VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO
MOKYMO CENTRAS

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras moderni, nuolat atsinaujinanti profesinio mokymo ir švietimo institucija, per 24
metus išleidusi ne vieną mokinių laidą. Sėkminga centro absolventų karjera
griauna vis dar tebegyvuojančius mitus apie profesines mokyklas. Tikimės, kad
mūsų absolventų sėkmės istorijos paskatins jaunus žmones sekti jų pavyzdžiu ir
sukurti savo sėkmės istoriją.
Norime pasidalinti Andriaus Švolkos sėkmingos profesinės karjeros
istorija.
BPT Asset Management yra pirmasis nekilnojamojo turto
investicinių fondų valdytojas Baltijos šalyse – nuo 2001-ųjų
stambiausias regione veikiantis institucinis investuotojas į NT sektorių.
Bendrovė valdo komercinius objektus Baltijos jūros regione. Bendra
valdomų turtų vertė sudaro daugiau nei milijardą eurų.
BPT investicinių fondų valdymo bendrovės iždininkas, atsakingas
už 6 fondų (NT objektų įsigijimo sprendimų, bankų finansavimo
organizavimo, fondų likvidumo bei finansinių rizikų valdymo) veiklą –
Andrius Švolka. Tai jaunas perspektyvus darbuotojas, kuris 2004
metais baigė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo
centro gimnazijos skyrių (mokėsi kompiuterinės įrangos derintojo
profesinio mokymo programos dalykų), sėkmingai pratęsė mokymąsi
Vilniaus universitete, studijuodamas Ekonomikos bakalauro studijų
programą, po to Kopenhagos verslo mokykloje (Copenhagen Business
School) taikomosios ekonomikos ir finansų magistrantūros studijų
programą, ir gavęs CFA (Chartered Financial Analyst) institute
tarptautinę finansų analitiko licenziją, iš pradžių įsitvirtino Europos
darbo rinkoje, o vėliau sugrįžo į Lietuvą ir šiandien aktyviai dalyvauja
visuomeniniame gyvenime bei prisideda prie Lietuvos gerovės kūrimo.
Plačios pažiūros, užsispyrimas siekiant tikslų, nebijojimas laužyti
įsisenėjusius stereotipus, smalsumas ir noras nuolat tobulėti –
svarbiausios savybės, kurias Andrius nuosekliai ugdo nuo tada, kai
2002 metais nusprendžia mokytis Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centro gimnazijos skyriuje. Andrius sąmoningai
renkasi mokyklą, kurioje siekia gauti ne tik gerus vidurinio išsilavinimo
pagrindus, bet ir įgyti pradinių profesinės praktikos įgūdžių. Prieš
dešimt metų buvusi problema – kai abiturientas baigęs mokyklą
nežinojo, ką veiks, kur studijuos, kai jo pasirinkimą lėmė tėvų nuomonė
– egzistuoja iki šiol. Andrius džiaugiasi tuomet nusprendęs pasirinkti

tokią mokymo įstaigą, kuri labai anksti jam suteikė galimybę išbandyti
net keletą veiklos sričių, paskatino vadovautis savo nuomone stojant į
aukštąją mokyklą, vėliau tai kėlė pasitikėjimą įsitvirtinant ir darbo
rinkoje. „Asmeniškai esu patyręs dualinio mokymo pranašumus, esu
domėjęsis gerąja jo praktika Vokietijoje bei Skandinavijoje ir esu
absoliučiai įsitikinęs, jog Lietuvos švietimo sistemos prioritetas turėtų
būti būtent dualinis mokymas jau vien todėl, kad globalioje
visuomenėje mūsų darbuotojai būtų konkurencingi. Juk šiandien
didžiulė konkurencija ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, todėl
norėdami išlikti paklausūs darbo rinkoje privalome įgyti pranašumą jau
nuo ankstyvo amžiaus,“ – sako Andrius.
Andriaus Švolkos sėkmės istorija prasidėjo būtent Visagino
TVPMC. 2001-2004 metais VTVPMC kartu su partneriu Škotijos
universitetu (University of Abertay Dundee) vykdė dvišalį projektą
”Jaunimo verslumo ugdymas – verslo kūrimo centro steigimas”. Jau
tada, 2003 metais, trečios gimnazijos klasės mokinys pozityviai žvelgė
į ateitį. Savo verslo plano „WEB dizainas” santraukoje jis rašo: “Po
vienerių metų Lietuva įstos į Europos Sąjungą. Padidės konkurencija
tarp pelno siekiančių organizacijų, o vis populiarėjantis internetas
netrukus bus svarbiausias reklamos įrankis. Taigi nusprendžiau įkurti
tinklalapių kūrimo įmonę, kuri leis pasiekti savo klientus daug
greičiau
ir
efektyviau”
(http://mokslai.lt/referatai/referatas/2310.html).
Andriaus
verslo
planas tada buvo geriausias – I-oji vieta ir 5000 Lt permija atiteko
VTVPMC jaunajam „verslininkui”.
Nors Andrius pasirinko informacinių technologijų sritį, tačiau
dalyvavo visuose tuo metu centre vykusiuose verslumo ugdymo
projektuose, mat aiškiai suvokė, kad kompiuteris – tik priemonė, be
kurios neišsiversi šiuolaikiniame gyvenime, o verslas – tai nauda ne
tik sau, bet ir kitiems. Švedijos agentūros SIDA verslumo ugdymo
projekte “Jaunų įmonių kūrimas” Andrius taip pat tarp nugalėtojų,
kurie išvyksta į prizinę kelionę po Švediją. Dabar kalbėdamas apie
projektinę veiklą mokykloje Andrius sako: „Būtent čia buvau
skatinamas žengti vienu žingsneliu toliau nei kiti, padaryti šiek tiek
daugiau nei parašyta mokymo programose ir, kas yra svarbiausia,
praktinis žinių pritaikymas leido ilgai neužmiršti išmoktų dalykų.“
Taigi, mažasis verslo planas tapo didžiojo – gyvenimo, karjeros
siekimo – plano atspirties tašku.
Sėkmingai baigęs mokyklą Andrius pasirenka Vilniaus
universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Ekonomikos bakalauro
studijų programą. 2006-2007 metais dalyvauja tarptautinėje studentų
mainų programoje (Socrates Erasmus Exchange Programme) –
išvyksta gilinti žinių į Alborgo universitetą Danijoje. Grįžęs į
Lietuvą dar studijuodamas įsidarbina SEB banke investicijų
konsultantu, o 2008-aisiais Andrius Švolka jau tarp geriausių
Vilniaus universiteto absolventų. Vis dėlto net ir tada jis pirmiausia
prisimena savo mokyklą. Buvęs Visagino TVPMC mokinys laiške
rašo: „Didelė pagarba mokyklos administracijai ir mokytojams už
labai šiltus, draugiškus ir neformalius ryšius su auklėtiniais ir
buvusiais mokiniais. Iki šiol jaučiuosi laukiamas savo mokykloje.“
Kelias į Europos darbo rinką prasideda 2008 metais, kai
Andrius įstoja į Kopenhagos verslo mokyklą (Copenhagen Business
School). Tai viena iš trijų didžiausių verslo mokyklų Šiaurės

Europoje, kurioje jaunuolis pasirenka Taikomosios ekonomikos ir
finansų magistrantūros studijų programą. Jau po pusmečio tampa
BPT Investicinių fondų valdymo bendrovės stažuotoju Kopenhagoje,
dirba tiesiogiai su įmonės vadovybe bei prezidentu įgyvendinant
įmonei reikšmingus kapitalo pritraukimo ir fondų kūrimo projektus.
Tais pačiais metais įstoja į CFA institutą. „CFA (Chartered Financial
Analyst) tai tarptautinė finansų analitiko licencija, suteikiama
išlaikius trijų lygių egzaminus vykstančius kartą per metus. Išlaikęs
egzaminus bei sukaupęs ketverių metų darbo patirtį esi kviečiamas
prisijungti prie visame pasaulyje per šimtą tūkstančių analitikų
vienijančią prestižinę organizaciją. Ši licencija yra ypač vertinama bankų, investicijų valdymo ir
finansų srityse,” – kantriai paaiškina Andrius ir priduria, kad noras dalyvauti kuo platesnėje veikloje
atsirado besimokant Visagino TVPMC, kai dalyvavo 2003–2004 metais vykusiame ES JAUNIMAS
EUROPAI programos projekte PEN (Protect European Nature), skirtame ekologijai ir mokinių
mainams.
„Mane mokykla užgrūdino ir paruošė kelionei į Gyvenimą. Aš iš mokyklos išsinešiau labai
daug: išsiugdytą kantrybę, įgytą pasitikėjimą savimi, gyvenimo tikslų sampratą, ryžtą nugalėti
sunkumus ir gebėjimą maksimaliai susikoncentruoti siekiant efektyvaus rezultato,“ – sako Andrius.
Šios mokykloje įgytos savybės buvo labai svarbios studijuojant aukštojoje mokykloje. Taigi,
sėkmingai baigęs magistro studijas, Andrius dar kurį laiką dirba Kopenhagoje ties BPT įmonių
susijungimo ir veiklos optimizavimo projektu. Įgyvendinus šį projektą įvyksta susijungimo sandoris su
kita regiono turto valdymo įmone (EVLI EPI), kuri tuo metu valdė 300 milijonų eurų vertės turą.
Sėkmingai užbaigus sandorį, Andriui pasiūloma nauja darbo sutartis įmonės biure Lietuvoje. Tai buvo
lengviausias kelias grįžti namo.
„Esu savo Tėvynės patriotas. Nors skandinaviški standartai mums dar nepasiekiami, vis dėlto
noras kuo greičiau priartėti prie Vakarų šalių ekonomikos išsivystymo lygio bei ryžtas kelti Lietuvos
žmonių mentatiletą buvo pagrindiniai faktoriai nulėmę naujus gyvenimo tikslus ir grįžimą į Lietuvą.
Jaučiuosi esąs reikalingas ir tikiu, kad mano darbo rezultatai duoda didesnį efektą čia. Manau, atėjo
laikas atiduoti duoklę Lietuvai,“ – sako Andrius. Tai nėra poza, tai iš tiesų viena svarbiausių jo
vertybinių nuostatų, išsiugdytų dar mokykloje. 2002 metais Andrius buvo išrinktas Mokinių tarybos
pirmininku ir sumaniai vadovavo jos veiklai. Andrius visada buvo tradicinių švenčių (Kaziuko mugės,
Užgavėnių, Kalėdų maratono) bei Lietuvos valstybingumo datų minėjimo aktyvus organizatorius ar
dalyvis. 2003 metais jis su VisaginoTVPMC choru dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje, kuri dar
labiau sustiprino jaunuolio tapatumo pajautą. Vis dėlto didžiausia vaikino aistra – sportas, ypač
krepšinis. Andrius buvo aktyviausias mokyklos krepšinio komandos žaidėjas, komandos kapitonas,
visų tuo metu vykusių varžybų dalyvis. Besimokydamas Kopenhagoje Andrius žaidė aukščiausioje
Danijos krepšinio lygoje. Aktyviai sportuoja ir dabar, atranda naujas sporto šakas, domina tenisas,
jėgos aitvarai bei slidinėjimas. „Tokios savybės, kaip ryžtingumas, drąsa, greita orientacija, pagaliau,
drausmė ir savo nuomonės turėjimas neatsiranda taip paprastai – jas reikia nuolat ugdyti ir stiprinti,“ –
teigia Andrius, paklaustas apie tai, ką jam duoda sportas.
Maloniausias Andriaus pomėgis yra kelionės. Iš kelionių jis parsiveža kultūrinių skirtumų
supratimą, toleranciją įvairių kultūrų žmonėms, kitų šalių istorijos pažinimą. Kelionės, naujos pažintys
– tai būdas mokytis betarpiškai bendrauti su žmonėmis, suprasti jų problemas. Šios patirtys labai
svarbios, kai dalyvauji visuomeninėje veikloje, kai stengiesi kiek įmanydamas prisidėti prie Lietuvos
žmonių gerovės kėlimo. Dėl to Andrius tapo Finansų analitikų asociacijos nariu, aktyviai dalyvauja
Lietuvos finansų rinkos instituto veikloje tiriant mažojo verslo skatinimo galimybes – ta tema yra
parašęs kelis mokslinius straipsnius. Ateityje Andrius tikisi dar labiau įsitraukti į mokslinę veiklą ir jau
rengiasi doktarntūros studijoms.
Andriaus Švolkos sėkmės istorija iš tiesų teikia vilties, kad jaunas, gabus, verslus žmogus gali
atrasti savo vietą gimtinėje. Studijos, stažuotė, patirtis įgyta užsienyje yra puikus dalykas, tačiau
žmogaus, su tokiu bagažu, grįžimas į Lietuvą – unikalus reiškinys. Andrius didžiuojasi, kad jo kelias į
karjeros aukštumas prasidėjo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre, nes būtent
čia buvo sukurtas sėkmingo jo gyvenimo planas.

