
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.



Dainius Klimašauskas, 
 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,
du kartus buvau tarptautinėje EURODHIP (asociacija, vienijanti svetingumo specialistus)
konferencijoje,   atlikau praktikas kurortuose ir kultūriniuose objektuose, vedžiau
ekskursijas, rengiau viešus pristatymus. Labai daug naudos davė praktika kolegijos
imitacinėje bendrovėje ,,Interjeras“, kur įgijau pirkimų – pardavimų srities patirties,
atstovavau kolegijai tarptautinėse imitacinių bendrovių mugėse.
                      

Nors darbo pasiūlymų pagal specialybę buvo ir Lietuvoje, tačiau ir gavęs diplomą
norėjau  būti atviras pasauliui, kuo  daugiau pamatyti, ir tarpkultūrinės patirties toliau
semiuosi užsienio šalyse. Teko aplankyti 25 šalis, dalyvauti savanoriškoje veikloje. Šiuo
metu gyvenu Airijoje ir dirbu vieno prekybos centro direktoriaus pavaduotoju.

O jei kas manęs paklaustų, kas man yra Utenos kolegija, atsakyčiau vienu žodžiu -
NAMAI. Ir kodėl verta stoti į Utenos kolegija, manau, jau supratote patys.
Linkiu didelės sėkmės visiems esamiems ir būsimiems kolegijos studentams. Išdrįskite
pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias suteikia studijos šioje aukštojoje mokykloje.



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.

Studijuodamas pirmąkart  sudalyvavau tarptautiniame studentų čempionate. Tai mane
paskatino dar daugiau dirbti, dar daugiau mokytis ir semtis patirties. 

Zigmas Zdanevičius, 
Kineziterapijos studijų programos absolventas, 

pasaulio vicečempionas.

Baigęs studijas pradėjau dirbti pagal įgytą specialybę. 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. Toliau
tobulėti kaip specialistui man padeda mėgstamas darbas.

Visiems linkiu pasirinkti širdžiai mielą specialybę ir atkakliai siekti savo tikslo, o Utenos
kolegija gali būti būtent ta vieta, kurioje pradeda pildytis svajonės.



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.

Rolandas Mackevičius,
laidų vedėjas,  Teisės studijų programos absolventas



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.

Sandra Ragaišytė,
Socialinio darbo studijų programos absolventė

 



Studijos Utenos kolegijoje duoda daug praktinių profesinių žinių Dantų techniko specialybės
studentams paskaitas veda daug profesionalų, savo sritį išmanančių bei šiuo metu aktyviai
praktikuojančių specialistų - dantų technikai, burnos higienistai,  gydytojai odontologai -
ortopedai, burnos chirurgai - implantologai ir kiti.  Studijų programą paįvairina profesiniai
konkursai ,  kur studentų darbus vertina kompetentinga, profesionali komisija.Tiek teorinės
paskaitos , tiek praktiniai užsiėmimai man davė daug vertingos patirties, kuri turėjo didelės
įtakos sėkmingam startui dantų techniko profesinėje veikloje. 

Šiuo metu jau turiu sukaupęs pakankamai profesinės patirties, kad asmeniškai teikčiau
odontologams dantų protezų gamybos paslaugas. Bendrauju, dalinuosi patirtimi bei pats
semiuosi žinių iš kitų dantų technikos, odontologijos profesionalų.

Egidijus Jurelė,
Dantų technologijos studijų programos absolventas

Patarimas tiems, kurie žada studijuoti Utenos kolegijoje dantų techniko specialybę: imkite iš
studijų programos bei jus supančių profesionalų tiek, kiek tik galėsite įsisavinti. Ši specialybė
reikalauja kantrybės, atsidavimo, kruopštumo ir daug profesinės praktikos valandų bei
nuolatinio tobulėjimo. Nuo jūsų motyvacijos priklausys, kokie būsite specialistai, kaip
klostysis jūsų profesinė karjera. 

Didelės sėkmės visiems dėstytojams, buvusiems, esamiems ir būsimiems studentams.



Transporto verslą pasirinkau neatsitiktinai – visą laiką domino įvairios transporto
priemonės, krovinių transportavimas, su šia sritimi susijusio verslo galimybės. Studijos
suteikia daug profesinių žinių ir praktikos. Kolegijoje dirba puikūs dėstytojai, studijuoja
aktyvūs, draugiški studentai, yra galimybių įsitraukti į studentišką, sportinį gyvenimą.

Smagu, kad atvykęs į Uteną ir toliau galiu sportuoti. Sportas – labai svarbi mano
gyvenimo dalis: 13 metų žaidžiau rankinį, teko žaisti ir šalies jaunimo rinktinėje, taip pat
mėgstu krepšinį. Žaidžiu Utenos kolegijos krepšinio komandoje, teisėjauju rankinio,
krepšinio varžybose.

Justinas Nikitinas,
Transporto verslo studijų programos 

III kurso studentas

Neslėpsiu, nelengva derinti visas veiklas su studijomis, tačiau, kadangi yra didelis
noras, užsispyrimas siekti tikslo – tai pavyksta. 

Ką galėčiau patarti tik pradedantiems studentams? Ieškokite savęs, naujų idėjų ir jas
realizuokite, nebijodami suklysti. Nebūkite tie, kuriems užtenka ,,valdiško” penketuko,
siekite žinių ir aukščiausių įvertinimų. Stenkitės, kad studijų metai būtų patys įdomiausi
ir prasmingiaus



Pasirinkau šią specialybę,  nes visada norėjau prisidėti prie visuomenės sveikatinimo ir
burnos bei dantų profilaktikos. Utenos kolegijoje sutikau dėstytojų, kurie yra mano
autoritetai profesinėje srityje ir kuriuos dabar jau kaip kolegas malonu pamatyti
kursuose. 

Studijų metais stengiausi ne tik siekti žinių, bet ir dalyvauti studentų veikloje,  kurį laiką
teko pabūti ir Studentų atstovybės prezidente.Viena geriausių mano patirčių – studijos
pagal Erasmus+ programą užsienyje – Portugalijoje, Portalegre politechnikos institute.
Ten atlikau  ir praktiką, kuri padėjo įgyti  tvirtus pagrindus dabartinei mano profesinei
veiklai.

Justina Sinkevičiūtė,
Burnos higienos studijų programos absolventė

Po studijų grįžau į Vilnių ir dirbu pagal specialybę. Labai mėgstu savo darbą ir
džiaugiuosi, kad visada tikėjau  tapti gera specialiste. Tai motyvuoja gilintis į savo
profesinę sritį ir nuolat tobulėti. Utenos kolegiją atsimenu tik teigiamai. Mielai grįžčiau į
studentiškus metus. O  Utena man visada asocijuojasi tik su šiltais, gerais žmonėmis,
tad be galo malonu kartais čia užsukti! 



Pasirinkti Maisto produktų technologiją mane pastūmėjo ne svajonės, bet perspektyvios
darbo galimybės ir nauda visuomenei. Šis mano pasirinkimas pasiteisino - dar būdamas
studentas jau dirbu pagal specialybę.

Mane, namisėdą, dėstytojai pastūmėjo dalyvauti renginiuose: tarptautiniuose intensyviuose
NordPlus kursuose „Rural Water Protection: Principles and practice II“,  seminaruose ir
konferencijose. Iš tarptautinio konkurso „Maisto technologas 2019“ su komanda kolegijai
parvežėme trečią vietą. Pasinaudojęs Erasmus+  programa, praktiką  atlikau  tarptautinėje
Latvijoje esančioje „Fazer Latvia“ duoninėje.

Minėtos ir kitos veiklos bei geri studijų rezultatai man leido užsidirbti UAB „Translinija"
įsteigtą vardinę stipendiją. Didmiesčio universitete pasinaudoti tokiomis galimybėmis būtų
sunku dėl didžiulės konkurencijos ir tu tiesiog ,,paskęstum“ gausoje kitų studentų. 

Kolegijoje nuo pirmų dienų buvo jaučiama, kad čia kiekvienas studentas yra svarbus. 
Labiausiai džiugina ir teikia energijos siekti išsilavinimo draugiški Verslo ir technologijų
fakulteto dėstytojų ir studentų santykiai ir nuoširdžios šypsenos.

Lukas Gražys,
Maisto produktų technologijos studijų programos

III k. studentas



Džiaugiuosi, kad studijuodama Utenos kolegijoje turėjau galimybę save realizuoti ne tik
moksluose, bet ir įvairiose veiklose.

Studijuodama Utenos kolegijoje dalyvavau įvairiuose projektuose, renginiuose,
seminaruose, konkursuose, konferencijose, mugėse ar parodose. Paskatinti mūsų
nuostabių ir draugiškų dėstytojų, drauge su kolegomis Domantu ir Deividu esame
parašę projektus „Pirmas žingsnis verslo kūrimo link“ ir „Diena kai tampu studentu“. 
Už juos gavome kolegijos skiriamas Metų iniciatyvos nominacijas.

Edita Šileikytė,
Verslo vadybos studijų programos absolventė

Tad drąsiai galiu teigti, jog besimokydama kolegijoje įgijau labai daug žinių, susijusių su
ne tik su specialybe, bet ir su visuomenine veikla. Čia sutikau daug labai įdomių
žmonių ir turėjau galimybę mokytis iš kompetentingų ir savo darbą mylinčių dėstytojų.



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.  Šiuo metu dirbu tarptautinėje personalo atrankos įmonėje, tenka
vykti į darbo komandiruotes užsienyje.  Taigi savo profesinėje veikloje  galiu pritaikyti ir
specialybės žinias, ir studentiško gyvenimo patirtį.

Eglė Vitkelytė,
Turizmo ir viešbučių administravimo

 studijų programos absolventė

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.



Ūkininkaujame jau nemažai 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.

Monika Marcinkevičienė ir Paulius Marcinkevičius
Žemės ūkio studijų programos absolventai



Utenos kolegijos Kompiuterinių sistemų tarnyba – išskirtinis kolegijos padalinys: visi jo
darbuotojai yra Utenos kolegijos absolventai.

Juozas Urbanavičius:  Utenos kolegija suteikė ne tik aukštojo mokslo diplomą, bet ir
puikias perspektyvas tobulėti ir siekti karjeros tikslų (esu Tarnybos vadovas, lektorius).
Kolegija - pirmoji darbovietė, kurioje galiu visiškai save realizuoti, o gerų rezultatų
siekti padeda šauni ir kvalifikuota komanda.

Paulius Šakalis: 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.

Mantas Mikulėnas, Paulius Šakalis, 
Juozas Urbanavičius,

Informacinių sistemų inžinerijos studijų programos
absolventai



Noriu padėti tiems, kam labiausiai reikia. Suprantu, kaip tai yra svarbu - buvo laikas, kai
ir pačiam reikėjo pagalbos, kurios sėkmingai sulaukiau. Taigi nusprendžiau pasirinkti
socialinio darbuotojo specialybę. 

Daug mokausi, skaitau psichologinę ir kitokią literatūrą. Myliu žmones, vertinu draugus,
o į pasaulį noriu atnešti kuo daugiau šviesos. Tapęs socialiniu darbuotuoju galėsiu
nemažai nuveikti. 

Kolegija man duoda daug. Pradėjau geriau pažinti žmones, jų vidų, patį save, sužinojau
ir dar sužinosiu daug svarbių dalykų.  Stebina dėstytojų profesionalumas. Tikiuosi iš jų
daug išmokti bei pasinaudoti visomis kolegijos teikiamomis galimybėmis. 

Linkiu būsimiems studentams gerai apsvarstyti, ko norite, ir pasirinkti  būtent tai, kas
tikrai patinka. Rinkitės apgalvotai ir atsakingai kalkite savo likimą.

Rimtautas Zapolskas, 
Socialinio darbo studijų programos 

II kurso studentas


