
Gerbiami Fakulteto bendruomenės nariai, 

 

Kai prieš kelias savaites gavau kvietimą pasakyti kalbą diplomų įteikimo šventės metu, 

supratau, jog tai ne tik didelė garbė, bet kartu ir nemažas iššūkis. Sunku visus ketverius metus 

sutalpinti į kelių minučių kalbą. Ir nors per ketverius bakalauro studijų metus įvyko išties 

nemažai, tačiau manau ne tik man, bet ir daugeliui mūsų, šie paskutinieji metai, o ypač 

paskutinis pavasario semestras, tikrai  yra įsimintiniausi.  

Visų pirma noriu pasveikinti visus absolventus sėkmingai pabaigus studijas. Mes, 2020 

metų absolventai, be abejonės niekuomet nepamiršime, kokiomis sąlygomis rengėme bei 

gynėmės savo baigiamuosius darbus. O sąlygos iš tiesų buvo neeilinės – viską darėme 

pasaulinės pandemijos metu. Per trumpą laiką teko prisitaikyti prie situacijos, kuri keitėsi ne 

dienomis, o valandomis. Situacija atnešė daug neaiškumų, kurį laiką net nebuvome tikri, ar visi 

kartu susitiksime diplomų įteikimo šventėje. Ir nors paskutinieji mėnesiai buvo didelis iššūkis 

tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek administracijos darbuotojams, tačiau manau, jog 

bendromis jėgomis šį iššūkį puikiai įveikėme. 

Noriu tarti didelį ir nuoširdų ačiū visiems dėstytojams bei administracijos darbuotojams. 

Jūs visus studijų metus stengėtės dėl sėkmingų bei kokybiškų mūsų studijų. Noriu padėkoti už 

Jūsų pastangas bei mums suteiktas žinias, kurias tikiu, jog pritaikysime ne vien profesiniame 

kelyje, tačiau ir asmeniniame gyvenime. Tačiau be abejonės šie paskutinieji mėnesiai 

pareikalavo ypač didelio Jūsų darbo bei daug pastangų. Noriu padėkoti Jums, kad net ir 

tokiomis sudėtingomis sąlygomis darėte viską, jog užtikrintumėte sėkmingą studijų proceso 

organizavimą bei studijų tęstinumą. Jau studijų metų išmokome, koks svarbus mūsų srities 

studijose ir darbuose yra visų mūsų bendradarbiavimas, o ši situacija dar kartą parodė, kad tik 

dirbdami kartu galime susitvarkyti su visomis kelyje pasitaikančiomis užduotimis. 

Taip pat noriu padėkoti ir savo kursiokams. Nors ketveri studijų metai buvo kupini įvykių 

– kartais džiugių, kartais sunkių, o ir semestrų buvo įvairių – ir lengvesnių, ir sunkesnių, tačiau 

visi kartu sėkmingai pasiekėme paskutinį žingsnį – jau šiandien rankose turime diplomus. 

Manau, kad ne aš viena, per ketverius Visuomenės sveikatos bakalauro studijų metus, 

pasakiusi, jog studijuoju Visuomenės sveikatą, esu sulaukusi klausimo ,,Kas tai per specialybė? 

Ką tu dirbsi?‘‘ Manau, jog po pastarųjų mėnesių, kuomet visuomenės sveikatos specialistų 

vardą galima buvo išvysti bei išgirsti kasdien tiek žiniasklaidoje, tiek socialinėje erdvėje, tokių 

klausimų sulauksime gerokai mažiau. 

Nors posakis ,,kiekviena pabaiga yra kažko naujo pradžia‘‘ galbūt ir skamba banaliai, 

tačiau su juo neįmanoma nesutikti. Šiandien baigėme studijas, tačiau iš tiesų tai tik naujų 



galimybių, naujų kelių pradžia. Kai kurie iš mūsų toliau tęsime studijas, kiti toliau tęs arba 

pradės savo profesinį kelią. Negaliu nepaminėti, jog pastarieji keli mėnesiai tik dar kartą įrodė, 

kokie, tikrąja šio žodžio prasme, gyvybiškai svarbūs esame mes, tiek asmens, tiek visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai. 

Tad dar kartą tariu didelį ačiū visiems dėstytojams ir administracijos darbuotojams bei 

sveikinu savo kolegas studijų baigimo proga. 

 

 

Gabija Bulotaitė 


