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Sveikiname Vadybos 
katedros vedėją doc. 
dr. JURGITĄ 
MARTINKIENĘ 
2012 m. gruodžio 9 d. 
Vytauto Didžiojo 
universitete sėkmingai 
apsigynusią socialinių 
mokslų (vadyba) 
daktaro disertaciją 
tema ,,Vadybinių 
kompetencijų ugdymo 
verslo imitacinėje 
įmonėje įvertinimas“. 

Redaktoriaus žodis 
     Su savo mielaisiais skaitytojais vėl sveikinasi „LTvk laikraštis“. 
Gamta pamažu su mumis atsisveikina numesdama medžių lapus, rytais 
balindama laukus, priversdama šilčiau rengtis ir arčiau vienam prie kito 
glaustis. Taip rašiau tada, kai pradėjau rengti šį – Rudens – laikraščio 
numerį. O dabar jau už lango gili žiema, akį rėžiantis ir širdį 
džiuginantis baltumas. 
     Daug nutiko nuo paskutinio „LTvk laikraščio“ numerio: paminėtos 
Tarptautinė pedagogų diena, Visų šventųjų diena, Tarptautinė studentų 
diena, šv. Kalėdos ir Naujieji metai, pasivažinėta po mokyklas 
pristatant Kolegijos vykdomas studijų programas ir projektą Erasmus 
Lietuvos mokykloms, kalbėta su Kolegijos veiklą vertinusia tarptautinių 
ekspertų grupe, gauti aukščiausi ir maloniausi mūsų visų darbo 
įvertinimai, apginta dar viena daktaro disertacija, klausytos įdomių, 
dayg gyvenime ir versle pasiekusių žmonių paskaitos...  

     Visko nesudėjome į šį laikraščio numerį – gal kažką užmiršome arba 
nesužinojome, kai ką įdomaus pasilikome, kad nudžiugintume Jus kitu 
„LTvk laikraščio“ numeriu.  
     Parašykite ir Jūs, Mielieji skaitytojai, tada mes visi perskaitę tapsime 
turtingesni. Juk dabar pats smagiausias ir įdomiausias studentų laikas – 
jos didenybė Egzaminų sesija. Per ją tikrai visko nutiks – ir gero, ir 
smagaus, ir, deja, bus to, ko turbūt prisiminti nenorėsite. 
     Ramaus visiems buvimo. Kol šalta, kol žiema. Ir mąstymo, 
perskaičius Nežinomo interneto autoriaus eilėraštį „Gyvenimas iš 100 
žodžių“. 
     Sėkmingos Jums, studentai, sesijos. Ir džiaugsmo, mielieji 
dėstytojai, skaitant studentų darbus ar klausantis jų atsakinėjimo. 

Jūsų Raimonda Tamoševičienė, 
„LTvk laikraščio“ redaktorė
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„T ą, kur į Dievas labiausiai mylėjo, PEDAGOGU padarė“ 

 

     2012 m. spalio 5 d. LTVK Šiaulių fakultete 
prasidėjo kiek neįprastai: studentai būriavosi, 
kažką šnabždėjosi, iš Studentų „Savo kampo“ 
nosis kaišiojo.  
     Po to sukvietė dėstytojus į dekano kabinetą ir 
įteikė labai brangias dovanas: savo bučinius ir 
apkabinimus, augalą ir tortą. Įteikdama augalą (jo 
pavadinimas toks pat įmantrus, keik ir paslaptingas 
– Solanum pseudocapsicum) LTVK Šiaulių 
fakulteto Studentų tarybos pirmininkė Vilma 
Rukevičiūtė sakė, kad žali augalo vaisiai 
simbolizuoja dar neapsiplunksnavusius 
pirmakursius, švelniai oranžiniai – tai antrakursiai, 
o ryškūs, dideli – tai jau sunokę iki Baigiamojo 
darbo trečiakursiai. Tik pradedantys žydėti 
mažučiai balti žiedeliai – nuo kitų mokslo metų 
studijuoti pradėsiantys šiųmečiai dvyliktokai.  
     Ši diena fakulteto bendruomenei buvo ypatinga, 
nes visą dieną valgėme pyragus ir tortus – o jų 
buvo net 5! Taip, taip, neapsirikote matydami šį 

skaičių – valgėme PENKIS tortus-pyragus, kuriuos 
dovanojo studentai, dekanė, dėstytojai, 
absolventai, DNB banko darbuotojai.  
     Nuoširdžiai dėkojame studentams už 
sveikinimus ir labai smagiai praleistas akimirkas 
tuos tortus-pyragus skanaujant. Jūsų dovanotą 
augalą pasižadame auginti ir mylėti taip, kaip 
auginame ir mylime Jus.  
     Gerbiamiesiems dėstytojams, sveikindami juos 
su profesine švente, linkime šypsenų, gerų 
studentų darbų, šiltų kolegų žvilgsnių ir šventės 
kiekvieną dieną, kad tikrai didžiuodamiesi 
galėtume sakyti taip, kaip sakė senovės graikai: 
„Tą, kurį Dievas labiausiai mylėjo, Pedagogu 
padarė“. 
     Visų LTVK Šiaulių fakulteto pedagogų vardu 
dėkodama už atmintiną šventę 

dekanė Raimonda Tamoševičienė 
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Gyvenimas iš 100 žodžių 
Pirmasis riksmas. Vystyklai. Lopšys. 
Pirmasis žingsnis. Žodis. Kosulys. 
Vaistai. Ligoninė. Žaisliukai. 
Darželis. Brolis. Dviratukas. 

Pirma raidė. Mokyklos suolas. Penketukas. 
Draugai. Peštynės. Dvejetukas. 
Gipsuota koja. Kraujas. Kamuolys. 
Mergaitės. Šokiai. Bučinys. 

Bendrabutis. Stipendija. Kava. 
Kalėdos. Sesija. Skola. 

Pavasaris. Alus. Degtinė.  
Diplomas. Darbas. Piniginė. 

Romantika. Žvaigždė. Naktis. 
Glamonės. Meilė. Žavesys. 
Vestuvės. Uošviai. Butas. Mašina. 
Kolegos. Brendis. Barniai. Nemiga. 

Sūnus. Duktė. Verksmai. Lopšys. 
Meilužė. Lova. Liūdesys. 
Darbovietė. Alga. Planai. 
Kelionės. Biznis. Pinigai. 

Namai. Šeima. Lietus. Žiema. 
Kavinė. Baras. Nerimas. Pikta žmona. 
Vasarnamis. Upelis. Augalai. 
Migrena. Plikė. Žilė. Akiniai. 

Anūkas. Vystyklai. Verksmai. Lopšys. 
Spaudimas. Sąnariai. Skausmai. Širdis. 
Kraujagyslės. Insultas. Slaugės. Daktarai. 
Mirtis. Pamokslas. Žvakės. Angelai. 

Nežinomas internetinis autorius 
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LTVK Šiauli ų fakultete Tarptautin ės studentų dienos proga –  
studentų „PROTŲ MŪŠIS“! 

     1941 m. Londone vykusiame 
tarptautiniame studentų susitikime prieš 
fašizmą nuspręsta, kad kasmet lapkričio 17-
ąją bus minima Tarptautinė studentų diena. 
Kaip rašo portalas day.lt, šią dieną siekiama 
suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant 
rasės, kalbos ir tradicijų. Skatinama rengti 
studentiškus koncertus, švęsti studentų 
visuomenės šventę.  
     Todėl, neatsilikdami nuo pasaulinių 
studentų dienos minėjimo tradicijų, LTVK 
Šiaulių fakulteto studentai Tarptautinę 
studentų dieną paminėjo lapkričio 17 d. 
originaliai ir šiuolaikiškai – „Protų mūšiu. 
Komandos buvo sudarytos iš 6 asmenų, 
“improvizuotai”, nepaisant studentų statuso – 
vienoje komandoje buvo ir fuksų, ir senjorų, 
- pasikviesta į komandos narius dėstytojų.  

 
Nuotraukoje:  „Amba-Liamba” komanda. 

     Dalyvavo 7 komandos po 6 dalyvius - vos 
tilpome į Konferencijų salę! Kiekviena 
komanda turėjo sukurti savo pavadinimą, 
taip užgimė „Suktukai”, „Baruškės ir KO”, 
„Kalpokai”, „Fuksiukai”, „Kukuzuikiai”, 
„Alkaida”, „Amba-Liamba”. Originaliau ir 
nesugalvosi! Konkurso sumanytojai - 
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų 
programos studentai - organizatorių „vinis” 

vedėjas Aivaras Dankis ir kolegės studentės 
Greta Kaveckaitė ir Sigita Selemonienė - 
vedė renginį kaip profesionalai.  

 
Nuotraukoje:  Renginio vedėjas Aivaras Dankis. Už 
jo - „Baruškės ir KO”. 

     Kas gali būti geriau studentui kaip 
netradicinė, kitokia paskaita? Todėl 
auditorijoje, kur vyko konkursas, kaupėsi 
adrenalinas, jautėsi įtampa, noras laimėti.  

 
Nuotraukoje:  „Protų mūšio“ nugalėtoja – „Kalpokų“ 
komanda (centre). 

     Vieno turo (buvo 4) dešimt klausimų 
buvo tik iš Kolegijos gyvenimo, renginių, 
kelionių, mokymosi LTVK kasdienybės 
(pvz., klausimas, kokie 3 simboliai yra 
Kolegijos herbe?). Pasirodo, atsakyti kai 
kuriems ne taip paprasta… 
     Pirmąją vietą laimėjo komanda 
”Kalpokai”, antrąją – „Fuksiukai”. 

Trečiosios vietos nugalėtojai buvo du, bet 
viena komanda pareiškė norą kautis 
„dvikovoje”. Renginio animatorius Aivaras 
buvo pasirengęs nenumatytai kovai tarp 
vienodai balų surinkusių komandų, paruošė 
muzikinio turnyro užduotis, buvo sunkus 
mūšis… Laimėjo komanda „Alkaida”: 
dauguma šios komandos narių – vaikinai. 
Sveikiname! Visi, dalyvavę konkurse, buvo 
apdovanoti.  

 
Nuotraukoje: Dekanė R. Tamoševičienė studentus 
vaišina pyragu. Pyragą skanauja Egidijus ir Marius. 

     Renginio kulminacija: kas gali būti geriau 
už močiutės keptą pyragą? LTVK Šiaulių 
fakulteto dekanė R. Tamoševičienė 
Tarptautinės studentų dienos proga visus 
LTVK „Protų mūšio” dalyvius vaišino 
pyragu.  
     O ar Tu ten buvai? Daug netekai, jei ne. 
Buvo labai smagu! 

Raimonda Pilipavičienė, 
Administravimo katedros dėstytoja 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

KINO IR PICOS NAKTIS NU ŪŽĖ LTVK KLAIP ĖDOS FAKULTE 
     Elgėmės kaip tirki paparaciai – 
šnipinėjome. Mat Kolegijos tinklapyje ir 
facebook‘e matėme skelbimus, kad šiemet 
Tarptautinė studentų diena bus Klaipėdos 
fakultete švenčiama netradiciškai. Kaip, 
paklausite? Išsiaiškinome, kad studentai 
2012 m. lapkričio 15 d. skaitė paskaitas 
vietoje dėstytojų. Tačiau ką tuo metu veikė 
dėstytojai, išsiaiškinti nepavyko. Vėliau 

linksmybės tęsėsi per visą naktį. Girdėjome, 
kad buvo daug filmų, daug picų, daug 
smagių juokų ir studentiško šurmulio per 
visą naktį. O kaip su paskaitomis kitą dieną? 
Istorija vėl nutyli, o paparaciai iki galo 
neišsiaiškino. 
     Mielieji studentai, Kino ir picos nakties 
dalyviai. Parašykite į „LTvk laikraštį“, kas 
ten pas jus vyko pernakt. Tegul vieniems 

gražūs prisiminimai iškyla, o kitiems lai 
liūdesys ir ilgesys užeina, kad tokiame 
studentiškame renginyje nedalyvavo. 
Lauksime Jsūų informacijos ir nuotraukų 
(būtinai!) el. pašto adresu siauliai@vlvk.lt. 

 
„LTvk laikraščio“  

paparaciai 
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LTVK  STUDENTAI IR DĖSTYTOJAI DALYVAVO  
ERASMUS IP PROGRAMOJE 

     Turkija –tikrai kontrastų šalis... Ar esate matę tarybinės klasikos filmą 
„Briliantinė ranka“? Jei taip, tai pamenate, kaip Turkiją apibūdino J. Nikulino 
sukurtas personažas? Kontrastų šalis. 
     2012 metų rugsėjo 16-29 dienomis dešimt Lietuvos verslo kolegijos 
studentų iš Klaipėdos ir Šiaulių fakultetų bei dvi dėstytojos - Laura 
Paulionienė bei Vilma Bazarienė - turėjo galimybę tuo įsitikinti.  
     Tiesa, kelionės tikslas buvo ne turizmas. Dalyvauta Erasmus intensyvioje 
programoje: dėstytojos skaitė paskaitų ciklą tema „Eksperimentinis verslumo 
mokymas“, o studentai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, klausėsi 
paskaitų, kurias vedė ne tik „savos“ dėstytojos, bet ir jų kolegos iš 
Portugalijos, Lenkijos bei Turkijos. 
     Darbas vykdo Turgut Ozal universitete nuo 10.00 valandos ryto iki 18.30 
valandos vakaro. Pertraukų metu įdomu buvo bendrauti su kolegomis iš kitų 
šalių bei studentais, „tyrinėti“ universitetą. 

 

     Nuotrauka daryta Ankaroje, Turgut Ozal universiteto kieme, prie rektorato. 
Centre (penktas iš kairės) – universiteto rektorius prof. dr. Erol Oral ir kiti 
vadovybės nariai. Aplinkui – Erasmus IP programos dalyviai su sertifikatais 
rankose. 
     Turgut Ozal universitetas- visiškai nauja (įsteigta 2009 m.), moderni 
aukštojo mokslo institucija. Darbas joje buvo iššūkis visiems dėstytojams: 
skaityti paskaitas svetimame universitete mišriai tarptautinei komandai 
(studentai buvo suskirstyti į grupes, kuriose buvo visų šalių-dalyvių atstovai), 
dalyvauti užsiėmimuose ir kurti verslo planus, pristatinėti savo kompaniją, 
pateikti idėjas... Sunkių užduočių buvo skirta studentams. Tačiau bene 
didžiausias iššūkis buvo pati šalis, jos žmonės ir... alinantis karštis.  
     Vos nusileidus tarptautiniame Atatiurko oro uoste Stambule skubiai teko 
keisti „aprangos kodą“ - slėpti striukutes ir nerti į vasarines palaidinukes bei 
atviras basutes. +35oC karštis lauke buvo pirmasis iššūkis mums, atvykusiems 
iš rudenėjančios Lietuvos. Teko įveikti sunkią beveik 7 valandų kelionę 
autobusu į Ankarą, bendrauti su visiškai angliškai nekalbančiais viešbučio 
darbuotojais, autobusų vairuotojais, pardavėjomis ir šiaip labai smalsiais ir 
bendrauti linkusiais gatvės praeiviais. Teko įvaldyti „kūno kalbą“ - pačią 
universaliausią pasaulyje komunikacijos priemonę.  
     Tenka pripažinti, kad studentai - projekto dalyviai, tiek turkai, tiek svečiai 
iš Portugalijos bei Lenkijos, kalbėjo angliškai. Esame dėkingos Turgut Ozal 
universiteto projekto komandai už tikrai rūpestingą globą, įdomias ekskursijas 
(Kapadokija - UNESCO globojamas nacionalinio paveldo ir pasididžiavimo 
objektas), vakarienę šeimose, pikniką sausros išdegintoje gamtoje ir... labai 
nuoširdžias šypsenas. 
 

Laura Paulionienė, Bendrųjų disciplinų katedros vedėja 
ir  

Vilma Bazarienė, Šiaulių fakulteto anglų kalbos dėstytoja 
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IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO PRISIMINIM Ų... 
     Kokia puiki proga mokytis Lietuvos 
verslo kolegijoje – pomėgius galima susieti 
su veikla. Tai netgi kiekvieno verslininko 
svajonė, o mes dar tik studentai... ☺ Manau, 
būtent šioje kolegijoje pro akis nedingsta 
užmarštin nė vienas geras darbas – už gerą 
atlyginama geru. O, kas svarbiausia, 
šiandieniniame pasaulyje stipriausias 
motyvatorius yra ne finansinis, o būtent 
moralinis, kokiu principu vadovaujasi ir 
LTVK kolegija.  
      Nenumaldomai artėjant meškučių žiemos 
miego metui, prisimename tas saulėtas 
vasaros dienas ar tiesiog metą, kuomet sielos 
nereikėjo šildyti penkiomis antklodėmis ar 
apsikabinus radiatorių. Ir aš skrendu 
mintimis „į saulę“. Kur jos karštį paskutinį 
kartą jutau? - Turkijoje. Koks nuostabus 
jausmas, kuomet odą glamonėja šiltas vėjas 
ir tuo pačiu metu visą kūną bučiuoja saulė. 
Skamba viliojamai? ☺ Taip ir yra vis dar 
mano prisiminimuose...  
     XIX a. gyvenęs prancūzų rašytojas V. 
Hugo yra pasakęs: „Keliauti - tai kiekvieną 
akimirką gimti ir mirti“. Taip ir aš jaučiuosi - 
tol, kol keliauju, tol aš gyvenu, tiesiog 
alsuoju gyvenimu. O šio posakio mirtį 
suvokiu kaip naujas patirtis, įgytas kelionėje, 
nes tuomet tarsi atgyji iš naujo ir mokaisi 
kažko dar nepatirto. 
     Buvo viena nerūpestinga vasaros popietė, 
kada pamačiau LTVK tinklapyje skelbimą 
apie intensyvios Erasmus programos projektą 
Turkijos sostinėje Ankaroje.  
     Dalyvavimo sąlygos kur kas paprastesnės 
nei bet koks egzaminas. ☺ Tereikėjo 
užpildyti kelias asmeninės informacijos 
skiltis norint pretenduoti. Pildydama svajo- 

 
Nuotraukoje:  vieta prie Ankaros, skirta organizuoti 
poilsiui gamtoje. 

jau, kaip būtų šaunu vėl sugrįžti į saulėtąją 
Turkiją. Nebuvo svarbu netgi tai, kad nebuvo 
jokios papildomos informacijos apie 
projektą, išskyrus pavadinimą ir datą – noras 
nugalėjo.  
     Tolimesnį pasakojimą tęsia mano kolegės 
iš Klaipėdos fakulteto, taip pat dalyvavusios 
IP Erasmus projekte Turkijoje.  
     „Viskas prasidėjo rugsėjo 16 dieną, kai 
važiuodamos autobusu Klaipėda – Ryga 
suvokėme, kad pirmą kartą gyvenime 
skrisime lėktuvu. Kojos ir rankos drebėjo iš 
baimės, bet skrydis buvo malonesnis negu 
tikėjomės. Nusileidome Istambulo oro uoste, 
ten mus pasitiko minia besišypsančių veidų, 
tad iš karto suvokėme – tai Turkija. Mus 
pasitiko Turgut Ozal universiteto atstovas, 
kuris nuvežė Lietuvos verslo kolegijos 12-os 
lietuvaičių grupę į viešbutį. Visa tai pranoko 
mūsų lūkesčius - nesitikėjome tokių gerų 
gyvenimo sąlygų, saugumo... Jau kitą dieną 
keliavome į universitetą. Ten pamatėme 
prabanga tviskančią mokymo įstaigą bei 
aukščiausio lygio vadovus. Likome 
sužavėtos. Šiame projekte dalyvavome ne 

vienos, buvo atstovų iš Portugalijos, 
Lenkijos ir Turkijos. Paskaitos visiems kartu 
vyko kiekvieną dieną, be abejo, išskyrus 
savaitgalius.☺ 
     Žinoma, valgėme sočiai tradicinius 
Turkijos patiekalus, bet maistas vis dėlto 
neįvairus ir neprilystantis Lietuvos virtuvei. 
Taip pat vykome į nuostabiausią vietą – Ka- 

 

padokya. Liko-
me nustebintos 
ir sužavėtos to-
kio gamtos su-
kurto stebuklo. 
Kelionė nors ir 
buvo ilga, ta-
čiau per tą 
popietę pama-
tėme ir galėjo-
me įsivaizduo-
ti, kaip anks-
čiau žmonės 
gyveno olose. 

Nuotraukoje:  straipsnio autorė Laura: „Kapadokya – 
Riding horse country“. 

     Tai buvo viena iš nuostabiausių dienų, 
praleistų Turkijoje. Šiuo metu ilgimės 
šilumos bei šio nuostabaus kampelio, tad 
labai džiaugiamės, kad turėjome tokią 
galimybę susipažinti su kitų šalių atstovais, 
bei kartu leisti laiką, dirbti grupėse bei 
aplankyti šią šalį,“ – prisiminimais dalijosi 
Indrė, Bernadeta ir Aušrinė.  
     Prisiminus šiltąją Turkiją gūdžiais žiemos 
vakarais širdis sušyla. ☺ Juk ten šviečia 
saulė, o ir žmonės plačiau šypsosi. 
Parsivežiau dalelę tų šypsenų ir savo širdyje. 
O kur dar tarptautinių pažinčių pagausėjimas, 
darbas tarptautinėje aplinkoje, „kultūrų miš- 
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Nuotraukoje:  Projekto dalyviai prie Gazi universiteto. 

rainės“ skonis... ☺ Be abejo, naudingos ir 
projekto metu įgytos žinios, atlikti praktiniai 
užsiėmimai. Niekas nedings, viskas 
susidėliojo į tam tikrus smegenų 
„stalčiukus“. Pasipildė ir tikrasis rašomojo 
stalo stalčius – jame garbingas sertifikatas, 
kurį gavo visi dalyviai, bylojantis apie 
dalyvavimą eksperimentiniame Erasmus 
projekte. Padėtas dar vienas žingsnelis 
karjeros link. 
     Tiems, su kuriais dalinamės patirtimi ir 
įspūdžiais (nes dėl kažkokių priežasčių 
neturėjo galimybės patirti šio gyvenimo 

nuotykio – kelionės - patys), noriu akcentuoti 
– gaudykite visas pasitaikiusias galimybes! 
Juk jūs jauni, žavūs ir energingi. Mėgaukitės 
gyvenimu, būkite atviri jam, ir gal jau labai 
greitai būtent JŪS būsite tas žmogus, kuris 
nuotraukoje besišypsantis siunčia linkėjimus 
iš savo svajonių kampelio. 

Laura Ražinskaitė, 
VVD-10 studentė, 

IP Erasmus projekte Turkijoje 
dalyvė 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lietuvos verslo kolegija pristatė projektą 
„Erasmus Lietuvos mokykloms“

     Lietuvos verslo kolegijos studentai kartu su šiuo metu kolegijoje 
studijuojančiais studentais iš Turkijos pristatė studentų mainų programą 
Erasmus Vakarų Lietuvos regiono mokyklų 10-12 klasių moksleiviams. 
Studentai dalijosi savo įspūdžiais ir ragino būsimus studentus 
pasinaudoti suteikiamomis Erasmus galimybėmis.  
     Šiuo metu Lietuvos verslo kolegija yra pasirašiusi daugiau nei 60 
bendradarbiavimo sutarčių dėl Erasmus su aukštosiomis užsienio 
mokyklomis iš Turkijos, Ispanijos, Graikijos, Čekijos ir t. t. 
Džiaugiamės, kad mūsų studentai aktyviai naudojasi Erasmus programa 
ir išvyksta studijuoti 1-12 mėn. laikotarpiui į užsienio aukštąsias 
mokyklas. 
Erasmus projektas buvo pristatytas šiose mokyklose: Klaipėdos raj. 
Veiviržėnų gimnazijoje, Skuodo raj. Ylakių gimnazijoje, Palangos 
„Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, Šilutės raj. Žemaičių Naumiesčio 
gimnazijoje, Plungės raj. Platelių gimnazijoje, Klaipėdos raj. 
Endriejavo vidurinėje mokykloje, Klaipėdos raj. Priekulės Ievos 
Simonaitytės gimnazijoje, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, 
Pranciškonų gimnazijoje.  

Dėkojame mokyklų atstovams, padėjusiems suorganizuoti susitikimus 
su moksleiviais. 

 
Nuotraukoje:  projekto dalyvės LTVK studentės prie Klaipėdos raj. Endriejavo 
vidurinės mokyklos. 

LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus inf. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

       

Lietuvos verslo kolegija vykdo Grundtvig partnerysčių projektą  
"The Traditional Village for a Future Life",  
projekto Nr. LLP-GRU -MP-2012-LT-00122 

2012 m. spalio 11-14 dienomis vyko 
pirmasis projekto „The Traditional Village 
for a Future Life“ partnerių susitikimas 
Krajovoje (Rumunija). 

 
Nuotraukoje:  Krajovos miesto vaizdas. 

Projektas „The Traditional Village for a 
Future Life“ skirtas jauniems ir daugiau kaip 
50 metų žmonėms, kurie neturi darbo, 
išsilavinimo, specialybės, patiria ekonominę, 
socialinę ar kultūrinę atskirtį. Projekto 

dalyviai turės galimybę sužinoti apie 
Europos šalių papročius bei tradicinį kaimo 
gyvenimo būdą (nuotraukoje – rumunų 
merginos nacionalinis apdaras). 

 

Projekto metu bus organizuojami 
vietiniai ir tarptautiniai seminarai, kuriuose 

projekto dalyviai mokysis, kaip gaminami 
tradiciniai keramikos, medžio, tekstilės 
gaminiai, nacionalinis maistas ir gėrimai. 

Projektas taip pat suteiks galimybę 
dalyviams išmokti verslumo ir pradėti savo 
nedidelį šeimyninį verslą, susijusį su liaudies 
amatais.  

Projekte dalyvauja partneriai iš 
Rumunijos, Prancūzijos, Turkijos, Italijos, 
Kipro, Ispanijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos. 
Lietuvai vykdant projektą atstovaus Lietuvos 
verslo kolegija. 
 

Projekto koordinatorė  
Silva Blažulionienė 
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Seminare „NUO IDĖJOS IKI SANDORIO“  

     VPM firmoje „Biurometa“ atliekantys 
praktiką V-10 gr. studentai gavo puikų 
pasiūlymą sudalyvauti 2012 m. rugsėjo 27 d. 
,,Smart Start” seminare „Nuo idėjos iki 
sandorio“. Nuotraukoje užfiksuotas seminaro 
momentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Renginio metu buvo pristatomas 
investicinis fondas ,,Verslo angelai”, 
dalyvius sveikino ir savo sėkmės formule 
dalinosi Klaipėdos miesto meras Vytautas 
Grubliauskas, panešimą skaitė DNB banko 
atstovas. Renginys truko tris valandas, kurių 
metu buvo dėstomos galimybės, kaip įkurti 
savo verslą žingsnis po žingsnio, kaip 
realizuoti savo idėjas, kaip jas patentuoti bei 
visi žingsniai tampant geru vadovu, 
verslininku.  
     Mokymus vedė žinomas verslo 
konsultantas Arvydas Strumskis, „Verslo 
angelų fondo I“ vadovaujantysis partneris, 
dalinosi savo patirtimi, sukaupta per ilgus 
darbo metus su įvairaus investicinio kapitalo 
įmonėmis pradedant nuo smulkaus verslo 
kompanijų iki didelių akcinių bendrovių.  

     Arvydas Strumskis auditorijai pristatė, jo 
nuomone, svarbiausias knygas norint tapti 
geru vadovu ir siekiant atitinkamai valdyti 
savo įmones, tai: Sun Tzu ,,Karo menas”, 
Dale Carnegie ,,Kaip įsigyti draugų ir daryti 
įtaką žmonėms”, Robert Cialdini ,,The sience 
of persuasion”.  
     Renginio metu išgirsta informacija 
daugiau ar mažiau buvo naudinga 
kiekvienam asmeniškai. Pabaigoje turėjome 
galimybę išgirsti aiškius ir išsamius 
atsakymus į užduotus klausimus, sužinojome 
verslininkavimo subtilybes, gavome 
patarimų. Galima teigti tik tai, kad renginys 
buvo tikrai įdomus ir kurstantis pradėti savo 
verslą. 

VPMF „Biurometa“  
personalo sk. vadovas  

Robertas Kruvelis 

________________________________________________________________________________ 
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Suaugusiųjų švietimo savaitė (lapkri čio 19-25 d.) 
„KART Ų MOKYMASIS KARTU”  

     2012 m. lapkričio 16d. VšĮ Lietuvos 
verslo kolegijos Verslo informacinio centro 
atstovai dalyvavo Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje atidaryme Suaugusiųjų švietimo 
savaitės renginyje „Kartų mokymasis kartu“.  

 
Nuotraukoje: Renginio dalyviai. 

     Renginio atidarymo metu sveikinimo 
žodžius tarė Arūnas Bėkšta, LSŠA 
prezidentas, Ričardas Totoraitis, ŠMM 
akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas. Pranešimus 
skaitė Nomeda Marčėnaitė tema „Menininko 

žvilgsnis į mokymąsi“, Roma Juozaitienė ir 
dr. Aurimas M. Juozaitis kalbėjo apie tai, 
„Kaip keliavome andragoginio 
profesionalumo link?“, Rita Vargalytė 
nagrinėjos „Kartų perimamumą - Telšių 
regiono atvejis“, Mindaugas Libikas 
pasidalijo mintimis, kas yra „Kartų 
mokymasis kartu: krokodilas Gena, 
Kūlverstukas ir Skrybeliuotė“. 

 
Nuotraukoje:  Pranešimą skaito žinoma menininkė, 
laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė. 

     Per pertrauką vyko neformalus 
bendravimas.  

     Toliau vyko projektų konkurso „Kartos 
mokosi kartu“ laimėtojų apdovanojimas ir  
Dvidešimtmečio andragogo vardo suteikimas 
Romai Juozaitienei. 
     Renginio pabaigoje nuskambėjo kartas 
jungiantys/skiriantys muzikos tiltai, kuriuos 
vedė kompozitorius dr. Antanas Kučinskas. 
     2012 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės 
renginiai tęsėsi nuo lapkričio 19 d. iki 25 d. 
     LTVK taip pat įnešė savo duoklę į 
Suaugusiųjų švietimo savaitės renginius: 
informacinį pranešimą tema „Koks Lietuvos 
ekonomikos šešėlio ilgis?“ skaitė lektorė 
Raisa Minčinauskienė. Buvo kviečiami 
dalyvauti visi, ir su savimi „privalėjo“  
atsinešti toleranciją, švelnumą, humorą, 
šilumą, ištvermę, gerumą, kūrybiškumą, gerų 
idėjų, gerą nuotaiką. :) 
     Dėkojame visiems , prisidėjusiems prie 
šio renginio. 

Birutė Povilianskienė, 
LTVK Verslo informacinio centro vadovė

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lietuvos verslo kolegija dalyvavo 
„Aukšt ųjų mokyklų mugėje Šilutė 2012“ 

     Lapkričio 23 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje vyko „Aukštųjų 
mokyklų mugėje Šilutė 2012“. Mugės metu gimnazijos moksleiviams 
buvo skaitoma paskaita „Išbandyk Erasmus, studijuodamas Lietuvos 
verslo kolegijoje“. Po paskaitos gimnazistai turėjo galimybę susipažinti 
su studijų programomis, dėstomomis mūsų kolegijoje, daugiau išgirsti 
apie Lietuvos verslo kolegiją bei tiesiogiai pabendrauti su mūsų 
studentais.  
     Džiaugiamės, kad Vydūno gimnazijos moksleiviai aktyviai domėjosi 
Kolegija ir tikimės, kad jie papildys mūsų aktyvių, energingų ir 
protingų studentų gretas.  

LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus inf 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lietuvos verslo kolegija dalyvavo renginyje 
„SPECIALYBI Ų KAVIN Ė“ 

Lapkričio 12-29 d. Lietuvos miestuose vyko jau trečius metus 
organizuojamas renginys „Specialybių mugė“. Projekto tikslas - leisti 
moksleiviams iš pirmų lūpų sužinoti apie skirtingas specialybes ir taip 
ateityje padėti jiems renkantis karjeros kelią.  

 

„Specialybių mugė buvo puiki proga susitikti su būsimaisiais studentais 
ir pristatyti jiems aktualias studijų programas.  
Lietuvos verslo kolegija šiais metais pristatė šešias iš vykdomų 
vienuolikos studijų programų. Su Įstaigų ir įmonių adminsitravimo, 
Ekonomikos, Finansų, Pardavimų vadybos, Teisės, Rekreacijos ir 
turizmo verslo vadybos ir Verslo procesų vadybos studijų programų 
specifika, studijomis bei darbo perspektyvomis būsimuosius studentus 
supažindino mūsų Kolegijos dėstytojai-praktikai, Kolegijos absolventai, 
dirbantys pagal Kolegijoje įgytą profesiją, ir studentai, studijuojantys 
pagal atitinkamas studijų programas. 
Kolegija specialybes pristatė Šiaulių, Tauragės, Vilniaus, Mažeikių, 
Telšių ir Klaipėdos moksleiviams. Kiekviename mieste atitinkamai 
dalyvavo 400-600 moksleivių iš 10-12 klasių. 
Tikime, kad šis projektas padės moksleiviams apsispręsti, ką jie nori 
studijuoti, bei tikimės, kad dalis moksleivių pasirinks studijas Lietuvos 
verslo kolegijoje. Taip pat labai norime padėkoti Lietuvos verslo 
kolegijos dėstytojams, absolventams ir studentams, sutikusiems 
dalyvauti šiame projekte. 

Laura Žarnauskaitė, 
LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovė
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PUSIAU JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI...PUSIAU JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI...PUSIAU JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI...PUSIAU JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI...    
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Laimės kūdikių paslaptis 
     Vieno Londono universiteto mokslininkai, sukaupę daug pasakojimų 
apie gyvenimo sėkmę, išaiškino keletą dėsningumų ir nustatė, kodėl 
vieniems žmonėms sekasi, o kiti save laiko nevykėliais.  
     Pasirodė, kad sėkmės istorijose esama daug bendrumų. Laimingieji 
iš karto supranta, kad sėkmė pati plaukia jiems į rankas arba kad jie 

sulaukė šanso savo jėgomis pakeisti gyvenimą. Jie iškart pradeda veikti, 
nebijodami rizikuoti ir neabejodami, kad viskas baigsis sėkmingai. 
     Tie, kurie nuolat skundžiasi nesėkmėmis, taip pat turi daug bendra. 
Pokalbiuose jie patys prisipažįsta, kad bijo naudotis atsitiktinai 
atsiradusiomis galimybėmis. Laikui bėgant, „nevykėliai“ net nustoja 
tikėtis stebuklo ir nepastebi, kada jis priartėja. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Egzotiškiausios profesijos pasaulyje 
     Ko gero, tokių profesijų neįgysi nė viename pasaulio universitete ar kolegijoje. Ir kažin ar 
yra žmonių, svajojančių apie tokius darbus nuo vaikystės. Vis dėlto, susidarius dam tikroms 
aplinkybėms, kažkas ima ir pradeda dirbti tą darbą, kuris dažniausiai reikalauja ir rimto 
pasirengimo, ir specifinių gebėjim ų bei įgūdžių. 

1. Elitiniuose Amerikos ir Europos 
ūkiuose dirba profesionalūs karvi ų 
pedikiūro meistrai. Galvijų kanopų 
būklę stebi specialūs darbuotojų 
padaliniai – juk nuo to priklauso 
galvijų savijauta, gebėjimas 
daugintis, bendroji būklė. 

2. Pingvinų vartytojai  padeda 
paukščiams kaskart, aki praskrenda 
sraigtasparnis. Mat išgirdę 
praskrendančio sraigtasparnio 
keliamą` triukšmą, pingvinai užverčia 
galvas aukštyn ir labai stipriai 
atsilošia. Kadangi šių paukščių kaklas 
ypač trumpas, o patys yra labai 
nerangūs, pingvinai negali ilgai 
stovėti tokioje padėtyje ir nugriūva, o 
gulėdami ant nugaros, patys atsikelti 
nepajėgia, todėl gali sušalti. 

3. Didelės įmonės, gaminančios 
antiperspirantus ir dezodorantus, 
būtinai samdo pažastų uostytojus. 
Tokie darbuotojai privalo bandymų 

dalyvių pažastis tepti 
eksperimentiniais gaminiais ir stebėti, 
kaip per dieną keičiasi kvapas. 

4. Kiaušinių uostytojais elitiniuose 
restoranuose dirba žmonės, atsakingi 
už tai, kad ruošiant patiekalus 
atsitiktinai nebūtų panaudoti sugedę 
kiaušiniai. 

5. Golfo kamuoliukų surinkin ėtojai  
vaikšto po golfo lauką, rinkdami 
kamuoliukus ten, kur jie buvo palikti: 
lauke, duobutėse, medžiuose, 
kūdrose... 

6. Japonijoje dirba tualetų gidai. Tai 
valstybės tarnautojai, padedantys 
reikalo prispaustiems žmonėms 
megapoliuose surasti artimiausią 
viešąjį tualetą. 

7. Nė viena didelė skerdykla neapsieina 
be smegenų išėmėjo, kuris 
atsakingas už tai, kad paskerstų 
gyvulių smegenys būtų tvarkingai, 
nepažeistos išimtos iš kaukolės ir 

pristatytos į restoranus, kur bus 
paruošti iš jų gurmaniški patiekalai. 

8. Skruzdėlių selekcininkas atrenka 
tinkamas skruzdes specialioms jų 
veisimo fermoms. 

9. Prestižinėse batų parduotuvėse visada 
dirba avalynės raukšlių, 
susidarančių matuojantis batus, 
lygintojas. 

10. Prezervatyvų bandytojas – jums 
leidus, šios profesijos detaliau 
neapibūdinsime. ☺ 

11. Stovėtojas eilėje, kuris, sumokėjus 
numatytą sumą, ilgokai gali stovėti 
eilėje, pavyzdžiui, kad galėtumėte 
nusipirkti bilietą į žvaigždės 
koncertą. 

12. Samdomas giminaitis gali dalyvauti 
jums svarbiose šventėse, jei nenorite 
ar negalite pristatyti savo tikrųjų 
giminaičių. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seniausia profesija pasaulyje 
     Turbūt iš karto nusprendėte, kad žinote, 
kokia pasaulyje seniausia profesija. Tačiau, 
turbūt, apsirikote, taip pamanę, nes seniausia 
profesija pasaulyje, mokslininkų nuomone, 
yra stomatologo.  
     Prieš 6,5 tūkstančio metų dabartinėje 
Slovėnijos teritorijoje gyvenusio žmogaus 
žandikaulyje antropologai aptiko dantų su 
plombų liekanomis. Viename iš iltinių dantų 

buvo rasta pašalinės medžiagos, kuria buvo 
užpildytas vertikalus plyšys dantyje. Atlikus 
infraraudonųjų spindulių spektroskopiją 
nustatyta, kad tai bičių vaškas.  
     Mokslininkai, naudodamiesi rentgeno ir 
tomografijos metodu, atkūrė trimatę 
žandikaulio ir likusių dantų struktūrą ir 
išsiaiškino, kad žandikaulis – jauno 24-30 
metų vyro. Jie nustatė, kad vaškas buvo 

panaudotas atliekant ritualus prieš mirusio 
žmogaus laidotuves, bet dabar jau niekas 
negali pasakyti, ar tai buvo prieš pat vyro 
mirtį, ar jau po mirties. 
     Jeigu plyšys danties emalyje ir dentine 
buvo užpildyta vašku prieš mirtį, šios 
procedūros tikslas greičiausiai buvo 
sumažinti danties jautrumą ir skausmą. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nauja darbuotojų mada 
     Jungtinės Karalystės žiniasklaida skelbia, 
kad šalyje tampa itin populiaru eiti pabėgioti 
per pietų pertrauką darbe. Švedai pamėgo per 
šią pertrauką šokti skambant trankiai 
muzikai. 
     Apsipylę prakaitu šokėjai trypia mirgant 
diskotekos šviesoms kartą per mėnesį 

organizuojamame ir šimtus šokėjų 
sutraukiančiame renginyje „Lunch Beat“. Ši 
tradicija prasidėjo Stokholme, o dabar 
sparčiai plinta kituose Europos miestuose.  
     Pirmąkart tokie šokiai surengti vienoje 
požeminėje automobilių aikštelėje 2010 m.  

     Organizatoriai sako, kad šis 
pasilinksminimas prasideda lygiai vidurdienį 
ir trunka valandą. Per renginius alkoholis 
nevartojamas, todėl pietų pertraukos šokių 
atmosfera kitokia nei naktiniuose klubuose. 
Panašūs renginiai jau keli metai vyksta 
Švedijoje, Suomijoje, Serbijoje (BNS, LR).

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puslapis parengtas pagal laikraščiuose „Laisvalaikis“  (2012-11-29) ir „Šiaulių kraštas“ publikuotą medžiagą. 
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Juokų   kampelis 

     Kviečiame ir Jus prisidėti prie „ Juokų kampelio“ kolekcijos pildymo. Jei turite įdomių 
anekdotų, situacijų aprašymų ar dėstytojų ir kolegų studentų juokingų pasisakymų, rašykite 
el. paštu siauliai@vlvk.lt  – būtinai išspausdinsim. Jei Jūsų atsiųsta istorija ar anekdotas 
sulauks daug palankių atsiliepimų – apdovanosime! 

 

Kadangi šiame „LTvk laikraš čio“ numeryje labai 
daug kalbama apie galimybes įsidarbinti, 
pasirinkti profesij ą, rasti savo nišą versle, 
anekdotai šįkart kaip tik apie tai! 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Personalo skyriaus vedėjas domisi pretendento į laisvą darbo vietą  
šeimine padėtimi: 

- Ar jūs vedęs? 
- Esu viengungis, - atsako pretendentas. 
- Tada, deja, jūs mums netinkate, - liūdnu balsu sako vedėjas. 

Mes priimame tik tuos žmones, kurie pripratę paklusti. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Kalbasi du draugai: 
- Kokia tavo profesija? 
- Kraštovaizdžio dizaineris. 
- -Geras! O ką tai reiškia? 
- Buldozeriu žemes stumdau... 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Sūnus, ką tik įstojęs į aukštąją mokyklą, grįžta namo. 
- Tai ką studijuosi, sūnau, - klausia tėvas. 
- Kažką su medicina, - išdidžiai atsako sūnus, - santechnika 

vadinasi. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Jaunas vyrukas įkūrė įmonę. Pirma diena kontoroje. Ant slenksčio 
pasirodo žmogus. „Klientas!“ – džiugiai pagalvojo naujasis vadovas, 
čiupo telefono ragelį ir puolė kalbėti: 

- Ne, šiandien negaliu... Ne, niekaip, ką jūs... Nepaprastai daug 
užsakymų... Gal kitą savaitę?.. Aš jus užrašysiu į eilę. 
Padeda ragelį ir maloniai sako svečiui: 

- Atleiskite, tiek klientų... Vis skambina ir skambina, nėra net 
kada su jumis kalbėti. 

- Nieko tokio, aš iš telekomunikacijų kompanijos – telefono 
linijos atėjau prijungti. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Mane tėvai nuo pat mažens mokė nepažįstamiems durų neatidaryti. Kai 
užaugai, įsidarbinau Autobusų parke. Jau pirmą dieną mane atleido – 
nesupratau, už ką. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Vadovas šaukia aptingusiam darbuotojui: 
- Eik dirbti! Juk nuo darbo dar nė vienas nenumirė! 
- Bet aš vis dėlto nenorėčiau rizikuoti, - ginasi darbuotojas. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Darbo diena. Pietų pertrauka. Darbuotojas žadina savo kolegą: 
- Jonai, kelkis, einam valgyti. O gal tu šiandien be pietų pertraukos 
dirbi? 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Viršininkas pavaldiniui: 
- Ką jūs čia veikiate? 
- Vykdau jūsų paliepimą. 
- Bet aš nieko neliepiau... 
- O aš nieko ir nedarau. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

- Jonai, kodėl tu miegi darbe? 
- Suprantate, viršininke, namie mažas vaikas neleidžia miegoti... 
- Tai atsinešk savo amžių čia, kad ir darbe miegoti neleistų. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

- Daktaras žadėjo, kad per dvi savaites pastatys mane ant kojų.  
- Ir kaip? 
- Nemelavo: turėjau parduoti automobilį, kad sumokėčiau 

gydymo išlaidas... 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Tik mokslus baigęs elektrikas atsiliepia telefonu, o ten girdėti ponios 
rėkiama pretenzija: 

- Aš jau kelias savaites prašau jūsų sutvarkyti mano namų durų 
skambutį!  
Elektrikas: 

- Aš pas jus buvau keturis kartus, bet niekas neatidarė durų... 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Pas cirko direktorių ateina ieškantis darbo žmogus: 
- Girdėjau, kad jums reikia liūtų tramdytojo? 

Direktorius: 
- Labai gaila, bet prieš pusvalandį jau priėmiau. Bet jūs būtinai 

ateikite rytoj – tikrai priimsime! 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Mano hobis yra stebėti žuvytes akvariume. Aš valandų valandas sėdžiu 
prie akvariumo ir stebiu žuvytes. 

- O ką tavo žmona? Nepyksta? 
- Ne, ji visiškai nesidomi, ką aš veikiu darbe. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 
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