
 

  

 

Danutė Remeikienė – visapusiškais, įvairialypiais talentais apdovanota charizmatiška lyderė, stebinanti 

konceptualių idėjų svarumu, inovacijų drąsa, nepaneigiamai šiandien yra vertinama kaip viena ryškiausių 

koleginio sektoriaus lyderių. Ji niekad a neapsiribojo lokaliomis žiniomis ar informacija, bet siekė pritaikyti 

pažangias ir racionalias naujoves savo organizacijoje. Alytaus kolegijos garsinimas – tai ir tarnystė bei 

atsidavimas Alytaus miesto visuomenei. 

 

Stipri organizacija – efektyvus vadovavimas 

staţuočių metu, dalyvaujant 
garsiausių pasaulio ekonomistų, 

finansininkų ir psichologų 

paskaitose. Ji pirmoji Alytaus 
kolegijos studentams parveţė 

naujausius marketingo ir vadybos 

vadovėlius, išleistus autoritetingų 
JAV universitetų mokslininkų, ir 

tuomet kai dar nebuvo šių sričių 

lietuviškų vadovėlių ji pirmoji 
pradėjo dėstyti vadybą ir 

marketingą studentams. Daug 

reikšmingos patirties ir ţinių 
suteikė Danutės Remeikienės 

mokslinės staţuotės Danijos, 

Švedijos, Taivano, Norvegijos, 
Vokietijos, Šveicarijos, Kipro, 

Ispanijos ir kt. uţsienio šalių 

universitetuose bei mokslo 
technologijų centruose. Kuriant 

naujas studijų programas, ji 

nenuilstamai ieškojo geriausių 
idėjų Japonijos, Australijos, 

Kanados ir kt. paţangių šalių 

universitetų praktikoje, siekdama 
adaptuoti inovatyvias idėjas savo 

institucijoje. 

Danutė Remeikienė – pirmoji 
2008 metais Lietuvoje išrinkta ir 

inauguruota aukštosios mokyklos 

direktorė. Vadovės inauguravimo 
data paţenklinta ir ţavaus, 

novatoriško kūrinio, t.y. Alytaus 

miesto centre įkurto naujojo 
Informacijos ir ryšių technologijų 

fakulteto atidarymo iškilmėmis. 

IRT fakultetas yra aprūpintas 
moderniausia technika ir 

komfortabilia studijų aplinka, 

kuriame pradėtos vykdyti iš esmės 

naujos IT krypties studijų 

programos. Šis projektas 
demonstruoja vadovės gebėjimą 

strategiškai siekti uţsibrėţtų 

tikslų, vertinti dabarties ir ateities 
pokyčius, uţtikrinti proverţius 

mokslo ir studijų srityje. Šiandien 

šis fakultetas jau ruošiamas 
modernizavimo precesui. 

Danutė Remeikienė – 

visapusiškais, įvairialypiais 
talentais apdovanota charizmatiška  

    

lyderė, stebinanti konceptualių 

idėjų svarumu, inovacijų drąsa, 

nepaneigiamai šiandien yra 
vertinama kaip viena ryškiausių 

koleginio sektoriaus lyderių. Ji 

niekada neapsiribojo lokaliomis 
ţiniomis ar informacija, bet siekė 

pritaikyti paţangias ir racionalias 

naujoves savo organizacijoje. 
Alytaus kolegijos garsinimas – tai 

ir tarnystė bei atsidavimas Alytaus 

miesto visuomenei. 
Jos dėka Alytuje vyko daugybė 

nacionalinių ir tarptautinių 

renginių, tarp jų buvo 
organizuotos ir Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai 

logotipą ir finansavimą gavusios 

tarptautinės konferencijos. 

Mokslininkų iš Norvegijos, 

Nyderlandų, Suomijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos 

straipsniai pradėti publikuoti 

naujame Alytaus kolegijos mokslo 
darbų leidinyje „Aukštųjų 

mokyklų vaidmuo visuomenėje: 

iššūkiai, tendencijos ir 
perspektyvos“, referuojamame 

tarptautinėje duomenų bazėje 

„Index Copernicus Journal 
MasterList“. 

Parengta ir įgyvendinta 

dešimtys nacionalinių ir 
tarptautinių projektų, tačiau ypač 

reikšmingas Alytaus miesto 

gyventojams buvo ,,Alytaus 
regiono gyventojų kompiuterinio 

raštingumo įgūdţių ugdymas“. Jo 

metu nemokamai 2 tūkstančiai 

įvairaus amţiaus gyventojų  

mokėsi  kompiuterinio raštingumo 
patvirtinant ţinias ir įgūdţius 

tarptautinio pripaţinimo 

sertifikatais ECDL bei e-Citizen. 
Šio projekto dėka daugybė 

alytiškių gali dţiaugtis kasdien 

bendraudami su savo šeimos 
nariais ir draugais internetu bei 

pilnavertiškai gauti aktualią 

informaciją. 
Spartinant informacinės 

visuomenės    kūrimo      procesus        

 

Alytaus kolegija, bendra-
darbiaudama su miesto 

savivaldybe, įsteigė Jaunųjų 

informatikų akademiją, kurią su 
dideliu entuziazmu jau antri metai 

lanko per 200 miesto 4–12 klasių 

moksleivių. Akademijos tikslas – 
suteikti gabiausiems Alytaus 

moksleiviams naujausias infor-

macinių technologijų ţinias, 
suformuoti kompetencijas dirbti su 

paţangiausia programine įranga ir 

tapti konkurencingais IT 
specialistais ateities darbo rinkoje. 

Direktorei Danutei Remeikienei 

vadovaujant vienam iš struktūrinių 
fondų finansuotų projektų,  vietoj 

seno apleisto pastato, kuriame 

kaţkada veikė šaudykla, iškilo 
modernus Regioninis technologijų 

centras, skirtas inţinerijos ir 

technologijos mokslų srities 
studijų programų praktinei 

mokymo bazei, aprūpintai 

moderniomis laboratorijomis, 
unikalia programine įranga. 

Atsinaujinančios energijos šaltinių 

dėka, šis pastatas apsirūpina tiek 
elektros, tiek šilumine energija ir 

yra pirmas Lietuvoje A klasės 

visuomeninis pastatas, skirtas 
naujos kartos specialistų – 

inţinierių rengimui. 

Docentės Danutės Remeikienės 
iniciatyva, kad kolegijos 

absolventai ir miesto gyventojai 

įgytų magistro kvalifikacinį 
laipsnį trumpiausiu laiku ir 

maţiausiomis finansinėmis 

sąnaudomis, net 18 metų Kauno 

technologijos universitetas kartu 

su Alytaus kolegija organizuoja 
magistrantūros studijas. Išleista 

jau 16 magistrų laidų. 

Direktorė docentė Danutė 
Remeikienė ne tik puoselėja 

aukštąjį mokslą Alytaus mieste, ji 

įgaliota atstovauti Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ES aukštųjų 

mokyklų asociacijose ir 

organizacijose bei partnerystės 

tinkluose  SPACE,      EURASHE,  

 Brangūs alytiškiai, mus sieja 
unikali 55 metų bičiulystės 

istorija, tiek metų šiemet sukanka 

Alytaus kolegijai, kaip aukštojo 
mokslo institucijai. Rodos, visai 

neseniai buvo paminėtas 

institucijos 50, o šie metai jau 55-
ieji. Kaupiasi metai, pasipildantys 

nauja, svaresne patirtimi ir kuria 

naujus istorijos puslapius. Tačiau 
mokykla neturi senatvės – keičiasi 

kartos, studentai ir absolventai, 

kursų lankytojai, akademinis 
personalas; keičiasi mokyklos 

statusas, tačiau mokykla išlieka 

jauna, nuolat atsinaujinanti, 
ieškanti naujų kelių ir sprendimų 

besikeičiančiame Alytaus miesto 

gyvenime. Kolegijos istorija – 
labai svarbi dalis Alytaus miesto 

istorijos. Mūsų siekis ir pastangos 

nukreiptos ne kurti atskirą 
institucijos gyvenimą, o aktyviai 

dalyvauti garsinant Alytaus miesto 

vardą bei įtvirtinti pozityvų jo 
įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje. 

Šiandien Alytaus kolegija, kaip 

aukštojo mokslo institucija, 
išleidusi jau per 25 tūkstančius 

absolventų, yra akredituota 

tarptautiniu lygiu; uţsienio 
ekspertų akredituotos ir visos 

realizuojamos studijų programos. 

Absolventams įteikiami  aukštojo 
mokslo diplomai yra paţymėti 

specialiu Europos Komisijos 

suteiktu pripaţinimo ţenklu.  
Bet kurios organizacijos sėkmė 

priklauso nuo efektyvaus vadovo, 
kuris uţdega darbuotojus idėjomis 

ir energija, skleidţia pozityvumą, 

rodo iniciatyvą ir demonstruoja 
kryptingas pastangas. Daţnai 

organizacijos yra sutapatinamos su 

jų lyderiais ar net yra vadovų 
vardų sinonimai. Jei  „Microsoft“ 

– tai Bilas Geitsas ,,,Dzūkijos 

vandenys“– Rolandas Ţakas, 
,,Vita Baltic International“ – 

Vladislovas Gunevičius, bet 

Alytaus kolegija – tai direktorė 
docentė Danutė Remeikienė. 

Šiandien jos toks jubiliejus, kaip ir 

kolegijos jubiliejiniai metai. Visa 
kolegijos bendruomenė ir, matyt 

ne tik ji, nes beveik kas antras 

Alytaus gyventojas yra kolegijos 
studentas, absolventas, kursų 

lankytojas, socialinis partneris, 

nuoširdţiai sveikina Jubiliatę ir jai 
dėkoja. Jos pasiekimai į 

aukštumas iškelia ir Alytaus 

kolegijos bendruomenės 
autoritetą. Tų pasiekimų – labai 

daug. 

Danutė Remeikienė jau 33 
graţiausius ir produktyviausius 

savo gyvenimo metus yra 

pašventusi Alytaus akademinei 
bendruomenei ir gimtajam 

miestui. Ji pirmoji, laimėjusi 

Islandijos bei du JAV 
vyriausybinius staţuočių 

konkursus, dar 1990 metais į 

Alytaus kolegiją parveţė 
naujausias pasaulinės rinkos 

ekonomikos      ţinias,         įgytas  
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EAIE, BMDA, „Baltic Sea 
Network“, „OUR Network“, 

„PHEENIX Network“. Ji taip pat 

Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų tarybos, LKDK 

prezidiumo, Lietuvos Virtualaus 

universiteto (LVU) EMSaS,  
Lietuvos Nuotolinio mokymo/si 

tinklo LIEDM palaikymo ir 

plėtros konsorciumo valdybos,  
Alytaus regiono plėtros 2010–

2020 metų plano rengimo 

,,Ţmogiškųjų išteklių plėtros“ 
darbo grupės narė. Taip pat yra  

Alytaus miesto savivaldybės SVV 

vystymo koordinacinės grupės 
narė. Ji  Lietuvos švietimo ir 

mokslo ministro įgaliota atlieka 

ekspertinį darbą, vykdant Lietuvos 
kolegijų akreditaciją, vertinant 

aukštųjų studijų programas, 

atestuojant kolegijų dėstytojus. 
Alytaus kolegijos direktorei KTU 

rektorius patiki kvalifikacijos 

komisijos pirmininkės rolę 

vadybos magistro kvalifikaciniam 

laipsniui teikti. Daug širdies ir 
darbo Danutė Remeikienė įdėjo 

vadovaudama  Alytaus apskrities 

Švietimo tarybai,bei būdama 
Alytaus apskrities profesinio 

mokymo tarybos nare; AK 

tarptautinių konferencijų 
organizacinių komitetų 

pirmininke, įgaliota taikomosios 

magistrantūros modelio rengimo 
grupės nare, Alytaus apskrities 

strateginės plėtros tarybos nare, 

Profesinio mokymo metodikos 
centro įgaliota komisijos nare, 

Marketingo vadovėlių recenzente, 

publikacijų, brošiūrų, studijų 
programų, metodinės medţiagos, 

nuotolinio mokymo/si kursų 

autore ir kt. 
Kai Lietuvos švietimo ir mokslo 

įstaigose ėmė tolygiai maţėti 

besimokančiųjų skaičius, ji 
pirmoji su reklamine agitacija 

vyko į rizikingas tolimas šalis 

skleisti ţinią apie studijas ir 
gyvenimą Alytuje. Reikėjo 

ypatingų pastangų ir ryţto, kad iš 

saulėtų spalvingų Azijos ir Afrikos 
šalių į nedidelį ir šaltoką Alytaus 

miestą atvyktų savo lėšomis 

studijuoti uţsienio studentai. 
Nuostabu, kad jau šiemet AK 

išleis pirmąją tarptautinių studentų 

laidą, studijavusią tik anglų kalba. 
Siekiant mokslo mainų 

įvairovės bei Alytaus miesto vardo 

garsinimo atvykstančių svečių 
institucijose, ţiniasklaidoje, LR 

uţsienio reikalų ministerijoje, 

uţsienio šalių ambasadose ir, 

ţinoma, pridėtinės vertės 

sukūrimo Alytaus miesto paslaugų 

sektoriui, jau 25 metus Alytaus 
kolegija aktyviai plėtoja 

konstruktyvius bendradarbiavimo 

ryšius su Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Europos Sąjungos ir 

Rytų partnerystės šalimis, 

organizuodama vasaros stovyklas, 
rengdama paţintinius 

bendradarbiavimo susitikimus ir 
mokslo renginius gausioms 

švietimo ir mokslo institucijų    

vadovų, dėstytojų delegacijoms, 

įgyvendindama  solidţius   nova- 

toriškus projektus. 

Verţlus ir turtingas AK studentų 

gyvenimas: iškilūs uţsienio 
dėstytojai, studijų parodos, 

studentų mainų programos, 

tarptautiniai studentų projektai, 
konkursai, seminarai, susitikimai 

bei diskusijos su mokslininkais, 

verslo ir politikos atstovais; 
daugybė pramoginių, sporto 

renginių – visais rūpimais 

klausimais studentai yra maloniai 
laukiami direktorės kabinete, 

lankomi ir finansuojami 

studentiški renginiai. 
Institucijos vertę demonstruoja 

puikias karjeras padarę 

absolventai – „Alumnus“ klubo 
nariai: jie Alytaus miesto tarybos 

nariai, pretendentai į merus, merų 

atstovai spaudai, įmonių vadovai, 
valstybės tarnautojai, bankininkai, 

dėstytojai, ţiniasklaidos atstovai, 

tarptautinių kompanijų 
vadybininkai, tiesiog visi mylimi 

ir laukiami ţmonės, ar jie gyventų 

Lietuvoje, ar būtų iškeliavę į 
uţsienio šalis. Daugelio 

svarbiausius gyvenimo 

pasirinkimus įtakojo direktorės 
Danutės Remeikienės asmeninis 

pavyzdys, paskatinimas ir 

reikšminga parama siekti 
trokštamų tikslų. 

Mylėti, pagirti, dovanoti 

staigmenas ţmonėms reikia 
nuolatos, kol yra su mumis, šalia 

mūsų – toks Danutės Remeikienės 

gyvenimo įsitikinimas. Direktorė 
visą laiką rūpinosi kitų ţmonių 

pagerbimu, išaukštinimu. Jos 
iniciatyva tik 2010–2014 m. be 

daugybės nominacijų, padėkos 

raštų, buvo suteikti 5 AK Garbės 
daktaro vardai ir regalijos, 

sukurtas jubiliejinis kolegijos 

filmas, 3 videomedţiagos apie 
iškilius AK darbuotojus. 

   Direktorė yra subtili menininkų 

globėja ir rėmėja, turinti 
įtikinėjimo dovaną, kad visi 

ţmonės iš esmės yra menininkai: 

ar virtuoziškai profesionaliai 
atliekantys savo darbo funkcijas, 

ar kalbantys spalvomis, garsais, 

sielos ţodţiais. Institucijoje dirbo 
ir pirmąjį eilėraščių rinkinį išleido 

Lietuvoje ţinomas poetas, anglų 

kalbos dėstytojas Antanas 
Saulynas; buvo sukurtos puikios 

sąlygos pristatyti visuomenei 

laisvalaikio romanus AK 
dėstytojai, rašytojai Irenai 

Buivydaitei-Kupčinskienei; 

gausius eilėraščių rinkinius 
Alytaus visuomenei demonstravo 

matematikos dėstytojas Albinas 

Rauličkis. 
   Alytaus miestas turtingas 

aktyviais senjorais, kurie įsteigė 

Alytaus Trečiojo amţiaus 
universitetą. Danutės Remeikienės 

geraširdiškumas ir pagarba 

Alytaus miestą kūrusiems  ţmonės 
įprasmintas sukuriant Trečiojo 

amţiaus universiteto 

bendruomenei komfortabilias 
sąlygas susitikimams, 

bendravimui ir bičiulystei. Ji 

visuomet palaiko ir ţavisi     
neblėstančiu        besimokančiųjų  

 

entuziazmu ir ţingeidumu. 

Trečiojo amţiaus universitetui, 

kurio veikloje dalyvauja per 300 
aktyvių pensinio amţiaus ţmonių, 

jie ne tik klausosi įvairių paskaitų, 

bet su AK bendruomene vykdo 
bendrus projektus, jiems 

organizuojamos šventės, 

teatralizuotos mokslo metų 
pradţios ir diplomų teikimo 

ceremonijos. 

Rezultatyviais Danutės 
Remeikienės vadovavimo metais 

Alytaus kolegija nuolatos yra 

minima tarp šalies aukštojo 
mokslo lyderių, su kuria noriai 

bendradarbiauja tūkstantiniai 

universitetai, mokslo ir verslo 
asociacijos, viešasis sektorius, 

uţsienio šalių partneriai. ,,Kad 

pateisinčiau visų pasitikėjimą, o 
ypač Jūsų, Alytaus ţmonės, 

kaskart privalau labai stengtis. 

Mūsų visų sėkmės garantas – 
pasitikėjimas. Pasitikėkite manimi, 

gyvendami nepaprasta dabartimi, 

sukursime nuostabią ateitį“ – sako 
Alytaus kolegijos direktorė, 

docentė Danutė Remeikienė. 

   Danutės Remeikienės aktyvi ir 
novatoriška veikla yra įvertinta 

daugybės padėkų ir 

apdovanojimų: Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko 

padėka uţ mokomosios aplinkos 

modernizavimo idėjos autorystę. 
Lietuvos Respublikos Seimo 

švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto padėka uţ ilgametį 
kūrybišką vadybinį darbą, verslo 

įmonių, mokslo ir mokymo 
institucijų partnerystės stiprinimą, 

aukštojo mokslo ir Alytaus 

regiono jaunimo verslumo ir 
verslo organizacijų plėtrą; 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro padėka uţ 
ilgametį kūrybingą vadybinį 

darbą, aktyvią visuomeninę veiklą; 

Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro padėka uţ ilgametį 

iniciatyvų vadovo darbą, 

kūrybinės ir vadybinės veiklos 
vystymą, jaunimo kūrybingumo ir 

verslumo ugdymą bei Alytaus 

regiono verslo plėtros skatinimą; 
Lietuvos televizijos akcijos 

„Daugiau saulės, daugiau šviesos“ 

Alytaus krašto šviesuolė; Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

apdovanojimai ,,Uţ pasiekimus 

2009 ir 2014 metais“; Kauno 
technologijos universiteto 

rektoriaus padėka Kauno 

technologijos universiteto 
bendradarbiavimo su Alytaus 

kolegija organizuojant 

magistrantūros studijas socialinių 
mokslų srityje; Alytaus miesto 

savivaldybės mero padėka uţ 

mokslinio intelektinio potencialo 
stiprinimą Alytaus mieste; Alytaus 

miesto savivaldybės mero padėka 

uţ paramą organizuojant Dzūkijos 
sostinės šventę ,,Alytus – tai 

mes!“, bendruomeniškumą ir 

Alytaus miesto vardo garsinimą; 
Alytaus rajono savivaldybės mero 

padėka uţ inicijuojantį 

vadovavimą ir Alytaus regiono 
mokslinio  potencialo  skatinimą;  

 

Alytaus miesto savivaldybės mero 

pavaduotojos padėka uţ efektyvų 

vadybinį ir kūrybingą akademinį 
darbą; 1-ojo Pasaulio menų ir 

kultūros festivalio, 8-osios 

tarptautinės Bonsai ir Suiseki 
parodos organizatorių padėka uţ 

kilnumą, prasmingą 

bendradarbiavimą ir reikšmingą 
indėlį į Lietuvos kultūrinį 

gyvenimą, supaţindinant Lietuvos 

ţmones su kitų tautų kultūros 
vertybėmis; Alytaus TAU senjorų 

– klausytojų padėka uţ pagalbą, 

kilnią ir orią, uţ bendrystės ryšius 
nuoširdţiai šiltus; ir kt. O kur dar 

Alytaus kolegijos studentų, 

akademinės bendruomenės 
diplomai ir nominacijos. 

Alytaus kolegijos bendruomenė 

sveikina direktorę su jubiliejiniu 
gimtadieniu ir linki nesustoti savo 

rezultatyvios veiklos kelyje bei 

tikėti, kad ţmonės, su kuriais tiek 
bendrauta, dalintasi išmintimi ir 

dosnumu – visada palaikys Jūsų 

svajones. Didelis turtas turėti tokią 
iškilią, veiklią ir kartu labai 

nuoširdţią bei paprastą Vadovę. 

 

Alytaus kolegijos 

bendruomenė 
 

 

 


