
 

 

 

 

 

MANO SĖKMĖS ISTORIJOS PRADŽIA – UTENOS KOLEGIJOJE 

 

 

Labiausiai kolegija didžiuojasi savo studentais ir absolventais. Jų studijų pasiekimai, sėkminga 

profesinė karjera, įkurtas nuosavas verslas, o gal tiesiog mėgstamas darbas, teikiantis laimę ir 

džiaugsmą, ar gražus ir prasmingas asmeninis gyvenimas - tai istorijos, įkvepiančios ir kitus 

judėti į priekį. 
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Geri dalykai ateina tada, kai jų sieki 

 

Savo studijų patirtimi ir kolegijoje atrastomis galimybėmis dalinasi Dainius 

Klimašauskas, Verslo ir technologijų fakulteto Turizmo ir viešbučių administravimo studijų 

programos absolventas  

Utenos kolegijoje aš išmokau pagrindinę pamoką: geri dalykai ateina tada, kai jų 

sieki. Čia jaučiau nuolatinį paskatinimą ir padrąsinimą, todėl už viską, ką dabar esu pasiekęs ir 

ką dar pasieksiu gyvenime, esu dėkingas kolegijai.   

 Per 3 studijų metus įgijau daug įvairių patirčių: dalyvavau Erasmus  mainų 

programoje, aplankiau 11 šalių,  kur susipažinau su nuostabiais žmonėmis, du kartus buvau 

tarptautinėje EURODHIP (asociacija, vienijanti svetingumo specialistus) konferencijoje,   

atlikau praktikas kurortuose ir kultūriniuose objektuose, vedžiau ekskursijas, rengiau viešus 

pristatymus...  

Nors darbo pasiūlymų pagal specialybę buvo ir Lietuvoje, tačiau ir gavęs diplomą 

noriu  būti atviras pasauliui, kuo daugiau pamatyti, ir tarpkultūrinės patirties toliau semiuosi 

užsienio šalyse.  

O jei kas manęs paklaustų, kas man yra Utenos kolegija, atsakyčiau vienu žodžiu - 

NAMAI. Ir kodėl verta stoti į Utenos kolegiją, manau, jau supratote patys. Linkiu didelės 

sėkmės visiems esamiems ir būsimiems kolegijos studentams. Išdrįskite pasinaudoti visomis 

galimybėmis, kurias suteikia studijos šioje aukštojoje mokykloje.  
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Studijos Utenos kolegijoje - šeimos tradicija 

 

Studijos Utenos kolegijoje tampa kai kurių šeimų tradicija. Vienas iš tokių 

pavyzdžių – pirmakursės Dantų technologijos studijų programos studentės Kristinos 

Vaitelytės istorija.  

Esu kilusi iš Klaipėdos. Studijos Utenos kolegijoje man jau antrosios – prieš tai  esu 

baigusi fotografijos technologijas vienoje Vilniaus kolegijoje. 

Save galiu pavadinti laimės kūdikiu, nes antroji specialybė – dantų technologija – 

mane tam tikra prasme pasirinko pati: gavau pasiūlymą dirbti vienoje Kauno dantų technikų 

laboratorijoje - modeliuoti dantis kompiuterinėmis programomis. Į šį darbą gilinausi 

savarankiškai, taip pat stažavausi Italijoje. 

Šiais metais įstojau į Utenos kolegijos Dantų technologijos studijų programą. Esu 

trečia iš savo šeimos, siekianti aukštojo mokslo diplomo ir dantų techniko specialybės Utenos 

kolegijoje. Kolegiją baigė mano tėtis, sesuo Margarita, o dabar atėjo ir mano eilė. Ėjau ilgai ir 

vingiuotu keliu šios specialybės link, bet kiekviena patirtis yra naudinga. O kiekviena studijų 

diena suteikia dar daugiau žinių ir pasitikėjimo savimi.  
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Utenos kolegija gali būti ta vieta, kurioje pradeda pildytis svajonės 

 

Zigmas Zdanevičius, grožio namų ,,House of Beauty“ Vilniuje kineziterapeutas - 

masažuotojas, Kineziterapijos studijų programos absolventas (2013 m.) – pasaulio 

vicečempionas.  

Masažuoti norėjau nuo pat vaikystės – prisimenu, kaip dar būdamas mažas 

masažuodavau savo tėvelį. Taigi, kai atėjo laikas rinktis specialybę, nė kiek neabejojau.  

Kadangi norėjau greičiau pajusti savarankiško gyvenimo skonį, nutariau studijas rinktis ne 

Vilniuje, kuriame gyvenau su tėvais, bet kitame mieste. Įstojau į  Utenos kolegijos 

Kineziterapijos studijų programą. 

Labiausiai patikdavo dėstytojos Sigitos Šeduikienės masažo  paskaitos ir praktiniai 

užsiėmimai.  Studijuodamas pirmąkart  sudalyvavau tarptautiniame studentų čempionate. Tai 

mane paskatino dar daugiau dirbti, dar atkakliau mokytis ir semtis patirties.  

Baigęs studijas dirbau Birštone. Gyvenimas suvedė su puikiais savo srities žinovais, 

kurie irgi skatino  nesustoti. Palaipsniui atėjo ir  pergalės – 2014 m. užimta I-oji vieta VI-ajame 

Lietuvos SPA masažuotojų čempionate  bei VIII-ajame pasaulio masažuotojų  čempionate 

iškovotas  pasaulio vicečempiono titulas.   

Šiuo metu dirbu Vilniuje, grožio namuose ,,House of Beauty“, kineziterapeutu – 

masažuotoju. Mėgstamas darbas draugiškame ir profesionaliame kolektyve man padeda toliau  

tobulėti kaip specialistui. 

Visiems linkiu pasirinkti širdžiai mielą specialybę ir atkakliai siekti savo tikslo, o 

Utenos kolegija gali būti būtent ta vieta, kurioje pradeda pildytis svajonės.  
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,,Asfalto vaikai“ savo sėkmę surado žemės ūkyje 

 

Paulius Marcinkevičius, jo žmona Monika Marcinkevičienė bei brolis Simas 

Marcinkevičius, Molėtų r. ūkininkai, Žemės ūkio technologijos studijų programos 

absolventai (2015 m.). Bendrą sėkmės istoriją pasakoja Paulius.  

Ūkininkaujame jau 13 metų. Mūsų veikla – mėsinė gyvulininkystė ir komposto 

gamyba. Pradžia buvo nelengva, nes stigo patirties – juk esame ,,asfalto vaikai“, mes su broliu 

gimę ir augę Vilniuje, o žmona – kaunietė.  

Tačiau nė karto nepasigailėjome didmiesčių šurmulį iškeitę į kaimo ramybę, gamtos 

grožį ir galimybę patiems būti savo sėkmės kalviais. Norėdami įgyti daugiau žinių ir praktinės 

patirties įstojome į Utenos kolegijos Žemės ūkio technologijos studijų programą. Paskaitos, 

praktiniai užsiėmimai, stažuotė Suomijoje praplėtė akiratį ir suteikė pasitikėjimo savo jėgomis.  

Nors žemės ūkio studijos šiuo metu nėra labai populiarios, tačiau, mūsų manymu, 

jos turi ateitį. Žemės ūkis pradėjo sparčiai tobulėti ir toliau tobulėja, į šią sritį veržiasi 

modernios technologijos ir inovacijos, todėl norint dirbti šį darbą būtina neatsilikti nuo 

gyvenimo.  
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Utenos kolegija – draugiška šeima 

 
 

Eglė Vitkelytė džiaugiasi, kad kolegijoje įgytos aktyvaus gyvenimo pamokos 

padeda visose srityse.  

 

Mano sėkmės istorija prasidėjo aktyviai veikiančioje Studentų atstovybėje, kur 

galėjau tobulėti dalyvaudama įvairiuose mokymuose, Erasmus mainų programoje,  vykdydama 

projektus bei atstovaudama Utenos kolegijai ne tik vietiniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 

mastu. Aktyvus dalyvavimas popaskaitinėje veikloje tikrai netrukdė studijoms.  

 

Baigusi kolegiją, visąlaik ilgėjausi tos aktyvios veiklos, kuomet kupini idėjų 

galėdavome įgyvendinti įdomius projektus. Šis noras išsipildė pradėjus dirbti Atviroje jaunimo 

erdvėje, kur vyksta įvairiausios veiklos – pradedant maisto gaminimu, baigiant naktiniais 

žygiais. Savo darbe galėjau pritaikyti ir specialybės žinias, ir studentiško gyvenimo patirtį. O 

šiuo metu dirbu Vilniuje, Personalo atrankos įmonėje.  

 

Džiaugiuosi, kad išlaikėme ryšį su  studijų laikotarpio draugais, tas stiprus kolegijos 

absolventų ryšys rodo, kad Utenos kolegija - tai ne tik švietimo įstaiga, bet ir viena didelė, 

draugiška šeima. 

 



7 

 

Didysis gyvenimo projektas 

 

 

 

 Apie didįjį savo gyvenimo projektą pasakoja Justina Raginytė - Stacevičienė, 

pirmosios Lietuvoje atviros erdvės šeimai ,,Pėdučių namai“ idėjos sumanytoja ir darbuotoja,  

Medicinos fakulteto Socialinės pedagogikos studijų programos absolventė (studijas baigė 

2013 m.)   

 

,,Utenos kolegijoje gavau ne tik aukštojo mokslo diplomą, bet ir  neįkainojamus 

dėstytojų patarimus, veiklos studentų atstovybėje patirtį ir norą siekti  kuo daugiau.  

Baigusi studijas iškart ieškojau galimybių pritaikyti savo profesines žinias. Šiandien 

aš turiu tai, apie ką svajojau, - mėgstamą darbą! Atvira erdvė šeimai ,,Pėdučių namai"  -  taip 

vadinasi mano didysis gyvenimo projektas. Kartu su puikia komanda įrodžiau, kad idėjas 

galima įgyvendinti ir tikrai atsiras žmonių, kurie padės tau tai padaryti. Galbūt kiti tai pavadintu 

sėkme, bet aš galvoju, kad darbas, noras ir tikėjimas savimi yra pats galingiausias variklis, 

neleidžiantis plaukti pasroviui... 

 Esu dėkinga savo Alma Mater, kad mane išugdė kaip asmenybę, subrandino kaip 

specialistą. Čia dirba nuostabūs žmonės, čia jaučiuosi laukiama ir šiandien.“ 
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Informacinių technologijų specialistai liko dirbti kolegijoje 

 
 

Mantas Mikulėnas, Paulius Šakalis, Juozas Urbanavičius – kolegijos absolventai 

 

Utenos kolegijos Kompiuterinių sistemų tarnyba – išskirtinis kolegijos padalinys: 

visi jo darbuotojai yra Utenos kolegijos absolventai. Taigi kokia jų sėkmės istorija?.. 

Juozas Urbanavičius: 

Esu Verslo ir technologijų fakulteto Informacinių sistemų technologijų absolventas 

(studijas baigiau 2010 m.). Studijas tęsiau Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur 2012 

m. įgijau Informatikos bakalauro laipsnį. Toliau mokiausi Kauno technologijų universitete ir  

2014 m. įgijau Informatikos inžinerijos magistro laipsnį. 

Utenos kolegija suteikė ne tik aukštojo mokslo diplomą, bet ir puikias perspektyvas 

tobulėti ir siekti karjeros tikslų. Kolegija - pirmoji darbovietė, kurioje galiu visiškai save 

realizuoti (esu Kompiuterinių sistemų tarnybos vadovas, taip pat lektorius), o gerų rezultatų 

siekti padeda šauni ir kvalifikuota komanda. 

 

Studijuodamas buvau įsidarbinęs kompiuterių inžinieriumi mokykloje, bet po 

studijų gavau kvietimą dirbti IT inžinieriumi Utenos kolegijoje. Tuo metu man tai labai daug 

reiškė.  

Studijuodamas ir dirbdamas Utenos kolegijoje visada džiaugiuosi, kad mane supa ne 

vien informacinės technologijos, bet ir labai malonūs dėstytojai bei kiti darbuotojai. Utenos 

kolegijoje įgavau labai daug įvairios patirties ir žinių. Darbe tenka prižiūrėti darbuotojų 

kompiuterines darbo vietas, kompiuterius auditorijose, serverius, kompiuterinį tinklą. 
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Mantas Mikulėnas: 

 

Baigęs mokslus gimnazijoje, iš karto įstojau į Informacinių sistemų technologijų 

programą. Kolegijoje mokiausi 2011-2014 metais. Po to įsidarbinau Utenos kolegijos IT 

inžinieriumi, kur dirbu iki šiol. 

 

Paulius Šakalis: 

 

Pažintis su Utenos kolegija prasidėjo 2003 m.  Pasirinkau Informacinių sistemų 

technologijų specialybę, kurią baigęs 2006 m. įgijau inžinerinę kvalifikaciją. Treji metai 

prabėgo akimirksniu. Nė karto nesigailėjau pasirinkęs šią mokslo įstaigą. Utenos kolegijoje 

susikūriau pamatus savo profesinei karjerai, kurią čia pradėjau būdamas trečio kurso studentas 

ir dirbu jau lygiai 10 metų. Bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijau tęstinėse studijose Klaipėdos 

universitete,  o 2015 m. baigiau magistro studijas Mykolo Romerio universitete.  

 

Džiaugiuosi, kad kolegijoje įgyti profesiniai įgūdžiai bei tolesnės universitetinės 

studijos suteikė galimybę dirbti ir inžinieriaus darbą, ir tapti kolegijos lektoriumi. Labai 

didžiuojuosi galėdamas savo žiniomis dalintis su studentais ir stengiuosi toliau tobulėti. Esu 

laimingas galėdamas drąsiai ir išdidžiai pasakyti: Mano Alma Mater yra Utenos kolegija.  
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Amžius studijoms ne kliūtis 

 

 

 

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Turizmo ir viešbučių 

administravimo studijų programos absolventas Balys Grigas savo pavyzdžiu gali patvirtinti, 

kad mokytis niekada nevėlu. Ištęstine forma studijuojantis vyras – vyriausias ne tik savo 

grupėje, bet ir kolegijoje studentas.  

 

Balys Grigas dirba Molėtų r. Balninkų Stiklo muziejuje ir paveikslų galerijoje. Toks 

muziejus yra vienintelis Lietuvoje. „Turime daugiau kaip tūkstantį eksponatų, kuriuos 

padovanojo mūsų kraštiečiai,“ – sako Balys.  

 

Anksčiau turėjęs tik vidurinį išsilavinimą ir su muziejininko veikla nesusijusią 

mašinų remontininko specialybę, Balys Grigas pasiryžo siekti aukštojo mokslo diplomo ir 

studijuoti jam patinkančią studijų programą Utenos kolegijoje. „Po ilgos pertraukos lengva 

nebuvo...Tačiau kolegijos dėstytojai stengiasi mus suprasti ir visada maloniai padėti, yra 

nuoširdūs. Grupė taip pat buvo draugiška, vieni kitiems padedame, nors iš pradžių mane 

neramino, kad aš esu daug vyresnis...“ – prisimena Balys. Jo teigimu, studijuojant įgytos žinios 

labai naudingos dirbant su muziejaus lankytojais, organizuojant muziejaus darbus.  

 

„Visiems vyresnio amžiaus žmonėms palinkėčiau – tiktai į priekį, semkitės žinių, 

kurių niekada nebus per daug. Gulintis akmuo apsamanoja...“ - sako absolventas Balys Grigas.  
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Ryšys su Alma Mater nenutrūksta 

 

 

Jurgita Šapokaitė, UAB „Alauša“ komercijos direktorė, Utenos kolegijos Verslo 

ir technologijų fakulteto Buhalterinės apskaitos studijų programos absolventė (baigė 2010 

m.).  

2007 metų rugsėjį atvėriau Utenos kolegijos duris ir pradėjau studijuoti Buhalterinės 

apskaitos studijų programą. Tai buvo mano naujo, labai svarbaus gyvenimo etapo, naujų 

įspūdžių, permainų pradžia. Nuo pat pirmųjų paskaitų stengiausi atsakingai studijuoti, gilintis į 

savo specialybę. Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojų profesionalumas, 

perduotos žinios ir jų gyvenimiška patirtis man buvo ypač reikšmingi – padėjo užaugti, subręsti, 

įgyti tvirtus profesinės veiklos pamatus. Kolegijoje gautos žinios, praktinių įgūdžių bagažas 

padėjo sėkmingai įsitvirtinti darbinėje veikloje. 

Baigusi Utenos kolegiją įgijau buhalterės specialybę ir, be abejo, svajojau ją 

realizuoti praktinėje veikloje. Ta svajonė išsipildė – iš karto po studijų kolegijoje pradėjau 

dirbti buhaltere uždarojoje akcinėje bendrovėje  „Alauša“.  Pradžia nebuvo lengva, dirbdama 

norėjau ir toliau siekti žinių, nesustoti vietoje, todėl  studijas pratęsiau Vilniaus universitete, kur 

gilinausi į ekonomiką.  

Po dvejų metų sėkmingo įdirbio tapau UAB „Alauša“ komercijos direktore ir 

šiandien toliau darbuojuosi komercijos srityje. 

 Noriu nuoširdžiai padėkoti Utenos kolegijai ir jos dėstytojams už tai, kuo aš 

šiandien esu. Ryšiai su savo Alma Mater nenutrūksta ir dabar – visada miela apsilankyti 

kolegijos renginiuose, bendrauti su savo dėstytojais, pasidalinti savo patirtimi su studentais.  
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Visada traukė gimtieji namai 

 
Sandra Ragaišytė, Neįgaliųjų draugijos vadovė, Socialinio darbo studijų 

programos absolventė 

Gimiau ir augau Utenoje. Myliu savo miestą, todėl ir studijas pasirinkau čia. 

Medicinos fakultete studijavau socialinį darbą. Čia gavau daug teorinių ir praktinių žinių, 

turėjau įdomių ir naudingų praktikų. Po studijų teko gyventi ir dirbti užsienyje, tačiau visą laiką 

traukė gimtieji namai ir grįžau į Uteną. Šiuo metu esu Utenos rajono neįgaliųjų draugijos 

vadovė. Širdingai dėkoju visiems kolegijos darbuotojams, studentams už draugystę ir nuolatinį 

neįgaliųjų studentų palaikymą, o moksleiviams linkiu pasirinkti tinkamą kelią. 

 

Didelė vertybė – akademiška aplinka 

 
 

Rolandas Mackevičius, laidų vedėjas, ,,radistas“,  Teisės studijų programos 

absolventas 

Utenos kolegijoje ypač vertinu akademinę aplinką, ugdančią studentų mąstymą, bei 

kolegiškus dėstytojų ir studentų santykius. Čia dirba puikūs, labai geranoriški dėstytojai, kurie 

niekada neatsisako patarti, pakonsultuoti ir nurodyti  teisingą kryptį.   Dėstytojai ir studentai yra 

viena stipri komanda, siekianti bendro tikslo – kokybiškų, įdomių ir gyvenimui žinių 

suteikiančių studijų. 
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Absolventas įkūrė odontologijos kliniką 

 

Absolventas Jaunius Mickus pelnė kolegijos įsteigtą nominaciją ,,Už mokslo ir 

verslo partnerystę“.  

UAB „PROFIDENT" – tai odontologijos klinika ir dantų technikos laboratorija, 

plečianti savo veiklą. Jos įkūrėjas ir direktorius Jaunius Mickus, Utenos kolegijoje įgijęs dantų 

technologo specialybę, yra sėkmingos absolvento istorijos pavyzdys.  

Savo praktinį, kaip dantų techniko, ir bendrovės vadovo darbą Jaunius Mickus 

derina su akademine bei moksline veikla. Jis baigė M. Romerio universiteto magistrantūrą, 

dėsto kolegijos Burnos ir dantų priežiūros katedros studentams, vadovauja jų baigiamiesiems 

darbams, bendradarbiauja įgyvendinant ir tobulinant studijų programas. Pagrindinė J. Mickaus 

mokslinių interesų kryptis – medicinos technologijos.  

 

 

 


