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Projektų administravimo skyriaus inžinierė
transporto infrastruktūros statybos įmonėje
AB „Kauno tiltai“
Kauno technikos kolegijos Kelių inžinerijos
(KI) absolventė
(studijas baigė 2013 m.)

KTK ALUMNI DRAUGIJA domisi, kaip susiklostė Kauno technikos kolegiją baigusių
alumnų likimai. Į pateiktus klausimus atsako KTK Kelių inžinerijos specialybės 2013 metų
absolventė K. Bielskytė.
Iš kur sužinojote apie mokyklą?
“Baigdama vidurinę mokyklą domėjausi švietimo institucijomis, kurios rengia inžinerinės
krypties specialistus. Informaciją rinkau studijų parodose, internete ir studijų kataloguose. Taip
sužinojau apie Kauno technikos kolegiją. Pasirinkti KTK paskatino ir mokymosi metodika, kuri
akcentuota į teorinių žinių pritaikymą praktikoje.”
Ar norėjote įsigyti bet kurią inžinieriaus, ar, būtent, tik šią specialybę?
“Mokydamasi paskutinėse mokyklos klasėse, planavau rinktis policininkės karjerą. Patyriau
traumą, tad savo planus teko perdėlioti. Labai išgyvenau. Tačiau mano dėdė inžinierius visada
mane drąsindavo ir pasiūlė išbandyti inžineriją. Niekada nebijojau iššūkių, todėl pasirinkau studijas
Kauno technikos kolegijos kelių inžinerijos studijų programoje.’
Kokius įspūdžius Jums paliko kolegija?
“Kolegija paliko pačius geriausius įspūdžius. Labai džiaugiuosi dar ir dabar galėdama
dalyvauti kolegijos renginiuose, pabendrauti su dėstytojais. Studijos nebuvo lengvos. Tačiau
mokslams atidaviau visą save. Antrame kurse, prasidėjus specialybiniams dalykams, supratau, kad
tai mano arkliukas.”
Kokius dėstytojus Jūs geriausiai prisimenate, už ką juos vertinate?
“Visiems KTK dėstytojams esu labai dėkinga. Tai buvo dėstytojai, kurie padėjo įsisavinti
karčiausias mokslo šaknis ir draugai, kurie visada patardavo, padėdavo, padrąsindavo. Labai esu
dėkinga kuratorei Reginai Motienei, kuri buvo mano antroji mama.”
“Studijų metais įvyko daug nepamirštamų momentų: pirmoji rugsėjo, kai teko garbė būti šventinio
renginio vedėja, mokslinės konferencijos, diplominio darbo gynimas, puikus laikas studentų
atstovybėje, dalyvavimas KTK tautinių šokių kolektyve „Pušynėlis“. Tačiau svarbiausia tai, kad
studijos Kauno technikos kolegijoje padėjo tvirtus pagrindus tolimesnei profesinei karjerai, padėjo
susiformuoti asmenybei. “
Kokie buvo pirmi Jūsų žingsniai profesiniame kelyje?
“Baigusi KTK, pradėjau dirbti transporto infrastruktūros statybos įmonėje AB „Kauno tiltai“
projektų administravimo skyriaus inžiniere. Šioje įmonėje dirbu ir dabar. 2016 m. baigiau Vilniaus
Gedimino technikos universitetą, kelių ir geležinkelių inžineriją.”

Ką norėtumėte palinkėti šių dienų Kauno technikos kolegijos studentams ir bendruomenei?
“Kauno technikos kolegijos studentams linkiu atkakliai siekti savo tikslų. Maksimaliai
įsigilinti į dėstytojų pateikiamas mokslo žinias, su KTK bendruomene dalyvauti mokslinėse
konferencijose, nes įgyta patirtis yra labai naudinga profesiniame kelyje.”
“Kauno technikos kolegijos bendruomenei noriu padėkoti. Atsiminimai - patys šilčiausi. Siunčiu
Jums nuoširdžiausius linkėjimus. Ačiū. Mano ALMA MATER - visada išlik inžinerinių mokslų
specialistų kalve!”
Nuotraukos iš K. Bielskytės asmeninio archyvo.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

