa yra jungtinė Utenos kolegijos ir Rezeknės Technologijų akademijos studijų           

programa, turinti bendrą turinį. Studijos vykdomos abiejose aukštosiose mokyklose, studentai          

studijuoja tarptautinėje grupėje ir baigę studijas, įgyja abiejų aukštųjų mokyklų diplomus.  

 

Absolventai gali dirbti Lietuvos ir užsienio svetingumo įmonių (apgyvendinimo, maitinimo,          

laisvalaikio organizavimo ir kt. svetingumo paslaugas teikiančių) vadybininkais, administratoriais         

ar padalinio vadovais. 

 

Facebook paskyros adresas: http://inx.lv/GJ6  

 

Studijų akimirkos 

 

 

 

 

KATEDROS MOKSLO TAIKOMOJI VEIKLA 

Atliekami tyrimai, teikiamos konsultacijos: 

● Darbo rinkos tyrimai 

● Įmonių veiklos marketingo ir vadybos tyrimai 

https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/Tvarkara%C5%A1%C4%8Diai/VTF/Technologij%C5%B3%20katedra%20%20pav.xls
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/Tvarkara%C5%A1%C4%8Diai/VTF/Technologij%C5%B3%20katedra%20%20pav.xls
http://inx.lv/GJ6


● Įmonių užsakomieji tyrimai 

KATEDROS BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS LIETUVOJE 

 

 A.Trinkūno agroservisas ,,Agrenta“, UAB ,,Autopervežimai“, UAB ,,Bikuvos“ prekyba, AB 
Šiaulių bankas Utenos filialas, UAB ,,Anšilas“, UAB “Kosmelita”, UAB ,,Globay“, UAB ,,Forza“, 
UAB ,,Liutgaras“, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas,  AB ,,Pieno 
žvaigždės“, Rokiškio krašto muziejus, UAB ,,Rokiškio pieno gamyba“, KB ,,SV Obeliai“,   UAB 
,,Švyturys – Utenos alus Utenos alaus darykla“, VŠĮ Utenos turizmo informacijos centras, UAB 
,,Umaras“, AB ,,Umega“, UAB ,,Utenos duona“, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“. 
 

ERASMUS+ PARTNERINĖS INSTITUCIJOS 2014-2020 M.M. 

 

Moravska Vysoka Škola Olomouc (Čekija) 

Varna University of Management (Bulgaria) 

Tampere University of Applied Sciences (Suomija) 

TTK University of Applied Sciences (Estija) 

The Polytechnics Institute of Portalegre (Portugalja) 

Instituto Superior De Cominicacao Empresarial (Portugalija) 

Baltic International Academy (Latvija) 

Izmir Katip Celebi University (Turkija) 

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawadowa w Koninie (Lenkija) 

Duzce University (Turkija) 

Bulent Ecevit University (Turkija) 

Rezeknes Academy of Technologies (Latvija) 

Katowice School of Economics (Lenkija) 

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska (Lenkija) 

KTO Karatay university (Turkija) 

Radom Academy of Economics (Lenkija) 

University of Goce Delcev Stip (Makedonija) 

The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education  in Walbeych 

Karoly Robert College (Vengrija) 

Szent Istvan University (Vengrija) 

Univerza na Primorskem Universita del Litorale -UP (University of Primorska) 

Russian International Tourism Academy (Rusija) 

Baku Business University (Azerbaijan) 

European University of Tirana (Albania) 

Zhytomyr State Technological University (Ukraina) 

The President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied (Lenkija) 

European University of Tirana (Albania) 

Universidade de Aveiro (Portugalija) 

 

 


