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2012 m. vasara Nr. 4 (23) Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentų laikraštis Leidžiamas nuo 2005 m. 

 

Sveikiname jaunąj į 
ekonomikos mokslų 

daktarą! 
 

Kolegijos Šiaulių fakulteto Apskaitos ir teisės 
katedros docentas Mindaugas Butkus 2012 
m. birželio 28 d. Vytauto Didžiojo universitete 
sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema 
„Regionų konvergencijos vertinimas ES šalyse 
nacionalinės ekonomikos išsivystimo lygio ir 
ekonominių pokyčių kontekste“.  
Nuotraukoje prof. habil. dr. Zigmas Lydeka 
(kairėje) skaito slapto balsavimo rezultatus, 
kuriais vienbalsiai Mindaugui Butkui suteiktas 
socialinių mokslų ekonomikos daktaro 
laipsnis.  

Redaktoriaus žodis 
   Sveiki visi, kuriems įdomios naujienos iš 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos padangės. 
O ji tikrai giedra, nes medžiagos apie tai, kas 
įvyko per pastarąjį mėnesį mūsų Kolegijos 
gyvenime, tikra gausybė. Iš tos medžiagos 
„gimė“ visas 3 (22) „VLVK laikraščio“ 
numeris, skirtas Erasmus tarptautinių 
dėstytojų ir studentų mainų programai – 
tikimės, jis Jūsų, mielieji, jau perskaitytas. Iš 
tos medžiagos parengtas ir šis, jau 4 šiais 
metais, Kolegijos laikraščio numeris, kurį 
kviečiame skaityti.  
   Čia straipsnis, nuoroda į kurį pasidalino 
studentai, apie socialinį eksperimentą, 
kuriame dalyvavo genialus smuikininkas 
Joshua Bell. Perskaitęs tokios situacijos 
aprašymą, iš teisų susimąstai: tai kiek mes 
nematome, įsisukę į amžiną lėkimo ratą, pro 
kiek genijų prabėgame (ar dar geriau – 
pravažiuojame automobilyje).  
   Jūsų dėmesio ir šiokio tokio pavydo, jei 
nedalyvavote, tikimės skaitant apie įvykusią 
netradiciškai tradicinę studentų konferenciją 
(2 psl.), interviu su jos dalyviais ir 

klausytojais (4 psl.). Publikuojame didžiulio 
atgarsio tarp konferencijos dalyvių 
sulaukusią Veronikos Vitkevičienės kalbą 
„Darbo rinkos realybė ir jaunų žmonių 
lūkesčiai: tarp galiu ir noriu“ (3 psl.). Mintys 
ir patarimai, išsakyti nemokamai, iš tiesų yra 
neįkainojami ir tikrai padėsiantys jauniems 
žmonėms prisitaikyti ir integruotis 
šiandienos sudėtingoje darbo rinkoje. 
Nesutinkate? – perskaitykite ir atsiųskite 
savo argumentus, pakviesime prie apskritojo 
stalo ne tik p. Veroniką, tačiau ir kitų žinomų 
verslininkų, darbdavių ir visi kartu 
padiskutuosime. Mes laikomės savo 
principo, įrašyto paskutiniame puslapyje: 
„Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su 
respondentų, straipsnių herojų bei autorių 
nuomone“.  
   Skeptikams, keliantiems klausimą, ar Jūsų 
Kolegija svarbi ir kuo svarbi tiems 
regionams, kuriose yra įsikūrusi ir vykdo 
savo veiklą, norisi pasiūlyti peržvelgti ne tik 
Kolegijos Facebook‘ą ir perskaityti šio 
laikraščio numerio 4-5 puslapius – ten ne tik 

atsiliepimai apie Kolegijos bendruomenės 
dalyvavimą socialinėse akcijose, bet ir 
linksmybes po jų „Picos ir kino naktyje“. 
   Negalima aplenkti dar vieno svarbaus 
įvykio – puikiosios tradicinės sporto šventės, 
vykusios pajūry, organizuotos Kolegijos 
direktorės pavaduotojos studijoms doc. dr. 
Genovaitės Avižonienės. Po šventės taip 
garsiai ja džiaugėmės, kad mūsų įspūdžius 
paprašė aprašyti www.siauliu.info.lt.  
   Apie studentės išgyvenimus laikant 
netradicinį egzaminą skaitykite 7 psl. – gal ir 
Jums kils „garbanotų“ minčių, kaip 
mokymąsi padaryti dar efektyvesnį, studijų 
procesą – dar kokybiškesnį, įgyjamas 
kompetencijas – dar įvairesnes ir 
universalesnes. O visas 8 puslapis skirtas 
perteikti studentų įspūdžiams ir nuomonei 
apie Kolegijoje vykstančias paskaitas. 
   Taigi yra apie ką rašyti. Skaityti taip pat 
yra ką.  
   Linkinti teksto malonumo  

Jūsų Raimonda Tamoševičienė,  
„VLVK laikraščio“ redaktorė
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Socialinis eksperimentas: smuiko genijaus koncertas Vašingtono metro stotyje 
   Atsisėdęs vyras pradėjo groti Vašingtono 
metro stotyje. Buvo šaltas sausio rytas. Jis 
grojo šešis Bacho kūrinius, apytikriai 45 
minutes. Kadangi buvo piko valanda, 
apskaičiuota, jog pro šalį praėjo tūkstančiai 
žmonių, dauguma iš jų į darbą. 
   Tik praėjus trims minutėms vidutinio 
amžiaus vyras pastebėjo grojantį 
smuikininką. Jis sulėtino tempą ir sustojo 
kelioms sekundėms, bet greitai nuskubėjo 
savo keliais. 
   Po minutės smuikininkas gavo pirmąjį 
vieno dolerio banknotą. Jį įmetė nė 
nesustojusi moteris. Po kelių minučių 
praeivis atsirėmė į sieną, kad paklausytų 
smuikininko. Bet vyriškis pažiūrėjo į laikrodį 
ir nuskubėjo savo reikalais. Aiškiai vėlavo į 
darbą. Tas, kuris atkreipė didžiausią dėmesį, 
buvo 3-ejų metų vaikas. Jis įsistebeilijo į 
muzikantą ir stovėjo tol, kol mama jį 

timptelėjo už rankos ir jis grįžčiodamas buvo 
priverstas eiti su mama. Tai pasikartojo net 
su keliais vaikais – visi tėvai privertė juos 
nueiti šalin. Per 45 min., kol muzikantas 
grojo, tik 6 žmonės buvo sustoję 
„valandėlei“. Apytiksliai 20 žmonių įmetė 
pinigų į smuiko dėklą. Per 45 min. 
muzikantas surinko 32 dolerius. 
   Kai jis baigė groti ir aplinkui tapo tylu, 
niekas to nepastebėjo.Nebuvo nei ovacijų, 
nei jokių atpažinimo ar pripažinimo 
požymių. Niekas nesusigaudė, kad čia pat 
grojo vienas iš garsiausių pasulyje 
smuikininkų Joshua Bell. Smuiku, kurio 
vertė 3,5 mln. dolerių, jis grojo vienus iš 
gražiausių kūrinių, kada nors parašytų 
smuikui. Juolab jie nežinojo, kad dvi dienos 
iki šio „pasirodymo“ metro stotyje, į Joshua 
Bell koncertą Bostono (JAV) teatre buvo 
parduota bilietų už 100 000 dolerių. 

   Tai tikra istorija. Šis eksperimentas yra 
nufilmuotas ir įrašą galima pamatyti 
interneto svetainėje, kurios adresas 
http://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_
YWhw. Joshua Bell incognito grojimą metro 
organizavo „Washington post“ kaip socialinį 
tyrimą apie žmonių suvokimą, skonį ir 
prioritetus. Tyrimo tikslas: ar suprasime 
grožį, ar atpažinsime talentą netikėtame 
kontekste (banalioje aplinkoje, netinkamą 
valandą)? Jei mes nerandame laiko, kad 
sustotume ir pasiklausytume vieno iš 
garsiausių pasaulyje muzikų, grojančių vieną 
iš gražiausių kada nors parašytų kūrinių, kiek 
daug gerų dalykų mes pražiopsome savame 
gyvenime? 

 
Pagal internete skelbtą medžiagą parengė 

Raimonda Tamoševičienė 
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Tradicin ė studentų mokslinė-praktin ė konferencija „Akademinio jaunimo siekiai 2012“ 
   Kaip jau devynerius metus iki šiol, 2012 m. 
gegužės 11 d. daugybė jaunimo sugužėjo į 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių 
fakultetą. Nuo pat ankstaus ryto rinkosi 
studentai: vieni su šiokiu tokiu jauduliu, kiti 
susikaupę, treti pakankamai ramūs. Tačiau 
sujudimas buvo rimtas, nes vyko jau 9-oji 
studentų mokslinė-praktinė konferencija 
„Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, 
vadybos ir technologijų įžvalgos 2012“.  
   Konferencija prasidėjo nuo tradicinio 
Plenarinio posėdžio, kuriame pranešimus 
skaitė UAB „Šiaulių banko lizingas“ 
generalinio direktoriaus patarėja Veronika 
Vitkevičienė ir „Compensa Life Vienna 
Insurance Group SE“ atstovė Jurgita 
Petrylienė.  

 
Nuotraukoje: Finansų ekspertų vedamos „proto ir 
kūno mankštos“ akimirka 

   Dalyvaujantys (o jų buvo pilnutėlė 
fakulteto Konferencijų salė) susidomėję 
klausė p. V. Vitkevičienės pranešimo „Darbo 
rinkos realybė ir jaunų žmonių lūkesčiai: tarp 
noriu ir galiu“, kuriame prelegentė išsakė 
savo nuomonę apie šiandienos darbo rinką ir 
jos reikalavimus jauniems žmonėms. 
Maloniai sutikus p. Veronikai Vitkevičienei, 
jos pranešimą spausdiname „VLVK 
laikraštyje“ atskiru straipsniu. Finansų 
valdymo kompanijos atstovai Jurgita 
Petrylienė ir Algis Smirnovas uždegė visus 
visų pirma mankšta, po to pristatė pranešimą 
„Finansinės rizikos ir jų valdymas“. 

 
Nuotraukoje: aktyviojo seminaro momentas. Centre - 
assist. prof. Sniedze Sreibere. 

   Po pietų pertraukos studentų laukė dar 
vienas siurprizas, sulaužęs tradicinės 
akademinės konferencijos darbotvarkę – 
assist. prof. Sniedze Sreibere, BA School of 
Business and Finance (Ryga, Latvija) vedė 
studentams aktyvųjį seminarą tema 
„Workshop: Starting a New Business“.  

 

   Vyko tikrai studentiškas renginys, nes jame 
buvo bendraujama net keturiomis kalbomis: 
lietuvių, anglų, rusų ir... gestų. Svarbiausia, 
kad visi dalyvaujantys buvo labai patenkinti, 
džiaugėsi sugalvoję puikių idėjų, pavyzdžiui, 
juvelyrinių dirbinių parduotuvės įrengimas 
kazino ar požeminėje perėjoje, patobulinę 
kalbėjimo anglų kalba įgūdžius, prisiminę ir 
panaudoję paskaitų metu įgytas žinias apie 
prekės pristatymą ir aktyvų pardavimą. 
   Studentai aktyviai diskutavo grupėse, 
uždavinėjo vieni kitiems ir dėstytojai 
klausimus.  

 
Nuotraukose: Studentų komandų darbas. 

   Svarbiausia, kad po tokio aktyviojo 
seminaro sakė, jog būtent tokią ir 
įsivaizduoja studentišką konferenciją. 
   Dar po vienos pertraukėlės visgi buvo 
prisiminta ir akademinė konferencijos 
paskirtis. Darbas vyko trijose sekcijose: 
Ekonomikos įžvalgos, kurios moderatorė 
buvo doc. dr. Ligita Šalkauskienė, Vadybos, 
rekreacijos ir turizmo įžvalgos, kuriai 
maloniai sutiko vadovauti prof. dr. 
Valentinas Navickas, Rinkodaros ir 
rinkotyros įžvalgos, kurios vadovė doc. 
Audronė Rimkevičienė. 59 studentai iš 

Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo 
Romerio universiteto, Kauno technologijos 
universiteto, Lietuvos kūno kultūros 
akademijos, Socialinių mokslų kolegijos, 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Klaipėdos 
ir Šiaulių fakultetų perskaitė 35 mokslinius 
pranešimus, kuriuose nagrinėjo pačias 
įvairiausias problemas: nuo rizikų 
komerciniuose bankuose iki investavimo į 
pensijų fondus, nuo būsto įsigijimo ar 
nuomavimo dilemos iki Lietuvos finansų 
sistemos struktūros pokyčių, nuo vienos ar 
kitos įmonės rodiklių iki socialiai atsakingo 
verslo sampratos, nuo rekreacijos plėtros 
Kuršių Nerijoje iki gyventojų keliavimo 
įpročių, nuo reklamos ypatybių iki 
nusižengimo reklamos įstatymui Lietuvoje... 
   Iš tiesų buvo ko paklausyti ir apie ką 
pamąstyti. Pristatytas ir VLVK Šiaulių 
fakulteto II kurso Verslo vadybos studijų 
programos studentų parengtas stendinis 
pranešimas – sukurtas meninis-reklaminis 
filmukas apie studentą, ieškantį, kur 
studijuoti ir pasirenkantį studijas VLVK.  

Nuotraukoje: prof. V. Navickas 
įteikia pažymėjimus VLVK ŠF I 
k.studentei Rūtai Rusakevičiūtei, 
konferencijoje skaičiusiai du pra-
nešimus. 

   Diena pra-
bėgo labai tu-
riningai. Kon-
ferencijos pa-
baigoje stu-
dentams iškil-
mingai įteikti 
patvirtinantys 
dalyvavimą 
konferencijoje 
pažymėjimai 
ir pranešimų 
pagrindu pa-
rengtų straips- 
nių rinkinys e-
lektronine for-
ma. Taigi da- 
lyvavę prie  

savo Curriculum Vitae galės pridėti rimtą 
įrodymą, kad yra ne tik praktikai, tačiau turi 
ir taip reikalingų bei Europos Sąjungos 
bendroje mokslo erdvėje vertinamų tyrėjo 
kompetencijų. 

 
Raimonda Tamoševičienė,  

Konferencijos organizacinio komiteto 
pirmininkės pavaduotoja 
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VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS STUDENTAMS – 
ŽINOM Ų VERSLININK Ų PAMOKOS 

 

 

   Senovės išminčiai sakė: „Duok žmogui 
žuvį – jis bus sotus dieną. Išmokyk jį žvejoti 
– bus sotus visą savo gyvenimą, o laimikiu 
pasidalins ir su kitais“. Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijoje susiklėsčiusi graži tradicija 
– su studentais lankytis išvykstamosiose 
paskaitose įmonėse, kviesti į įvairius 
renginius, konferencijas, atviras paskaitas 
žymiausius, daug pasiekusius gyvenime ir 
versle įmonių vadovus, vadybininkus, 
verslininkus.  

   Pristatome skaitytojams Verutės 
Vitkevičienės, UAB „Šiaulių banko lizingas“ 
generalinio direktoriaus patarėjos, turinčios 
ne vieną dešimtį metų ekonomistės, 
bankininkės, vadovės patirties, mintis, 
išsakytas IX-osios VLVK organizuotos 
konferencijos „Akademinio jaunimo siekiai: 
ekonomikos, vadybos ir technologijų 
įžvalgos 2012“ dalyviams. 

 
Raimonda Tamoševičienė 
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DARBO RINKOS REALYB Ė IR JAUNŲ ŽMONI Ų LŪKESČIAI: TARP GALIU IR NORIU  

   Neseniai buvau paprašyta Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijoje skaityti trumpą pranešimą  

 

studentų moksli-
nėje praktinėje 
konferencijoje 
„Akademinio 
jaunimo siekiai: 
ekonomikos, va-
dybos ir techno-
logijų įžvalgos“. 
Sutikau. Su jau-
nimu tenka daug 
dirbti. Pagalvo-
jau: jeigu mano 
žodžiai nors kaž- 
kiek padės jiems 

susiorientuoti užgriuvusioje situacijoje, 
džiaugsiuosi galėjusi jiems padėti.  

Bilo Geitso pamokymai jaunimui 

   Pradėti noriu nuo Bilo Geitso, prieš keletą 
metų paprašyto pasakyti sveikinamąją kalbą 
vieno iš universitetų absolventams, minčių. 
Tačiau genialusis B. Geitsas, nuėję kelią nuo 
programišiaus iki milijardieriaus, kalbėjo dvi 
valandas apie tai, kad išaugo nauja karta, 
kuri buvo auklėjama pagyrimų ir politinio 
korektiškumo dvasia, todėl dabar nelabai 
orientuojasi realiame gyvenime, kas sąlygoja 
jaunų žmonių nusivylimą. Nesiruošiu jums, 
mielieji studentai, skaityti kelių valandų 
paskaitos. Tačiau pagrindines Bilo Geitso 
mintis noriu pacituoti, nes joms pritariu. 
1. Gyvenimas yra neteisingas - pratinkitės 
prie to. 
2. Pasauliui nerūpi jūsų savigarba ir savo 
vertės pajautimas. Pasaulis tikisi, kad jūs 
VISŲ PIRMA kažką nuveiksite vardan to, 
kad galėtumėte gerai jaustis. 
3. Jūs neuždirbsite 60 000 USD per metus 
tuoj po mokyklos baigimo. Jūs netapsite 
viceprezidentu ar neturėsite telefono 
automobilyje, kol to neužsidirbsite. 
4. Jei manote, kad jūsų mokytojas 
nepakenčiamas - pamatysite, koks bus jūsų 
viršininkas. 
5. Užsidirbti pragyvenimui kepant kotletus 
nėra jūsų savigarbos žeminimas. Jūsų tėvai 
kotletų kepimą vadino PROGA. 
6. Jei jūs patirsite nesėkmę, tai nėra jūsų 
tėvų kaltė. Neverkšlenkite dėl savo klaidų, 
mokykitės iš jų. 
7. Iki jums gimstant jūsų tėvai nebuvo tokie 
nuobodūs. Tokiais jie tapo apmokėdami 
jūsų sąskaitas, skalbdami jūsų drabužius ir 
klausydami jūsų kalbų apie tai, kokie 
ypatingi jūs esate. Tad prieš imdamiesi 
gelbėti atogrąžų miškus nuo jūsų tėvų 
kartai priklausančių niokotojų, pamėginkite 
išsikuopti rūbų spintą savo kambaryje. 
8. Jūsų mokykla gal nebeskirsto vaikų į 
laimėtojus ir pralaimėtojus, bet gyvenimas 
to daryti nenustojo. Kai kuriose mokyklose 
yra net panaikinti neigiami įvertinimai, ir 
jums leidžiama daugybę kartų mėginti, kol 
randate teisingą atsakymą. Tai visiškai 
nepanašu į tai, kas vyksta realiame 
gyvenime. 
9. Gyvenimas nėra suskirstytas į semestrus. 
Jūs negausite vasaros atostogų, ir 
darbdaviui visai neįdomu, ar jus turite laiko 
ATRASTI SAVE - darykite tai asmeniniu 
laiku. 

10. Televizija NĖRA realus gyvenimas. 
Realiame gyvenime žmonės turi palikti 
kavines ir eiti į darbą. 
11. Gerai elkitės su vėplomis - gali būti, kad 
vienam iš jų jums teks dirbti. 
   Tad sveiki atvykę į realybę!  
   Neretai absolventams kalbama apie tai, 
kaip jų visi laukia, kokie jie beprotiškai 
fantastiški ir kaip reikalingi Lietuvai. Ypač 
garsiai tai girdėti iš politinių tribūnų. Ypač 
prieš rinkimus. Realybė kiek kitokia. Tad 
neverkšlenkite. 

Nuo ko pradėti? 

   1. Labai dažnai kalbama, kad reikia skatinti 
verslumą, didinti gamybą, kurti naujas darbo 
vietas, visokeriopai skatinti užsiimti privačiu 
verslu. 
   Tikrovėje sukurti verslą labai sudėtinga, o 
prisiimti su tuo susijusią atsakomybę – dar 
sunkiau. Ir visai ne todėl, kad Jūs to negalite 
– tiesiog šiandien yra visa ko perprodukcija. 
Rasti tinkamą nišą sunku, ypač savo darbinės 
karjeros pradžioje. Todėl labai 
rekomenduočiau tik baigus aukštąją mokyklą 
ar dar joje studijuojant padirbti samdomu 
darbuotoju nors keletą metų – pasisemsite 
patirties ir iki galo apsispręsite, ko norite. O 
gal Jums patiks dirbti ten, kur pradėjote, gal 
seksis? Parduoti savo intelektą taip pat yra 
garbinga.  

Neturėkit iliuzij ų 

   2. Antras dalykas pradedant savo verslą: 
neturėkit iliuzij ų, kad jums kas nors padės. 
Ypač materialiai – valstybė, Europa... Padėti 
gali tik mama. Jūsų mama, jūsų šeima, jei tik 
turi pinigų ir gali sau leisti jais rizikuoti. 
Galite man prieštarauti, kad tas pats mano 
minėtas Bilas Geitsas, beje, net aukštosios 
mokyklos nebaigęs, išdrįso, ėmė ir padarė. 
Taip, toks atvejis galimas. Tačiau tik vienas 
iš tūkstančio, o gal ir kelių tūkstančių.  
   3. Grįžkime prie samdomo darbo. „Verslas 
laukia jaunų, energingų, imlių žmonių“. 
Dažnai tai girdime, ar ne? Tokie darbuotojai 
iš tiesų pageidaujami, konkurencija labai 
didelė. Tačiau paradoksas, kad tokių 
darbuotojų, ypač jaunų, gerų, trūksta. Jūs 
labai išmintingai padarėte, jei jau studijų 
metais ėmėtės pirmojo savo darbo ar bent jau 
SĄŽININGAI atlikote praktikas, nesvarbu, 
kur ir kokios kvalifikacijos darbą dirbote. Jūs 
drąsiai galite tai įrašyti į savo Curriculum 
Vitae ir subtiliai nurodyti darbdavio (ar 
praktikos vietos vadovo) telefono numerį, jei 
esate įsitikinęs, kad jumis liko patenkinti. 
Dar geriau, jei išdrįstumėte paprašyti 
rašytinės rekomendacijos. Iš savo praktikos 
galiu pasakyti, kad darbdaviai dažniausiai 
darbuotojus atsirenka jų praktikų metu. Jei 
pasirodysite tikrai geras, pasiūlys dirbti net 
tuo atveju, jei neturi laisvos darbo vietos – 
tiesiog sukurs naują darbo vietą. Tad užuot 
traukę į svečias šalis per vasaros atostogas 
„užsidirbti“, manyčiau, veltui prarandate 
geriausią savo laiką, nes Lietuvoje padirbėjęs 
kroviku, šaltkalviu ar batsiuviu, būsite labiau 
vertinamas ir gerbiamas nei skynęs braškes 
„kažkur Europoje“. 
   4. Nesitikėkite gauti didelio darbo 
užmokesčio iš pradžių. Suprantu, kad 
siekiamybė yra tie matomi reklamose jauni 

verslininkai blizgančiais brangiais 
kostiumais ir automobiliais. Nusiraminkite. 
Ta – tik iliuzija., kurią mums bruka madingi 
žurnalai ir televizija. Realybėje, jei turite tik 
minimalią darbinę patirtį ir jums siūlo kiek 
daugiau nei minimalų atlyginimą, sutikite 
dirbti. Patikėkit, po bandomojo laikotarpio – 
o jo neišvengia nė vienas, - jei stengsitės, 
atlyginimas ims, kad per lėtai, tačiau kilti. 
Nesant jokios darbinės patirties, dažniausiai 
jums siūlys nekvalifikuotą darbą ir minimalų 
atlyginimą. Dėl to nereikia nutaisyti 
nelaimingo veido ir pasipiktinus atsisakyti 
galimybės pradėti dirbti. Supraskite darbdavį 
– jis nėra ekstrasensas ar mediumas ir iš 
anksto negali įžvelgti jumyse genialaus 
darbuotojo. Jei stengsitės, situacija ims gerėti 
gana greitai.  
   5. Darbdaviai, pateikdami laisvos darbo 
vietos skelbimą, dažnai nurodo galimybę 
kilti karjeros laiptais. Neįsivaizduokit, kad 
po trijų mėnesių jūs užlipsite ant aukštesnio 
karjeros laiptelio. Tai iliuzija. Gali būti tokių 
atvejų, tačiau realybėje jie prilygsta 
stebuklui. Normalu, jei jūsų kilimas 
prasideda po 4-5 metų. Tai neturėtų gąsdinti. 
Nepulkite blaškytis išdirbę metus. Kitur vėl 
reikės pradėti nuo nulio. Jei situacija su 
darbdaviu, darbu netenkina, ieškokite kito 
darbo. Tik tyliai, nes pradėjęs kalbėti, kad 
ieškote kitų galimybių, iš karto darbdaviui 
tapsite nebeįdomus kaip galima potencialus 
aukštesnes pozicijas toje įmonėje galintis 
užimti darbuotojas. Be to, jei tikrai ruošiatės 
dirbti kitur, gali reikėti rekomendacijos.  

Nesigėdykite 

   6. Nesigėdykite, jei kurį laiką neturėsite 
darbo pagal specialybę ar dirbsite žemesnės 
kvalifikacijos darbą. Paskaitykite, kiek yra 
sėkmės istorijų, kai žmonės nenuleido rankų, 
bandė ir galų gale pasiekė savo. Garsus 
aktorius Dastinas Hofmanas, baigęs Kino 
akademiją, ne vienus metus dirbo paprastu 
pardavėju prekybos centre ir nepraleido nė 
vienos progos būti pastebėtas. Jam pavyko. 
Bandykit, pavyks ir jums. Svarbiausia 
nesėdėti be darbo ir nedepresuoti. Pats 
blogiausias variantas – ieškoti darbo 
neišeinant iš namų. Tada jo tikrai nerasit. 

Ten, svečioje šalyje 

   7. Turbūt ir dabar girdite kalbas: „Ko čia 
Lietuvoje sėdi? Dar ir mokaisi? Važiuok į 
užsienį, ten...“ Ir nupasakojama, kad ten 
pinigai ant medžių auga. Emigracijos gerovė 
– dar vienas mitas, kuriuo maitinami jauni 
žmonės. Ten, svečioje šalyje, jūs visada 
būsite ANTRARŪŠIAI, nes net patys 
prasčiausi tos šalies piliečiai bus geresni nei 
jūs. Jiems visada bus geresnis ir lengvesnis 
darbas, geresnis atlyginimas, aukštesnės 
pareigos. Ten tikrai duona nėra lengvesnė ir 
skalsesnė. Nekalbant apie atskyrimą nuo 
šeimos, mylimųjų, netgi Lietuvos. 

Tai atminkit ir teisingai pasirinkit 

   „Po stovinčiu akmeniu vanduo neteka,“– 
taip sako išminčiai. Tai atminkit. Ir teisingai 
pasirinkit šiuo jauniems žmonės labai 
nelengvu laikotarpiu. 
   Verutė Vitkevičienė, UAB „Šiaulių banko 
lizingas“ generalinio direktoriaus patarėja
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Dalyvių įspūdžiai po mokslinės-praktinės konferencijos  
„Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos 2012“ 

 

 

   Darbingai nusiteikę studentai susirinko į tradicinę IX-ąją studentų 
mokslinę-praktinę konferenciją „Akademinio jaunimo siekiai: 
ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos 2012“. Nuotraukoje 
kalbintieji studentai: (iš kairės sėdi): Dovilė Levinskaitė (Mykolo 
Romerio universitetas), Raminta Grigūnaitė (Mykolo Romerio 
universitetas), Eglė Gorelienė (Socialinių mokslų kolegija), (stovi): 
Mantas Račkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), Dovilė 
Jančauskytė (VLVK Klaip ėdos fakultetas), Neringa Keturakytė 
(VLVK Klaip ėdos fakultetas), Rūta Rusakevičiūtė (VLVK Šiaulių 
fakultetas).  
   Paklausus, ar ir ateityje dalyvaus mokslinėse konferencijose, visi 
kalbintieji draugiškai nusišypsojo ir vos ne choru atsakė: „TAIP!“  
Lieka tikėtis, kad kitąmet vėl susitiksime jubiliejinėje X-ojoje studentų 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Akademinio jaunimo siekiai: 
ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos“. Šiemet buvusieji 
atsiveš naujų draugų, bus parengta įdomių ir aktualių pranešimų, atlikta 
įvairiems šalies (gal ne tik jos?) regionams svarbių tyrimų. 
Konferencijos Organizacinis komitetas taip pat įsipareigoja, jog 
jubiliejinė konferencija tikrai bus ypatinga. 
 

Kas Jums yra konferencija? Kokios 
dalyvavimo mokslinėje-praktinėje konfe-
rencijoje patirties turite? Ar ateityje 
dalyvausite konferencijose? Kokius 
įspūdžius išsivežate iš VLVK Šiaulių 
fakultete organizuotos konferencijos? – 
klausėme konferencijos dalyvių. 

D. L.: Konferencija, mano nuomone, yra 
pasikeitimas patirtimi, mintimis, idėjomis, tai 
naujos pažintys ir viešosios kalbos 
tobulinimas. 
R. G.: Tai ir akademinė patirtis. Dalyvauju 
jau antroje konferencijoje, tačiau pirmą kartą 
ne savo aukštojoje mokykloje, todėl iš 
pradžių buvo kiek baugu. Tačiau kitur 
dalyvaudamas pajunti pasididžiavimą savo 
universitetu ir pasidžiaugi puikiu kitos 
aukštosios mokyklos darbu. Įspūdį padarė p. 
V. Vitkevičienės kalba konferencijos 
pradžioje. Įkvėpė, privertė susimąstyti. 
Gyvenimiški pavyzdžiai ir žmonių su didele 
patirtimi patarimai gerai nuteikia. Ir ateityje 
konferencijose lauksiu svečių iš užsienio, 
žymių verslininkų pasisakymų. 

R. R.: Pirmą kartą dalyvavau tokio pobūdžio 
renginyje, nes esu tik I kurso studentė. 
Tačiau ir ateityje aktyviai dalyvausiu 
mokslinėse konferencijose, nes ruošdamas 
pranešimą ir rašydamas straipsnį gali 
panaudoti ir parodyti tas žinias, kurias įgijai 
mokydamasis Kolegijoje. Savo galimybes 
imi kitaip vertinti.  
D. L. ir R. G. (kartu): Norėtume pagirti 
konferencijos organizavimą. Nuo pat pradžių 
maloniai bendrauta su mumis elektroniniu 
paštu. Atvykome labai anksti į Šiaulius, 
buvome labai gražiai ir svetingai priimtos. Ir 
kava skani (juokiasi). Gaila, kad yra 
neatvykusių, nes jų skelbtos pranešimų 
temos labai įdomios. Manytume, kad 
kiekvienas studentas bent kartą per studijų 
metus privalo parašyti nors po vieną straipsnį 
ir sudalyvauti nors kartą tokio pobūdžio 
konferencijoje. 
E. G.: Šiuo metu rašau savo Baigiamąjį 
darbą. Buvau truputėlį įsitempusi, kad reikės 
kažkur vykti, skaityti pranešimą. Tačiau 
rašydama straipsnį konferencijos leidiniui 
radau dar daugiau įdomios informacijos savo 

nagrinėjama tema, todėl ją būtinai 
panaudosiu ir Baigiamajame darbe. Noriu 
pagirti, kad Jūsų labai graži Kolegija ir 
ypatingai malonus, paslaugus, lengvai 
bendraujantis personalas. 
D. J. ir N. K.: Labai patiko interaktyvus 
žaidimas su dėstytoja iš Latvijos. Tokia 
turbūt ir turėtų būti studentiška konferencija. 
Iš pradžių kiek išgąsdino, kad bus kalbama 
ne lietuviškai, bet po to viskas buvo įdomu, 
sėkminga, kalbos barjero nejautėme. 
M. R.: Tai jau 5 konferencija, kurioje 
dalyvauju. Visada įdomu palyginti 
konferencijas, vykstančias skirtingose 
mokymo įstaigose, pamatai, kad kiekvienoje 
dirbama skirtingai. Visiems kolegoms 
rekomenduočiau būtinai dalyvauti 
konferencijose, ypač vykstančiose svetur. 
Galima tiesiog dalyvauti, nebūtinai skaityti 
pranešimą. Tada keičiasi suvokimas apie 
mokslines konferencijas, įgauni drąsos, 
pasitikėjimo savimi. 
   Konferencijos dalyvius kavos pertraukos 
metu kalbino Raimonda Tamoševičienė. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA DALYVAVO AKCIJOJE „DAROM GLOBAL 2012“ 

   VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
studentai kartu su administracijos 
darbuotojais dalyvavo Lietuvos švarinimo 
akcijoje „DAROM GLOBAL 2012“. 2012 
metų balandžio 21 d., šeštadienio, rytą 
pasikinkę šypsenas ir darbščiąsias rankeles 
rinkome šiukšles Klaipėdoje. Smalsu 
kur? Čia:  

 
   Susumuojant šeštadienio darbo rezultatus, 
štai ką radome: labai daug plastmasinių ir 
stiklinių butelių, padangų, net automobilinę 
vaikų kėdutę bei vaikišką vežimėlį, įvairių 

buities įrankių ir - ką čia slėpsi - net 
lygintuvą šeimininkė (turbūt ne per 
geriausia) išmetė!  
   Mielieji, brangieji lietuviai, - nešiukš-
linkime! Nors ką gi mes mokome - savo 
studentus? Jeigu jie mūsų, tai tikrai šventai 
tikime, kad jie nešiukšlina, o dar ir padeda 
surinkti tai, ką negeri žmonės paliko pridirbę.  
Štai kaip mes švarinome Klaipėdą. 
 

  
Nuotraukose: VLVK studentės, Studijų 
skyriaus administratorė Sigutė (kairėje) kartu 

su drauge Jelena iš Londono, studentas 
Marius, Rinkodaros ir plėtros skyriaus 
vadovė Aušra džiaugėsi nuveiktu darbu. 
 

 
   Tad tiek iš šių metų akcijos „DAROM 
GLOBAL 2012“.  Kitais metais kviečiame ir 
kitus prisijungti! Iki! ☺ ☺ ☺ 

Parengė Sigita Petrauskaitė 
 



 
Mes žinome, kad sėkmę lemia ne laikas, vieta ar aplinkybės, o žmogus! 

www.vlvk.lt 

____________________________________________________________________________________________________________________5 psl. 

Socialinė akcija „ VARTOTOJAI – MES VISI” 
   „Kiekvienas turime teisę žinoti ir patys 
spręsti“ – tokiu šūkiu klaipėdiškiai pasitiko 
Europos vartotojų dieną (minima balandžio 
15 d.), kuri yra kasmetinė solidarumo šventė 
tarptautinio vartotojų judėjimo kontekste. 
Tačiau žymiai svarbiau tai, kad ši diena buvo 
skirta priminti ir prisiminti pagrindines 
vartotojų teises bei siekti, kad jos būtų 
žinomos, gerbiamos bei ginamos. 

 
Nuotraukoje: Socialinės akcijos dalyviai. 

   Kovo 15 d. teatro „JEIGU” aktoriai, 
Vakarų Lietuvos vartotojų federacija, Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijos ir Socialinių 
mokslų kolegijos studentai susijungė bendrai 
švietėjiškai misijai. Jie suorganizavo akciją, 

kurios tikslas – priminti: „VARTOTOJAU, 
TU TURI TEIS Ę ŽINOTI IR SPRĘSTI 
PATS“.  

 
Nuotraukoje: Raudonais marškinėliais - VLVK 
studentai. 

   Mažvydo alėjoje ir kitose Klaipėdos miesto 
vietose skanduodami studentai ragino:  

• Vartok tausodamas aplinką. 
• Vartok atsakingai. 
• Tu turi teisę žinoti ir spęsti pats. 
• Spręsk išmintingai. 

   Klaipėdiečiams buvo dalinama aktuali 
informacinė medžiaga, informacinės kortelės 
su nemokamų telefono linijų numeriais, 
informaciniai lankstinukai apie pagrindines 
vartotojų teises perkant prekes ar paslaugas.  

   Akcija sulaukė didžiulio klaipėdiškių 
dėmesio, o Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos narys Artūras Šulcas padėkojo 
studentams už gerą ir gražią iniciatyvą - 
priminti miestiečiams apie jų teises vartojant 
produktus ir paslaugas.  

 
 

 
Parengė Loreta Udrienė  

(nuotraukoje – pirma iš dešinės),  
Studijų skyriaus vedėja,  

Visuotinės kokybės vadybos dalyko dėstytoja  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Picos ir kino naktis Kolegijoje 

    
 
„M ūsų VLVK studentams nebeužtenka 
laiko. Jie pilni idėjų, jie kupini gero vėjo, 
draugiški, aktyvūs .Jų poreikiai tokie dideli, 
o norai – neaprėpiami. Jiems dienos per 
mažai...“ Taip skambėjo kvietimas susiburti 
drauge ir praleisti naktį Kolegijoje. Taip ir 
buvo padaryta 2012 m. balandžio 19 d., 
ketvirtadienį. 
   Nuo pavakarės Kolegijoje šurmuliavo 
studentai: kas miegmaišį tempė, kas termosą, 
kas dar į konspektus vakarykščius žvilgčiojo. 
Ten, žiūrėk, kažkuris ir gitarą nusigriebęs 
nešėsi. Visų kelias buvo į vieną tašką – 312 

auditoriją, kur rinkosi tie, kurie norėjo pabūti 
kartu, pažiūrėti filmų, padainuoti, 
padiskutuoti, pasidalinti studentiškais 
džiaugsmais ir nerimu – t. y. praleisti naktį 
savo Kolegijoje. 
   Džiugu tai, jog besidominčių kinu ir pica 
buvo tikrai daug: vieni užsibuvo trumpiau, 
kiti ilgiau, o ištvermingiausieji - per visą 
naktį... Išmiegoję (jei taip galima pavadinti 
naktinį buvimą Kolegijoje) galėjo eiti tiesiai į 
paskaitas. Tik gaila, kad jų penktadienį 
nebuvo. ☺ 

   Studentai laiką leido dainuodami, šokdami, 
žiūrėdami filmą (deja, peržiūrėtas buvo tik 
vienas, nes laiko pritrūko kitiems ☺ ), 
valgydami picas. Daugybė įspūdžių liko 
atmintyje bei nuotraukose. 
   Kadangi šis įvykis – pirmas VLVK 
istorijoje, tad studentų pageidavimu 
organizuosime „Picos ir kino naktis 
Kolegijoje“ kur kas dažniau.  

 
Aušra Tarozaitė,  

Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovė 
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Projekto „THE PROJECT METHOD AS A CREATIVE MODEL IN  VET“ partneri ų vizitas Turkijoje 

 

   2012 m. birželio 7-10 d. Vadybos katedros 
vedėja Jurgita Martinkien ė (nuotraukoje 
trečia iš kairės) ir Ekonomikos katedros 

vedėja Kristina Puleikien ė (nuotraukoje 
antra iš kairės) lankėsi Turkijoje pagal 
tarptautinį projektą „THE PROJECT 
METHOD AS A CREATIVE MODEL IN 
VET“. Jame dalyvavo partneriai iš Lenkijos, 
Bulgarijos, Italijos, Graikijos bei Austrijos.  
   Vizito metu su projekto dalyviais dalinosi 
gerąja patirtimi įvairios Kirikalės miesto 
profesinio mokymo įstaigos: Pramonės 
profesinė mokykla, Provincijos Asamblėja ir 
Visuomenės švietimo centras. Taip pat 
projekto dalyviai aplankė Kirikalės miesto 
savivaldybę, stebėjo miesto tarybos posėdį, 
bendravo su Prekybos ir amatų rūmų atstovu 
ir kt.  

   Antrąją vizito dieną projekto dalyviai 
dalyvavo Kirikalės universiteto 
organizuotoje konferencijoje, kurioje buvo 
analizuojami projekto vadybos metodo 
taikymo privalumai, lyginant su tradiciniais 
mokymo metodais, pateikiami įvairūs šio 
metodo pritaikymo pavyzdžiai ir pan.  
   Vizito metu partneriai apsitarė dėl tolesnės 
projekto veiklos ir pasidalino darbais 
projekto veiklose. 

 
Jurgita Martinkienė,  
Kristina Puleikienė 
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VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS ORGANIZUOTA  

SVEIKATINGUMO DIENA „Sportas – geriausias studento draugas 2012!“ PRIE JŪROS 
   Tradiciškai kiekvienais metais prie Baltijos 
jūros Vakarų Lietuvos verslo kolegija 
organizuoja pavasario sporto šventę. Šiemet 
šventė, pavadinta „Sportas – geriausias 
studento draugas 2012!“, vyko gegužės 10 
dieną II-osios Melnragės paplūdimyje 
Klaipėdoje. Šis renginys – tai Rekreacijos ir 
turizmo verslo vadybos studijų programos 
studentų įskaitinis egzamino darbas.  
   Šalia ošiant Baltijos jūrai įvairiose rungtyse 
savo jėgą, judrumą, komandinę dvasią 
demonstravo Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijos Klaipėdos ir Šiaulių fakultetų 
studentai, svečiai iš Klaipėdos policijos 
mokyklos.  
   Šventė prasidėjo nuo garsių skanduočių. 
Kiekviena iš dalyvaujančių komandų 
stengėsi skanduotės įtaigumu nurungti kitus. 
Teisėjams buvo sunku apsispręsti, todėl 
šakotį pažadėjo tiems, kurie sukels didžiausią 
triukšmą. Mūsų Kolegijos Šiaulių fakulteto 
studentai, vedami būsimojo sporto renginių 
vadybininko Aivaro Dankio, uždegė 
sportine dvasia visus, buvusius paplūdimyje. 
Bendrų decibelų buvo tiek daug, kad turbūt 
net Latvijoje ir Rusijoje buvo girdėti, todėl 
šakotį pasidalijo visų komandų nariai.  
   Studentai pasklido po visą paplūdimį: kas 
ruošė rungtims aikšteles, kas džiaugėsi jūra, 
smėliu ir saule, kas ėmėsi užkandžiauti. 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojai siūlė išsitirti savo kūno 
masės struktūrą, konsultavo sveikos mitybos 
klausimais, dalijo prizus ir atminimo 
dovanėles. 

 
Nuotraukoje: VLVK Šiaulių fakulteto studentės su 
apdovanojimais – laimėta II-oji vieta kvadrato 
varžybose. Antra iš kairės – visur dalyvauti spėjusi 
bėgikė Otilija Stanelytė. 

   Studentai ir studentės jėgas išbandė 
traukdami virvę, žaisdami paplūdimio 
futbolą, kvadratą ir tinklinį, o bėgdami krosą 
stengėsi aplenkti vėją. Šiaulių fakulteto 
studentė, būsimoji teisininkė Otilija 

Stanelytė buvo nepavejama paplūdimio 
kroso trasoje ir užėmė I-ąją vietą.  

 
Nuotraukoje: Inesos ir Irmanto susikaupimo akimirka. 

   Susikaupimo reikalavo šaškių turnyras, 
kurio finale susirungė du Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijos atstovai (nuotraukoje) – 
Šiaulių fakulteto studentė Inėsa Kuokalaitė 
ir Klaipėdos fakulteto studentas, turbūt 
įpratęs konkuruoti su kompiuteriu, mat 
studijuoja Taikomąją informatiką jau antrus 
metus, Irmantas Laucius. Tačiau net 
kompiuterininkas nusileido „moteriškai 
logikai“, nes nugalėjo, žinoma, Inėsa ir 
parsivežė apdovanojimą.  
   Ypač daug emocijų sukėlė virvės traukimo 
ir paplūdimio futbolo rungtys, kuriose 
varžėsi ir niekaip vieni kitiems negalėjo 
nusileisti Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
Šiaulių fakulteto studentai ir Klaipėdos 
policijos mokyklos kursantai. O sirgaliai 
tikrai negailėjo balsų skatindami ir 
palaikydami savo komandas. Būtent šių 
mokymo įstaigų atstovai visą dieną varžėsi 
dėl pirmosios ir antrosios vietos visose 
rungtyse.  
   Šventė, vedama dviejų Rekreacijos ir 
turizmo verslo vadybos II kurso studentų 
Zigmo Murausko bei Vlado Suchovej, 
tikrai neprailgo. Vedėjai neleido nė minutės 
atsikvėpti ne tik sportuojantiems, 
dalyvaujantiems įvairiose rungtyse, bet ir 
sirgaliams. O šie taip pat buvo ir balsingi, ir 
judrūs: VLVK Šiaulių fakulteto dėstytojų 
palaikymo komanda jaunatviškumu ir 
energija nenusileido studentams. Šalia 
gelbėtojų stoties Kolegijos Šiaulių fakulteto 
studentės Julijos Antonovos įkurtas veikė 
atrakcijų ir atrakcionų kampelis – buvo 
galima žaisti smėlio kėgliais. 
   Vakarų Lietuvos verslo kolegija 2011 m. 
tapo sąjūdžio „Klaipėda – sveikas miestas“ 
nare. Šventė „Sportas – geriausias studento 
draugas 2012!“ organizuota inicijavus 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos direktorės 
pavaduotojai studijoms doc. dr. Genovaitei 
Avižonienei. Docentė yra daugkartinė 
pasaulio ir Europos lengvosios atletikos 
veteranų čempionatų prizininkė trišuolio ir 
šuolių į aukštį rungtyse, aktyviai sportuojanti 
ir sportuoti skatinanti kitus. Ačiū jai už tai ir 
sėkmingų startų kitąmet įvyksiančiame 
pasauliniame veteranų lengvosios atletikos 
čempionate Brazilijoje. 

 
Nuotraukoje: VLVK Šiaulių fakulteto komanda, 
užėmusi šventėje II-ąją vietą. 

   Sveikiname nugalėtojus, nes jais tapome 
visi, tą dieną dalyvavę puikiame renginyje 
ant jūros kranto. Išsiskirstėme pasisėmę 
geros nuotaikos, pasistiprinę kareiviška koše 
(o ji buvo labai gardi), pakvėpavę grynu 
jūros oru ir sudalyvavę neužmirštamoje 
diskotekoje autobuse „Ant ratų“ grįžtant iš 
Klaipėdos į Šiaulius. Už kantrybę ir 
supratingumą dėkojame jau antrus metus į 
sporto šventę prie Baltijos jūros vežusiam 
UAB „Saulės turas“ vairuotojui Stasiui 
Seniuliui, kuris buvo ir diskotekos „Ant 
ratų“ didžėjumi, ir, vos išgirdęs amžinąją 
studentų dainą „Visi, visi, mes norim...“, 
tuojau rasdavo pamiškės aikštelę sustoti. 
   Kitąmet ir vėl važiuosime sportuoti prie 
jūros. Jei ir Jūs norėsite su mumis kartu, 
prisijunkite – mielai priimsime į savo būrį. 
 

Raimonda Tamoševičienė 
 

Post Scriptum (P. S.): Grįžę iš šventės 
studentai taip garsiai ir entuziastingai 
dalijosi savo įspūdžiais, jog renginiu 
susidomėjo šiauliškiai, todėl straipsnis 
2012-05-29 buvo publikuotas 
internetiniame portale www.siauliu.info.lt 
(elektroninis adresas:  
http://siauliu.info/index.php/pramogos/2459-
vakar-lietuvos-verslo-kolegijos-organizuota-
sveikatingumo-diena-prie-jros.html ). 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

KITAME NUMERYJE SKAITYKITE 

                                                  

Įspūdžiai ir keliautoj ų interviu prisi-                Interviu po Teisės studijų programos                Profesinio bakalauro diplomai šiemet įteikti 239 
menant laimėtą kelionę į Europos                     absolventų Baigiamojo kvalifikacinio                diplomatams. Įspūdžiai iš šventės ir absolventų 
Parlamentą Briuselyje.                                       egzamino.                                                               linkėjimai bei sveikinimai savo Alma Mater. 
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STUDENTIŠKA DUONA – EKSTREMALUS EGZAMINAS 
   Sekmadienis, 23:59 val.: viskas parengta, 
kaip pagal planą turi būti. Rytoj, pirmadienį, 
13:00 - Kolegijos pristatymas Šiaulių Stasio 
Šalkauskio gimnazijos moksleiviams. Tai 
mano „Organizacijos įvaizdžio“ dalyko 
egzamino užduotis. Mokinukai tik ateis į 
Kolegiją, o toliau - mano darbas. Rytoj 
kelsiuosi 10:13 val., viską susitvarkysiu ir 
keliausiu Kolegijos link. Ramiai susiderinsiu 
neaiškumus su dekane ir iškėlusi galvą 
atlikinėsiu egzamino užduotį. ☺ 
   Pažadina skambutis. Nubundu akimis į 
laikrodį - rodo 9:41. Skambina mokinukus į 
Kolegiją atvesianti Profesinio informavimo 
taško vadovė.  
   - Labas rytas. Tikiuosi, nepažadinau? 
   - Ne, ką jūs... (Negi prisipažinsi, kad 
beveik 10 val. ryto, dar miegi - juk studentai 
turi bent vaizduoti, esą mokosi per naktis...) 
   - Aš suprantu, kad tai netikėta, tačiau 
atsiprašome, nes negalime dalyvauti jūsų 
pristatyme Kolegijoje. 
   Galvoje tūkstantis ir viena mintis. 
Tūkstantis pirmoji - juk tai mano egzaminas! 
Negali būti, kad paskutinis traukinio vagonas 
taip ėmė ir nuvažiavo... Likimas juokiasi iš 
manęs – tai kas čia vadovauja – tu ar aš?! 
   Turiu lygiai 15 minučių iškeliauti iš namų. 
Didžiausia bėda (kaip ir visų merginų) – 
„neturiu ką apsirengti“! ☺ Negaliu atrodyti 
kaip 4 klases baigusi mergiotė - juk 
reprezentuoju save ir savo Kolegiją. 
   Taip, jūs gerai pagalvojote: nebūčiau 
būsima vadybininkė, jei nerasčiau išeities iš 
padėties! Susitariau už pusvalandžio atvykti į 
mokyklą ir ten per 20 minučių išdėstyti bent 
valandos laiko vertą medžiagą. Dabar jau lyg 
ir viskas pagal planą. Netikėtą, tačiau 
veikiantį planą.  
   Sėdėdama autobuse dar skambinu 
susiderinti dėl demonstravimo aparatūros. 
Trūksta tai šio tai ano, telefonas netyla. Ir 
kitiems neduodu ramybės... Mintys sukasi 
galvoje: „Pristatymo turinys iki galo 

nesuderintas su dekane, vai vai gausiu 
pylos.... Nuo kada lietuvių kalboje yra žodis 
„ tūsintis“? Ar geras nuotraukas parinkau?“ 
Menkos linksmybės. Tačiau nebėra laiko 
kažką taisyti. Štai ir mano stotelė. 
   Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos Aktų 
salėje pasitinka rūstūs veidai – arba labai 
susidomėję, arba labai gimnazistams 
neįdomu. ☺  
   Keista, nesulaukiu jaudulio. Matyt, tam 
nėra laiko. ☺ Nors viskas netikėta ir ne pagal 
vakarykštį planą. Kaip ir versle – tai, kas 
buvo vakar, šiandien gali nebetikti. 
Mokomės lankstumo. ☺ 

 

   Viskas vyko sklandžiai, mokinių veidų 
išraiškos švelnėjo, atsirado šypsenos. 
Nekreipiant dėmesio į tai, jog mačiau, kaip 
dekanė pildė kvietimo „Kodėl būtent Man 
verta atkeliauti pas ją „ant kilimėlio“ po 
pristatymo priežasčių sąrašą ☺. Mokiniai 
dėmesingai klausėsi.  

 

   Mokinukams papasakojau anaiptol ne 
viską, ką turėjau, galėjau ir kokią patirtį 
perteikti norėjau. Tačiau galiu didžiuotis, 
kad, nepaisant aplinkybių, padariau, ką 
galėjau. Mokiniai ir jų mokytoja pažadėjo ne 
tik atkeliauti rudenį į Kolegiją klausyti 
paskaitų, bet su dekane susitarė ir dėl 
Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.  
   Egzaminas baigtas. Laisvė papūgoms! ☺)) 

Jūsų kolegė Laura Ražinskaitė, 
Verslo vadybos studijų programos  

II kurso studentė 
 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 
 
   Post Scriptum (P. S.): studentė Laura per 
20 minučių, jai skirtų pristatyti gimnazistams 
Kolegiją, savo tikslą pasiekė – ne tik trumpai 
supažindino su galimybėmis studijuoti 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje, tačiau ir 
spėjo mokinius sudominti studijomis 
Kolegijoje. Todėl jos egzamino įvertinimas 
gali būti tik puikiai.  
   Sakysite, kas čia per išsigalvojimas – toks 
egzaminas! Kur testas? Kur teorija? Kur 
uždavinys? O kam tai reikalinga, jei realias 
sąlygas – šiuo atveju net su ekstremaliomis 
aplinkybėmis – reikia studentui sukurti čia ir 
dabar. Tik tada jis įgis kompetencijų, 
reikalingų šiandienos darbo rinkai: veikti 
savarankiškai, greitai, prisiimant už savo 
veiksmus visą atsakomybę. Ir nuėjęs pas 
darbdavį galės pasakyti, jog aš ne 
„bandžiau“, „skaičiau“ ar „girdėjau“. 
Studentas pasakys: „Aš dariau. Ir man 
pavyko!“. 
   Sėkmės visiems veikiant sau ir savo 
Kolegijai į naudą. Pabandykit – tikrai patiks. 

 
Raimonda Tamoševičienė, dėstytoja,  

priiminėjusi iš Lauros ekstremalų,  
anot jos, egzaminą

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESIJŲ DIENA ŠIAULI Ų „ROMUVOS“ GIMNAZIJOJE  
   Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje 2012 m. 
birželio 6 d. vyko Profesijų diena. Joje 
VLVK Šiaulių fakultetui atstovavo dekanė 
Raimonda Tamoševičienė. 
   Mokiniai tą dieną jau buvo susitikę su kelių 
profesijų atstovais. Todėl jų dėmesį reikėjo 
kažkuo patraukti, kad susitikimas būtų toks, 
koks išlieka ilgai atmintyje ir jo metu 
pasakytos idėjos virsta mintimis ar darbais. 

 

   Susitikimas prasidėjo ne nuo tradicinio 
pristatymo ar prisistatymo (taip iš anksto 
buvo sutarta su organizatoriais), o nuo ant 
stalo išdėliotų daiktų: kavos puodelio, 

užrašinės, parkerio, laikrodžio, mobiliojo 
telefono, automobilio raktelių. Ir labai 
paprasto klausimo: Kokia mano profesija, 
kurios pagrindiniai atributai yra ant stalo 
išdėlioti daiktai? Mokiniai iš karto sujudo, 
ėmė dairytis, klausinėti. Kažkodėl (?) veik 
visi minėjo vadovo (ar tokia profesija yra?) ir 
vadybininko profesijas. Tada dar paminėjo 
dėstytojo ir mokytojo profesijas. 
Pajuokaudami susipažinome ir išsiaiškinome, 
kad iš tiesų išvardyti daiktai gali atspindėti 
keletą profesijų, tarp kurių mokinių minėtos 
pedagogo, vadybininko profesijos. Kiek 
nustebo mokiniai, kai buvo paminėta dar 
viena „profesija“, kuriai apibūdinti taip pat 
tinka išdėlioti daiktai – tai mamos ar tėčio 
„darbas“. Ir susitarta, kad mokiniai pirma 
baigs vidurinę mokyklą, įgis specialybę, ims 
darbuotis savo ir Tėvynės labui, tada jau taps 
mamomis ir tėčiais – ims „dirbti“ visą likusį 
savo gyvenimą pagal pačią nuostabiausią  
specialybę pasaulyje.  

   Taip pajuokavus, aptarta, kokią profesiją 
galima įgyti studijuojant Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijoje, kokių specialistų reikia ir 
artimiausius keletą metų reikės Lietuvos 
darbo rinkoje. Mokiniai žaidė žaidimą Kokio 
noriu atlyginimo ir kokio darbo?, po to 
dėliojo pagal svarbą ir argumentavo 
pasirinkimą tarp noriu, galiu, reikia. Kalbėta 
apie tai, kad tik pats žmogus gali numatyti 
savo karjeros kelią ir juo eiti, nebijodamas 
nusukti, padaryti lanką ir vėl grįžti atgal. Juk 
niekada negali žinoti, kada ir kokių prireiks 
žinių, įgūdžių, kompetencijų. 
   Susitikimas pavyko, mokiniai, jam 
pasibaigus, gyvai domėjosi Lietuvos 
aukštojo mokslo sistema, mūsų aukštąja 
mokykla. Susitarta, kad Kolegija ir Šiaulių 
„Romuvos“ gimnazija bendradarbiaus ir 
ateityje, o rudenį gimnazistai trumpam taps 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentais 
– atvyks į Kolegiją klausyti paskaitų. 

Raimonda Tamoševičienė 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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REFLEKSIJA PO VERSLININKYSTĖS PASKAITŲ  

VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOJE 
Sakoma, kad didžiausias mokytojo 
pasiekimas – jo mokiniai, o mokykla gali 
išgarsėti tik savo auklėtiniais. Labai 
nudžiugino būsimos vadybininkės 
Veronikos Turčinos atsiųstas straipsnis-
refleksija, nes tuomet iš tiesų pamatome, 
kad dirbame Kolegijoje ne veltui. Siekiant, 
kad kuo daugiau žmonių pasidžiaugtų kartu 
su mumis puikiai parengtais ir pasirengtais 
studentais, straipsnis publikuotas 
internetiniame portale www.info.siauliai.lt , 
elektroninis adresas  
http://siauliu.info/index.php/verslas/2600-
refleksija-po-verslininkysts-paskait-vakar-
lietuvos-verslo-kolegijoje.html. 

   Labai norėčiau pasidžiaugti gerb. doc. dr. 
Ligitos Šalkauskienės vedamomis 
Verslininkystės dalyko paskaitomis. Tokių 
įdomių ir vertingų paskaitų nesu anksčiau 
turėjusi ir net negalvojau, kad galimas toks 
įdomus mokymosi būdas. Paskaitų vedimo 
specifika ir būdai pranoko mano lūkesčius ir 
ilgam įsirėžė atmintin. Norėčiau pasidalinti 
šia patirtim ir įspūdžiais su kitais. 
   Visos paskaitos, kuriose teko dalyvauti, 
labai patiko, bet labiausiai atmintin įsirėžė 
pati pirma paskaita, kai prieš paskaitą 
koridoriuje stovėdami studentai aptarinėjo 
dar nepradėtas klausyti paskaitas, bandė 
galvas sukti, kas tai per paskaita - eilinė, 
tikriausiai, kai knygų krūvos, nuobodu, 
šimtas klausimų, baimė, ar pavyks kuo 
geriau atsakyti, kontrolinis, o jei dar 
referatas, tai visiems galas bus... Dar 
pavasarį... Bet kai tik įėjo dėstytoja ir pradėjo 
paskaitą, visi labai nustebo, nes pirmi 
pasakyti žodžiai, kad paskaitose kalbėsim 
mes, bus išklausyta mūsų, studentų, 
nuomonė, visi kartu priimsim sprendimus, 
kas susiję su teorija ir, kas svarbiausia 
studentui, nereikės kalti knygų! Pasisukau į 
kolegas ir pamačiau nustebusius bei 
laimingus veidus, nes pagaliau paskaitos bus 
įdomios ir galėsim teoriją pritaikyti 
praktiškai. Tai labai aktualu, kai turi ar 
pradedi kurti savo verslą.  
   Pati pirmoji paskaita man taip įsirėžė 
atmintin, jog net parvažiavusi dar galvojau 
apie pasakytus dalykus. Labai patinka ir 
paskaitos būna „gyvos“, kai pateikiami prie 
pasakytos teorijos ir pavyzdžiai iš gyvenimo, 

realaus gyvenimo Lietuvoje, nes knygose 
apie verslą daug gerų dalykų ir pamokymų 
yra surašyta, bet dažniausiai gyvenime būna 
visai kitaip, kai pradedi kažką naujo ir tenka 
susidurti su tokiom situacijom, o 
vadovėliuose tai neparašyta ir tada prasideda 
tikras gyvenimas...  
   Pirma paskaita yra svarbiausia, mano 
manymu, nes tada supranti, ar bus įdomu, ar 
verta sėdėti, ar paprasčiausiai gali pasiimti 
knygas ir jas perskaityti. Mano gyvenime 
taip ir buvo. Dar kartą išgirdau, kad 
verslumo pradžia - tai nebijoti imtis veikti, 
nebijoti rizikuoti, domėtis ir, pagaliau, 
įgyvendinti. Labai įstrigo tai, kad reikėjo 
parašyti ant lapo savo verslo svajonę ir 
pagalvoti, kaip tą svajonę pasiekti. Tokios 
konkrečios ir naudą davusios užduoties dar 
nebuvom turėję.  
   Rinkoje turi būti reikalingas, kad taptum 
verslininku. Turi žmonėms pateikti, pasiūlyti 
tai, kas jiems bus naudinga, tada išgyvensi. 
Tai nelengva užduotis, nes šiuo metu rinka 
yra visko pertekusi ir tik inovacinės idėjos 
padės tau išlikti ir tapti išskirtiniu. Paskaitų 
metu gavau sau kaip patvirtinimą, kad einu 
teisingu keliu.  
   Su vyru prieš porą metų, didžiosios krizės 
laikais, kai visi verkė ir nežinojo, ką daryti, 
mes sugalvojome idėją, kaip žmonėms padėti 
ir pagerinti jų nuotaiką bei sveikatą. Kai savo 
idėja pasidalinom su draugais, pritarimo 
negavome, teko viską atlikti vieniems. Mes 
labai domimės žmogaus sveikata, ir norėjom 
sukurti tokį kabinetą, kur žmogus per porą 
valandų sužinotų viską, kas jį domina: kaip 
taisyti ar palaikyti savo sveikatą, nes dabar 
mūsų medicina merdi, žmonės nusivylę 
atliekamais jiems tyrimais. Taigi mūsų 
užduotis buvo nelengva. Nuo ko pradėti? 
Tai, kaip ir dėstytoja sakė, pirmiausia surašai 
idėją, po to kelius link jos. Mes taip ir 
darėme. Bet pradžia buvo labai sunki, didelis 
pasipriešinimas, naujovė, nes žmogus buvo 
skanuojamas naujos inovacinės aparatūros, 
nepasitikėjimas... Tačiau laikui bėgant 
pastebėjome, kad žmonėms reikia labiau tos 
paslaugos nei mes manėme. Įsirengėm 
nedidelį kabinetuką mažame miestelyje, ten 
anksčiau gyvenome, kur visi pažįstami ir 
todėl labai sunku kažką padaryti, nes didelis 

nepasitikėjimas ir pasipriešinimas, in-
vestavome beveik visus savo pinigus į naują 
diagnostikos aparatūrą ir pradėjome dirbti. 
Aš kviesdavau žmones pasižiūrėti ir 
išbandyti kažką naujo, o vyras atlikdavo 
tyrimus. Taip mes dirbome (vargome apie 
metus, gal net daugiau). Ištyrėme visus, ką 
pažinojome. Dieną dirbdavome, o naktimis 
mokydavomės, kad viską teisingai atliktume. 
Suradome gydytojus, kad su mumis 
bendradarbiautų, prašėm pagalbos iš šalies. 
Dabar bendradarbiaujame su Maskvos 
(Rusija) institutu ir inovacinės 
biorezonansinės diagnostikos pradininkais, 
„Vector“ kūrėjais.  
   Daug būtų galima čia rašyti, bet 
svarbiausia, manau, nepasiduoti, kai kažką 
naujo turi ir nori parodyti pasauliui, 
nesvarbu, ar juoksis, ar keiks, turi tikėti savo 
svajone, aišku, domėtis, skaityti, klausti 
patarimų ir veikti.  
   Mes nepametėme savo idėjos, nors buvo be 
galo sunku, mes tikėjome savo sėkme ir 
ėjome į priekį, todėl dabar galime džiaugtis ir 
eiti pirmyn vėl tobulėdami.  
   Mąstau, kas būtų, jei tokias Verslininkystės 
paskaitas skaitytų jau mokykloje ir verslumo 
mokytų žmones verslūs žmonės. Labai 
reikalingos yra ne sausos paskaitos, o 
gyvenimiškos. Tokias mes turėjome 
Kolegijoje. Nežinau, ar visiems aktualios jos 
buvo, bet man labai patiko. Man labai 
patinka klausytis daug pasiekusių ir verslių 
žmonių, kurie gali duoti tau patarimų iš 
gyvenimo, o ne iš knygų. Jų pavyzdžius ir 
patirtį gali pritaikyti gyvenime žengdamas 
pirmus žingsnius savo versle. 
   Labai dėkoju už paskaitas, nors, 
prisipažįstu, ne visose galėjau dalyvauti, nes 
dirbu ir žmonėms manęs reikėjo. Tokios 
paskaitos ir turėtų būti, nes yra įsimenamos, 
ne nuobodžios, verčiančios mąstyti ir mokyti 
formuluoti bei reikšti mintis.  
   Ačiū, kad dar yra tokių lanksčių dėstytojų, 
kurie pataria ir padeda.  

Veronika Turčina,  
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos  

Šiaulių fakulteto  
Verslo vadybos III kurso  

ištęstinių studijų programos studentė
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ATSILIEPIMAS APIE PASKAITAS 
Ar reikia didesnės motyvacijos dirbti, stengtis, ruoštis pakaitoms? 
– klausia Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų programos 
studentams paskaitas skaitanti dėstytoja Raimonda Pilipavičienė, 
persiuntusi iš I kurso studento, dar nežinančio, ar išlaikė egzaminą, 
gautą laišką (laiško kalba redaguota. R. T.).  
Sveiki, 
Gavau kvietimą studijuoti pagal Erasmus Čekijoje. Dėl to labai 
džiaugiuosi. Tikiuosi ekskursijos į Vokietiją, Miuncheno miestą, tiesa 
tai tik svajonės, neaišku, ar turėsiu daug laisvo laiko po paskaitų. 

Malonu, kad Jūs atsakėte, kad taip paprastai su mumis bendraujate. 
Tiesą sakant, nesu turėjęs dar tokių įdomių paskaitų. Praeitais metais 
besimokydamas Klaipėdos universitete gaudavau tik sausą teoriją, o 
šitoks Jūsų dėstymo stilius, manau, daug priimtinesnis. Prieš savaitę 
pirmą kartą važiavau į Biržus, tai Jūsų paskaitų dėka ne aš klausiausi 
biržiečių pasakojimų kur ir kas, o pats dalinausi iš Jūsų gautomis 
žiniomis. ☺ Tikiuosi, ir kitame kurse turėsiu Jūsų paskaitų. 

Pirmakursis Aivaras 
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