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2012 m. pavasaris Nr. 2 (21) Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentų laikraštis Leidžiamas nuo 2005 m. 
 
 

 
Štai koks jis, “Gerų linkėjimų medis”, Jūsų 
visų gerais linkėjimais pražydęs Kolegijos 
Šiaulių fakulteto fojė.  

 

 
Žiemiškai pavasariškas interviu su Kolegijos 
steigėjomis direktore doc. dr. Angele Lileikiene 
ir pavaduotoja studijoms doc. dr. Genovaite 
Avižoniene. Skaitykite 2 psl. 

 

Projektai, projektai, projektai!.. Tie, 
kuriuos vykdome, tie, kuriuose 
dalyvaujame, už kuriuos padėkas 
gauname. Apie juos skaitykite 4 – 6 psl. 

 
 
 

Redaktoriaus žodis 
 

Medžiaga laikraščiui jau surinkta. 
Straipsniai suredaguoti. Nuotraukos įkeltos. 
Viskas jau ne vieną kartą peržiūrėta. Kažko 
trūksta. Ko gi trūksta, ko dar negana, kad 
galima būtų atiduoti „VLVK laikraštį“ 
skaitytojams?  

Atsiverčiu pirmąjį puslapį. Nėra 
redaktoriaus žodžio, kuriuo laikraštis būtų 
palydimas į kelią pas skaitytoją. Apie ką 
rašyti? Juk viskas ir taip aišku: 1. Interviu su 
Kolegijos steigėjomis doc. dr. Angele 
Lileikiene ir doc. dr. Genovaite Avižoniene 
yra. Rodos, neprastai pavyko: matyti jos abi 
kaip žavios jaunatviškos moterys, mamos, 
dėstytojos, kaip aistringos keliautojos ir 
nenuilstančios kovotojos su vėjo malūnais 
dėl jaunų žmonių. 2. Kolegijos „fuksų“ 
įspūdžiai – smagiausia, kad jiems pas mus 
smagu! – todėl ir verta toliau dirbti. 3. Net 
šeši straipsneliai (!) apie įvairiausius 
projektus, kuriuose dalyvauja arba vykdo 
mūsų Kolegija. Tiesa, šį kartą nėra apie 
mūsų Erasmus studentus. Tačiau jiems 
viskas gerai – facebook‘as mirga nuo jų 
nuotraukų ir įspūdžių. Apie juos ir „Šiaulių 

krašte“ (2012-05-04) rašė. Greitai grįš namo, 
tuomet pašnekinsim. 4. Studentai nugalėjo 
„Važiuok, žygiuok – eismo nebijok!“ ir 
Europos Parlamento skelbtame konkurse 
(apie tai rašė internetiniai portalai 
www.šiauliai.info.lt , www.radviliškietis.lt 
„Šiaulių kraštas“), kurio prizas – kelionė į 
Briuselį. 5. Praėję metai buvo paskelbti 
Savanorystės metais – apie tai studentės I. 
Lialytės straipsnelis, publikuotas ir 
internetiniame portale www.šiaulietis.lt ir 
www.šiauliai.info.lt. 6. Juokų kampelis taip 
pat vietoje – gal kam nuotaiką nuskaidrins, 
šypsena veidą papuoš. Ir diskutuoti apie 
Sokrato protingus žodžius pakviesta. Labai 
tikiuosi, kad bus atsiliepusių, norinčių ne tik 
prizą laimėti, bet savo nuomonę išsakyti. 
Tiesa, jokio žodelio apie Kolegijos Šiaulių 
fakultete ne tik pražydusį, tačiau nuostabiais 
žodžiais tebežydinti „Gerų linkėjimų medį“ 
– ant jo linkėjimai iš Šiaulių, Kužių, 
Klaipėdos, net iš tolimosios Slovėnijos 
pakibę. 

Lyg ir viskas, kas numatyta buvo 
šiame „VLVK laikraščio“ numeryje 
spausdinti, sudėta. Tik kažko vis dar trūksta. 
Kažko, apie ką kasdien kalbame, ką kasdien 
prisimename, lėkdami lyg be galvų per 

darbus ir su darbais. Bet kas šalia būna visą 
laiką, kas neužmiršta paskambinti, paklausti, 
kaip tau sekasi, ar nepavargai, o gal nevalgęs 
esi... Liko labai nedaug laiko iki pirmojo 
gegužės sekmadienio. O tada anksčiausią 
rytą išbėgti ir priskinti pačių gražiausių, 
pačių raudoniausių tulpių, dar tebeblizgančių 
ryto rasa, padaryti kavos ir visa tai nunešti 
MAMAI. Kasdien dėkoju likimui, kad dar ją 
turiu, kad dar turiu kam pasakyti: „Mama“. 
Iš atminties išplaukia šiauliškės poetės 
Auksės Vasaitytės eilėraščio žodžiai: 
„Ateiki, mama, į vaikystės lauką / Iš jo ir aš į 
svajones budau. / Ir kaspiną įrišk į plaukus, / 
kad dovanų ieškočiau tau.“ Nereikia mūsų 
Mamoms ir mums, jau tapusioms mamomis, 
brangių dovanų. Mums reikia Jūsų, mielieji. 
Jūsų tokių, kokius pačios užsiauginom – 
mielų ir piktų, padykusių ir paklusnių, 
besišypsančių ir liūdinčių...  

Su atėjusiu pavasariu, mielieji 
„VLVK laikraščio“ skaitytojai. O kad vasarą 
pasitiktume dar geriau nusiteikę, rašykite 
mums, išspausdinsime. 

Jūsų Raimonda Tamoševičienė, 
„VLVK laikraščio“ redaktorė 
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ŽIEMIŠKAI PAVASARIŠKAS INTERVIU SU 
KOLEGIJOS STEIGĖJOMIS 

 
Kiekvienais metais Vakarų Lietuvos verslo kolegijos steigėjoms 

direktorei doc. dr. Angelei Lileikienei ir direktorės pavaduotojai 
studijoms doc. dr. Genovaitei Avižonienei  žiemos pabaiga, 
pavasaris – ypatingas laikas. Tuomet jų erdvūs, svetingi, vaišingi 
namai būna pilni anūkų juoko, namiškių šypsenų, gėlių. Tuomet 
namai kvepia pyragais ir ta ypatinga šiluma, kuri išspinduliuojama ir 
Kolegijos bendruomenei – studentams, darbuotojams, dėstytojams.  
„VLVK laikraštis“ žiemos pabaigos ir pavasario proga nutarė 
pašnekinti tiesiog dvi žavias moteris, sugebėjusias ne tik įkurti, bet ir 
sukurti vieną geriausių nevalstybinių aukštųjų mokyklų Lietuvoje – 
Vakarų Lietuvos verslo kolegiją.  

 
Nuotraukoje: Vakarų Lietuvos verslo kolegijos steigėjos (iš kairės) direktorė doc. 
dr. Angelė Lileikienė ir pavaduotoja studijoms doc. dr. Genovaitė Avižonienė  
 
1. Kokiomis mintimis pasitinkate 2012-ųjų metų pavasarį?  

A. L. Taip greitai laikas bėga. Darbų daug ir nieko nebespėju. 
G. A. Kaip ir kiekvienais metais vasario mėnesį pradegu galvoti: 
kaip gerai, tuoj bus pavasaris. 

2. Gerbiamosios. Esate daug gyvenime pasiekusios. Kokius savo 
gyvenimo etapus išskirtumėte kaip svarbiausius, padariusius Jums 
didžiausios įtakos, sąlygojusius didžiausias permainas?  
A. L. I etapas, kai pradėjau dirbti mėgstamą darbą, t. y. dėstytoja 
1978 m. II – kai apsigynusi 
disertaciją, pradėjau dėstytojauti aukštojoje mokykloje 1989 m. III 
– Kolegijos įkūrimas 1994 m. Visi šie etapai - tai etapai, kuomet 
prasidėjo „beprotiškas“ gyvenimas ir nė dienos ramybės. 
G. A. Aš manau, kad nėra tarp gyvenimo etapų griežtų ribų. 
Kiekvienas naujas gyvenimo etapas yra ankstesnio seka. Gal būtų 
galima išskirti, kada baigusi aštuonias klases įstojau į Panevėžio 
sporto mokyklą-internatą, taip pat mano apsisprendimą baigus 
studijas pasirinkti darbą Klaipėdoje, vėliau dėstytojauti aukštojoje 
mokykloje, tada apginta disertacija bei Kolegijos steigimas. 

 

3 Ar turite savo gyvenimo credo, į kurį atsiremiate įvairiose 
situacijose? Koks jis?  
A. L. Žmogus gyvenime turi dvi užuovėjas – vaikai ir darbas. Ir 
man pasisekė – aš turiu nuostabius vaikus, šeimą ir puikų darbą. 
Kiekvieną dieną į darbą einu kaip į šventę, ypač paskaitų skaityti. 
G. A. Mano gyvenimo credo, kada aš numirsiu, kad aplinkiniai 
pasakytų: „Buvo gera motreškelė“ (žemaitiškai). O jeigu ne 
žemaitiškai, tai sąžiningumas, atidumas ir pagarba aplinkiniams. 
Kuo daugiau atiduosi savęs aplinkiniams, tuo daugiau tavęs bus. 

4. Kokie Jūsų sutikti žmonės, perskaitytos knygos, gal matyti kino 
filmai, spektakliai padarė Jums didžiausią įtaką? Kodėl? Kokią?  
A. L. Gyvenime vadovaujuosi nuostata – pasirink draugus, 
protingesnius už save. Todėl sutikti kolegos, draugai, būdami 
protingesni, darė didžiulę įtaką. Poetas Justinas Marcinkevičius – 
dažnai, kai sunku, atsiverčiu jo „Dienoraštį be datų“, kolegė ir 
pedagogė Birutė Kašarovskaja, kolega, dabar europarlamentaras 
Leonidas Donskis, poetas Henrikas Čigriejus ir kt.  
G. A. Teko bendrauti su daugelių žmonių ir iš daugelio teko 
mokytis: iš vienų tolerancijos, iš kitų darbštumo ir atsakingumo, iš 
trečių - meilės aplinkiniams. 

5. Kokias žmoniškąsias vertybes labiausiai vertinate?  
A. L. Sąžiningumą ir atsakomybės jausmo turėjimą. 
G. A. Pareigingumą, darbštumą, tolerantiškumą. 

6. Kas labiausiai žeidžia? Ko negalėtumėte atleisti?  
A. L. Žodžio nesilaikymas ir gudravimas. 
G. A. Melas, išdavystė. 

7. Koks Jūsų hobi? Ką labiausiai mėgstate daryti laisvalaikiu? Ar 
turite laisvalaikio?  
A. L. Kelionės, kelionės ir dar kartą kelionės. Jos niekada manęs 
nevargina, net ir pačios nepatogiausios, bet buvimas ir pažinimas 
naujų vietų – tai nepakartojama, kas visada įkvepia ir suteikia 
jėgų. 
G. A. Sportas, kelionės, namų ruošos darbai. 

8. Koks metų laikas Jums labiausiai patinka? Kodėl?  
A. L. Auksinis ruduo, kai žėri auksinės spalvos, raudoni rėkiantys 
klevų lapai – tai kažkas užburiančio... 
G. A. Pavasaris. Atbunda gamta, tai lyg pradžia kažko naujo, 
gyvenimo stebuklų laukimas. 

9. Kokie Jums atrodo šiandienos jauni žmonės? 
A. L. Įdomūs, protingi ir smalsūs. 
G. A. Labai šaunūs. Dabar gyvenimo tempas labai didelis, neramu 
tik dėl jų sveikatos, nes tenka daug studijuoti, daugeliui dar tenka 
dirbti sunkų darbą. Mažas fizinis aktyvumas, intensyvus darbas 
kompiuteriu bei nekokybiškas maistas ilgainiui gali sukelti 
sveikatos problemų. 

10. Ko norėtumėte palinkėti sau?  
A. L. Padaryti tai, ką esu suplanavusi. 
G. A. Svajonių ir sveikatos. 
„VLVK laikraštis“ sveikina steigėjas su atėjusiu gražiu pavasariu 

ir Kolegijos bendruomenės vardu linki kiekvieną rytą pasitikti su tyra 
meile širdyje, su šypsena ir gaiva mintyse, su dievišku lengvumu kūne, su 
viltimi ir tikėjimu, kad išaušusi diena bus pati geriausia Jūsų gyvenime. 

Parengė Raimonda Tamoševičienė 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Motinos diena 
 

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė 
lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Motinos diena ne šiaip sau 
švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip Motina išaugina 
vaikus, taip žemė išaugina derlių.  

Motinų garbinimas siekia pačius seniausius laikus. Graikai 
garbino Gėją, romėnai – Artemidę, egiptiečiai – Izidę, o lietuviai – 
Žemyną. Pasaulyje paplitus krikščionybei, moteriškų deivių kultas 
pasibaigė, bet motina vis tiek neužmiršta – pradėta garbinti Jėzaus 
motina Marija. 

Motinos sąvoka ir funkcijos nuo senų laikų iki dabar labai 
pakito. Iš liaudies dainų žinome, kad visi rūpesčiai anksčiau krisdavo 
ant motinų pečių: jos valdydavo ūkį, prižiūrėdavo samdinius, dirbdavo 
visus namų ruošos darbus, augindavo vaikus. Patarlėse apie motiną 
sakoma: „Minkštos motinos rankos, bet sunkios jos ašaros“. Lietuvių 
kalboje, kaip jokioje kitoje, gausu meilių žodžių motinai pavadinti: 
mama, mamulė, mamulytė, mamytė, mamaitė, mamyčiukė, mamučiukė, 
mamulytė, mamužė, mamužėlytė, motinėlė, motinytė, motulė, motutė… 
Šiuolaikinės motinos jau nebėra vien namų šeimininkės, šeimos židinio 
sergėtojos. Nemažai jų yra savarankiškos moterys, ne tik auginančios 

vaikus, bet ir dirbančios darbą, kuris, pagal ankstesnę sampratą, būtų 
laikomas vyrišku. Nepaisant visų skirtumų, visos motinos nuolat 
jaudinasi dėl savo vaikų. Tuo jos ir yra motinos. Nepabuvę savo motinų 
kailyje nesuprasime, ką jos dėl mūsų išgyvena, tačiau bent retkarčiais 
parodykime joms savo dėkingumą, galbūt ne taip atvirai, kaip buvo 
įpratę mūsų senoliai. Pasveikinkime savo mamas su Motinos diena.  

 

Artėjant šiai dienai sukame 
galvą, kaip pasveikinti savo 
Mamą. Kokius žodžius 
parinkti? Ką užrašyti atvi-
ruke arba, jei negalime 
Mamos pasveikinti ją 
aplankydami, kokią žinutę 
nusiųsti? Žinoma, patys nuo-
širdžiausi ir mieliausi Mamai 
yra mūsų pačių žodžiai, 
keliaujantys iš širdies į širdį. 

Tiesiog prieikite prie savo Mamos, kol galite, prisiglauskite kaip 
vaikystėje ir tyliai sušnabždėkite: „Kaip gera, kad Tave dar turiu, 
Mama!“. Ir visos jūsų nuodėmės bus atleistos. 

Parengė Raimonda Tamoševičienė 
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KAIP JAUTIESI, FUKSE,  
PO PIRMOSIOS SESIJOS? 

 
Kasmet rugsėjis didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose sušvinta ne tik 
raustančiais rudenėjančiais medžiais ir 
įvairiaspalvėmis gėlėmis. Miestai sušvinta 
jaunais, besišypsančiais žmonėmis. Tai 
studentai grįžta po vasaros atostogų į savo 
Alma Mater – aukštąją mokyklą.  

Sakysite kažkas ne taip – kodėl 
besiskleidžiant pavasariui imame kalbėti apie 
rudenį?! Ogi todėl, kad rudenį buvo atlikta 
VLVK Šiaulių fakulteto I kurso studentų 
(fuksų) apklausa, siekiant išsiaiškinti, ko 
tikėjosi studentai tada, rudenį, prasidėjusiais 
naujais mokslo metais – kiek neramiais, nes 
viskas buvo aplinkui nauja: ir aplinka, ir 
dėstytojai, ir bendrakursiai, ir reikalavimai. 

Į klausimą, kodėl pasirinko studijuoti 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje, 
pirmakursiai rudenį sakė: 
Egidijus: „Atrodė tai puiki įstaiga norint 
įgyti praktinių žinių, gauti norimą 
išsilavinimą“. 
Marius: „Čia radau sau tinkamą specialybę 
ir Kolegija dar netoli namų“. 
Kristina: „Man patiko studijų programa ir 
tai, kad su manimi maloniai bendravo 
administracija“. 
Inga: „Čia buvo priimtinos studijų sąlygos“. 

Tarp dažniausiai minimų lūkesčių ir 
linkėjimų dėstytojams buvo minimi šie: gera 
nuotaika, kantrybė, supratingumas, 
tolerancija, draugiškumas ir 
bendradarbiavimas, reiklumas, pagalba ir 

pagarba, kokybiškos paskaitos, teisingas 
vertinimas, praktiniai pavyzdžiai, praktiškai 
panaudojamos žinios. 

Ko daugiausia tikėjosi pirmakursiai 
iš bendramokslių, aukštesnių kursų studentų? 
Ogi supratingumo, draugiškumo, 
pareigingumo, geros nuotaikos, nuoširdumo, 
gerų santykių, pagalbos mokantis, pagarbos 
ir tolerancijos, šiltų tarpusavio santykių. 

Paklausti, be ko neįsivaizduoja 
studentiško gyvenimo, dažniausiai minėjo 
paskaitas, studentišką aplinką ir studentiškas 
nuotaikas, smagius renginius ir studentiškus 
vakarus, naktinį gyvenimą bendrabutyje ir 
naktinius pasisėdėjimus prie knygų, 
diskusijas su dėstytojais „kaip lygus su 
lygiu“, humorą ir „lengvą stresiuką“, 
nesibaigiantį optimizmą, daug kavos. Taip 
pat buvo ir tokių lūkesčių, kurie, reikėtų 
pasakyti atvirai, nelabai nudžiugino 
administracijos darbuotojus(!), nes minėti 
pabėgimas iš paskaitų, daug alaus, laisvas 
gyvenimas be tėvų. Dauguma pagrįstai 
tikėjosi tikriausio studentiško gyvenimo 
atributo – Studento pažymėjimo. 

Prabėgo pusmetis. Išlaikyta I-oji 
sesija. Peržiūrėjus ataskaitas, pateiktas 
studijų administratorių, matyti, kad tik 
vienam kitam sudėtingiau buvo įveikti 
pirmąjį laiptelį į profesinio bakalauro 
diplomą. Tačiau pažymiai – tai tik „sausi“ 
skaičiai, įdomūs statistikai. Daug įdomiau 
sužinoti, kaip jaučiasi mūsų pirmakursiai, jau 
pakrikštytieji, kuriems suteiktas garbingas 
studento vardas, po Žiemos sesijos. 
Pasiklauskime jų. 

Rūta: „Jaučiuosi patenkinta studijomis ir jų 
kokybe. Viską padariau, kad studijų 
rezultatai būtų kuo geresni. Būsiu patenkinta 
studijomis, jei ir toliau gausiu skatinamąją 
stipendiją ir kokybiškas žinias. Tikiuosi, kad 
ir šį semestrą mano rezultatai bus 
pakankamai aukšti“. 
Rasa: „Jaučiuosi gerai. Dėjau vidutines 
pastangas studijuodama. Būsiu patenkinta, 
jei viskas klostysis taip ir toliau“. 
Greta: „Jaučiuosi visai gerai. Dėjau 
vidutines pastangas studijuodama. Tikiuosi, 
kad šį semestrą rezultatai bus geresni“. 
Aušra: „Labai gerai jaučiuosi, džiaugiuosi, 
kad čia įstojau. Būsiu dar labiau patenkinta, 
jei pati dėl savęs labiau pasistengsiu ir ypač 
gerai išlaikysiu būsimos sesijos egzaminus“.  
Soteras: „Šį semestrą stengiausi minimaliai. 
Studijuodamas VLVK jaučiuosi gerai. Būsiu 
patenkintas, jei neturėsiu skolų“. 
Egidijus: „Jaučiuosi VLVK puikiai: esu 
įvertintas, turintis galimybių organizuoti 
renginius, išvykas. Čia jaučiuosi svarbus 
kaip asmenybė. Dėl nieko nereikėjo per daug 
stengtis – viskas gavosi savaime. Tikiuosi, 
kad ir toliau viskas bus taip pat gerai.“ 

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad 
studentams taip puikiai pavyko adaptuotis 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje. Linkime, 
kad artėjanti II-oji sesija jų nenuviltų, o 
padėtų įgyvendinti tuos lūkesčius ir svajones, 
kurie labiausiai džiugintų ir pačius studentus, 
ir jų tėvelius, draugus, Kolegiją. 
Studentus kalbino ir jų mintis popieriuje 
„išguldė“ Raimonda Tamoševičienė 
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STUDENTŲ ADAPTACIJOS TYRIMAS 
 

Siekiant įvertinti Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijos I kurso nuolatinių ir 
ištęstinių studijų studentų adaptaciją, 
Kolegijoje atliktas tyrimas, kurio metu 
apklausta 80 studentų.  

Apdorojus anketas išryškėjo 
rezultatai, kad atvykusių studijuoti studentų 
iš kitų miestų yra maždaug tiek pat, kaip ir 
kilusių iš Klaipėdos. Taigi atvykusių iš kitų 
vietovių nuolatinėse studijose yra 41proc., o 
iš Klaipėdos 59 proc. studentų. Ištęstinėse 
studijose klaipėdiečių studentų yra daugiau 
nei atvykusių- atitinkamai 58 ir 42 proc. 

Į klausimą, kaip sekėsi prisitaikyti 
prie naujos gyvenamosios vietovės, net 98,75 
proc. visų nuolatinių studijų respondentų 
atsakė, kad prisitaikė labai gerai, gerai ar 
vidutiniškai, ir tik 1,25 proc. atsakė, kad 
prisitaikė blogai. Ištęstinių studijų studentų, 
pasirinkusių, kad prisitaikė blogai, nebuvo.  

Į klausimą, kaip sutariate su grupės 
draugais, visi nuolatinių studijų studentai 
atsakė, kad sutaria labai gerai arba gerai. 
Ištęstinių studijų 29 studentai atsakė, kad 
sutaria labai gerai ir gerai, 2 studentai - kad 
kol kas nerado ryšio su grupe. Darytina 
išvada, kad paskaitų metu atmosfera grupėse 
yra gera.  

Su teiginiu, ar yra vertinami ir 
gerbimai dėstytojų, sutiko visi tiek 
nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentai. 

Tyrimo metu išaiškėjo, kad studentai 
kolegijoje jaučiai gerai, blogai besijaučiančių 
studentų Kolegijoje nėra.  

Didžioji dauguma studentų paskaitų 
metu jaučiasi saugiai. 

Iš 80 apklaustųjų net 86, 25 proc. 
studijų kokybę įvertino kaip labai gerą ir 
gerą, likę 13,75 proc. nuolatinių ir ištęstinių 
studijų studentų studijų kokybę įvardijo kaip 
„normalią“.  

Apibendrinat gautus rezultatus, 
galima teigti, kad pirmo kurso studentai 

adaptavosi sėkmingai: Tik 1-as studentas 
teigė, kad buvo sunku prisitaikyti prie naujos 
gyvenamosios aplinkos. Tik 6 proc. ištęstinių 
ir 12 proc. nuolatinių studijų studentų teigė, 
kad jiems sunku studijuoti aukštojoje 
mokykloje. 

Visas 100 proc. nuolatinių studijų 
studentų teigė, kad su grupės draugais sutaria 
labai gerai (tapo draugais) ar gerai. Ištęstinių 
studijų studentų net 94 proc. patvirtino, kad 
vyrauja draugiška ir darni atmosfera grupėje, 
nors 6 proc. studentų maną neradę ryšio su 
grupės draugais. 

Didžioji dauguma respondentų 
jaučiasi gerbiami ir vertinami dėstytojų ir 
saugūs paskaitų metu.  

Tik 2,5 proc. studentų nejaučia 
pasitenkinimo studijomis, o studijų kokybę 
vertinančių blogai ar labai blogai nėra nė 
vieno, 86,5 proc. studentų studijų kokybę 
vertina labai gerai ir gerai. 

Parengė Studijų skyriaus administratorė 
Sigita Petrauskaitė 
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ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS 
ĮVERTINO KOKYBIŠKIAUSIUS 

PROJEKTUS 
Skambant fanfaroms ir audringiems 

aplodismentams Vilniaus muzikiniame klube 
„New York Club“ buvo iškilmingai pagerbti ir 
apdovanoti kokybiškiausiai Mokymosi visą 
gyvenimą programos projektus įgyvendinę 
asmenys ir institucijos bei pirmą kartą išrinkti 
geriausi Nordplus programos projektai. 
Švietimo mainų paramos fondo (toliau – 
Fondo) atstovai jau ketvirtus metus iš eilės 
organizuotame Kokybės konkurse laureatams 
įteikė net 22 specialias statulėles. 

Renginio pradžioje tradiciškai buvo 
pažvelgta į ateinančius, 2012 metus, kuriuos 
Europos Komisija paskelbė Europos vyresnių 
žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. 
Specialusis prizas 2012-iesiems metams 
paminėti atiteko Vilniaus dizaino mokymo 
centrui. Prizą įteikęs Socialinės apsaugos ir 
darbo viceministras Audrius Bitinas pažymėjo, 

kad kitąmet ypač bus akcentuojamas kartų 
solidarumas. 

Į iškilmingą ceremoniją susirinkusius 
projektų dalyvius pasveikino Švietimo ir 
mokslo viceministras Vaidas Bacys, palinkėjęs 
ir toliau mokytis bei kokybiškai įgyvendinti 
projektus. Fondo direktorė Daiva Šutinytė 
pasidžiaugė, kad apdovanoti projektų dalyvius 
tampa prasminga tradicija, nes tai puikus 

įvertinimas bei 
paskata nesustoti 
tobulinant įvairių 
institucijų veiklą, o 
asmenims – plečiant 
asmeninį ir profesinį 
akiratį. 
Tarp laureatų buvo 
įvairios vidurinės ir 
profesinės mokyklos, 
universitetai, kultūros 
centrai, asociacijos ir 
tokios organizacijos 

kaip UAB „Idelis“ 
ar Lietuvos dailės 
muziejus. Tarp 
apdovanotųjų  - ir 
VšĮ Vakarų 
Lietuvos verslo 
kolegija! 
Nuotraukoje – 
VLVK 
Tarptautinių ryšių 
ir projektų skyriaus vadovė Silva Blažulionienė 
su atsiimtąja padėka už sėkmingai įgyvendintą 
Mokymosi visą gyvenimą programos 2008 m. 
Leonardo da Vinci partnerysčių projektą „E-
Learn to E-work“. 

Iš viso atskirose kategorijose buvo 
nominuotos net 59 institucijos ir asmenys. Tiek 
laureatams, tiek nominantams atiteko Fondo 
padėkos raštai. Iškilmingos ceremonijos metu 
buvo apdovanoti ir 6 kokybiškiausi 2011 metų 
eTwinning programos projektai. 

Švietimo mainų paramos fondo informacija
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PROJEKTINIO METODO TAIKYMAS 
PROFESINIAME MOKYME 
2011 m. spalio mėnesį Vakarų Lietuvos 

verslo kolegija pradėjo vykdyti naują Leonardo 
da Vinči partnerysčių projektą „The Project 
Method As A Creative Model In Vet“, Nr. 
LLP-LdV-PRT-2011-LT-0294. Projekto tikslai: 
dalintis gerąja patirtimi naudojant projektinį 
metodą profesiniame mokyme, parodyti 
projektinį metodą kaip kūrybį profesinio 
mokymo modelį, parengti profesinio rengimo 
mokytojus ir instruktorius naudoti projektinį 
metodą, sukurti pavyzdinį projektinio metodo 
scenarijų.  

Projektas truks dvejus metus, jo metu 
vyks šeši partnerių susitikimai. 

Projekto koordinatorius: The 
Foundation Supporting of the Innovation and 
the Creativity Development “InnCrea” 
(Lenkija) 
 

Partneriai:  
1. Bureau Of Vocational  Education Of 

Fthiotida Prefecture (Graikija). 
2. Cyprus Neuroscience and Technology 

Institute (CNTI) (Kipras) 
3. Istituto Per La Ricerca Sociale (Italija) 
4. Verein Multikulturell (Austrija) 
5. Vakaru Lietuvos verslo kolegija 

(Lietuva) 
6. Golcuk Teknik ve Endustri Meslek 

Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek 
Lisesi (Turkija) 

7. Bimec Ltd (Bulgarija) 
8. The Special Provincial Administration 

of Kırıkkale (Turkija) 
Spalio 17-20 dienomis vyko pirmasis 

partnerių susitikimas Krokuvoje. Šio 
susitikimo metu projekto koordinatorė 
Maria Francuz pristatė projekto tikslus,  

veiklas, laukiamus rezultatus, partneriai 
prisistatė patys ir pristatė savo institucijas, 
pasiskirstė projekto užduotis, suderino kitų 
susitikimų laiką ir vietą. Laisvalaikiu buvo 
suorganizuota ekskursija po Krokuvą, druskų 
kasyklą Veličkoje.  

Parengė Silva Blažulionienė 
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IŠVYKA Į PARTNERIŲ SUSITIKIMĄ 
MILANE VYKDANT PROJEKTĄ  
„THE PROJECT METHOD AS A 

CREATIVE MODEL IN VET“  
Kartu su Vadybos katedros vedėja doc. 

Jurgita Martinkiene 2012 m. kovo 4 d. 
vykome į Milaną, kuriame iki kovo 7 d. vyko 
projekto partnerių susitikimas.  

 
Nuotraukoje: Partnerių susitikimo akimirkos. Ketvirta 
iš dešinės doc. dr. Angelė Lileikienė 

 
 

Susitikimo metu su partneriais, kurie 
atvyko iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, 
Italijos, Graikijos ir Lietuvos, svarstėme 
projektinio metodo taikymo studijų procese, 
galimybėmis.  

Partneriai, atvykę iš įvairių Europos 
šalių, dalijosi gerąja patirtimi, taikant 
projektinį metodą savo mokymo įstaigose. 

Taip pat susitikimo metu buvo 
pasidalinta patirtimi kuriant projektinę 
svetainę ir darant  projekto sklaidą. 
Susitikimo metu Milane buvo sudarytos sąly- 
gos pamatyti, kaip realiomis sąlygomis 
taikomas projektinis metodas vienoje iš 
Milano kvalifikacijos kėlimo kompanijų, 
organizuojančių klausytojų kvalifikacijos 
kėlimą statybininkams.  

Kitas projekto partnerių susitikimas 
vyks birželio mėnesio pradžioje Turkijoje. 

 
Nuotraukoje: Šalių partnerių atstovai. Pirma dešinėje 
doc. Jurgita Martinkienė 
 

Laisvalaikiu turėjome progos pamatyti  
Milano katedrą, garsųjį  Milano Operos ir 
baleto Las Calo teatrą, pasivaikščioti 
siauromis Milano gatvelėmis.  

Parengė doc. dr. Angelė Lileikienė 
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II-ASIS TARPTAUTINIO EVOKE 

PROJEKTO PARTNERIŲ 
SUSITIKIMAS KLAIPĖDOJE 

 
EVOKE projektas tęsiasi jau pusę 

metų (startavo 2011-aisiais), o antrasis 
projekto partnerių susitikimas vyko 2012 m. 
kovo 14-17 dienomis Klaipėdoje (Lietuva). 
Susitikimą, kuriame dalyvavo visų 5 projekto 
partnerių atstovai iš Lietuvos, Norvegijos, 
Italijos, Ispanijos ir Olandijos, organizavo 
Vakarų Lietuvos verslo kolegija. 

 
Nuotraukoje: Partnerių susitikimo akimirkos. VLVK 
atstovės: pirma iš dešinės viena projekto vadovių doc. 
dr. Ingrida Borisenko, trečia iš kairės Sigutė 
Petrauskaitė 
 

Susitikimo metu pirmiausia buvo 
analizuojama darbo veikla viename iš darbo 
paketų „Analizė”. Šios veiklos vadovas -  
Vakarų Lietuvos verslo kolegija - pristatė per 

pirmąjį pusmetį įvykdytas darbo paketo 
veiklas. 

Atstovas iš BRO Groningenas 
(Olandija) pristatė įspūdžius apie ekspertų 
2012-03-13 susitikimą, organizuotą Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijoje. Ekspertų 
susitikimo metu partneriai iš Olandijos 
darbuotojams iš Klaipėdos regiono darbo 
rinkos, profesinio orientavimo centrų, 
profesinių ir aukštųjų mokyklų pristatė 
metodikas, siūlomas projekte siekiant 
įvertinti ir pagerinti profesinio orientavimo 
paslaugų efektyvumą ir išmatuoti socialinės 
investicijų grąžos kuriamą pridėtinę vertę. 

Projekto partneriai ilgai diskutavo 
apie profesinio orientavimo kokybės 
užtikrinimo modelio taikymą artimiausioje 
ateityje. Pagrindiniai diskutuotini klausimai 
buvo „Ką partneriai šiuo modeliu nori 
išmatuoti?“, „Kokių rezultatų tikimasi?“. 
Diskusijų metu išsiaiškinta, kad SROI 
(Socialinės investicijų grąžos) metodas 
taikytinas skirtingiems tikslams pasiekti.  

Projekto vadovai pristatė kokybės 
valdymo planą. Jis suteikia projekto vadovų 
komandai ir partneriams aiškų supratimą, 
kokiu būdų projekte bus siekiama kokybės ir 
kokie dokumentai bus pildomi viso projekto 
vykdymo laikotarpiu. 
Remiantis „Sklaidos“ darbo paketo 
veiklomis buvo pradėti ir realizuoti kai kurie 
projekto viešinimo veiksmai. Šie rezultatai 

buvo pristatyti Fundación Paideia Galiza 
(Ispanija) atstovų. Pirmiausia partneriai iš 
Ispanijos pristatė projekto internetinį puslapį 
ir projekto viešinimo objektus: lankstinukus, 
rašiklius ir USB atmintines. Taip pat pristatė 
viešinimo planą: svarbias datas, atsakingus 
partnerius, viešinimo strategiją, bukletus bei 
viešinimo įvykius. Partneriai diskutavo apie 
galimybę dalyvauti kai kuriose 
konferencijoje ir jose pristatyti projekto 
veiklas. Kiti projekto seminarai ir susitikimai 
yra suplanuoti ir paskelbti EVOKE puslapyje 
el. adresas http://www.projectevoke.org/ . 

Projekto partneriai iš Lietuvos 
pristatė projekto valdymo sistemą, kur 
projekto partneriai gali rasti oficialius 
projekto dokumentus, svarbią su projektu 
susijusią informaciją ir diskusijų forumą. 
Buvo ilgai diskutuota apie tarpusavio 
bendravimo priemones - ar ateityje bus 
bendraujama elektroniniu paštu, Skype ar 
diskusijų forumo būdu. Partneriai sutiko, kad 
dokumentai bus siunčiami elektroniniu paštu, 
bet diskusijoms bus naudojami projekto 
valdymo sistemoje esantys diskusijų 
forumai. 

Susitikimo pabaigoje buvo suderinta, 
kad kitas susitikimas vyks A Coruña, 
Ispanija, 2012 metų spalio 12 dieną. 

Parengė doc. dr. Ingrida Borisenko 
 

 
 
 
ĮSPŪDŽIAI IŠ PANEVĖŽYJE VYKUSIO 
TARPTAUTINIO PARTNERYSTĖS IR 

BENDRADARBIAVIMO FORUMO 
„PROFESINIO PATRAUKLUMO 

VERS-LUI DIDINIMAS“ 
 
„Jei planuojate 1 metus į priekį – 

sėjate ryžius. Jei planuojate 10 metų į priekį 
– sodinate medžius. Jei planuojate 100 metų 
į priekį – rūpinatės žmonių ateitimi“, - 
kalbėjo Hansos parlamento vadovas dr. J. 
Hogeforsteris, pradėdamas tarptautinę kon-
ferenciją „Profesinio rengimo patrauklumo 
verslui didinimas”, suorganizuotą Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų kartu su 
Hansa Parlamentu. 

Į pirmą kartą Lietuvoje orga-
nizuojamą tokio lygio konferenciją atvyko 
lektoriai – ekspertai iš Vokietijos, Suomijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Olandijos ir Lietuvos. 
Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. 
Iš viso į renginį susirinko daugiau kaip 100 
dalyvių. Verslininkai, profesinio rengimo 
mokyklų darbuotojai, profesinio orientavimo 
spe-cialistai ir visi, besidomintys specialistų 
rengimo klausimais bei galintys pasidalinti 
gerąja patirtimi, buvo kviečiami diskutuoti su 

Lietuvos bei užsienio šalių profesinio 
rengimo ekspertais. 

Pasak PPPAR prezidento Sigito 
Gailiūno, verslas suinteresuotas aukštos 
kvalifikacijos specialistais. Jų jau dabar 
trūksta. Ateityje, jeigu švietimo įstaigos 
neturės glaudžių sąlyčio taškų su verslu, 
nemažės emigracija, kvalifikuotos darbo 
jėgos stygius gali paralyžiuoti Lietuvos 
ekonomikos augimą. Švietimo ir mokslo 
ministras G.Steponavičius, apibūdindamas 
šiuo metu Lietuvoje vykstančią profesinio 
rengimo sistemos reformą teigė, kad 
siekiama suteikti galimybę verslui turėti 
įtakos rengiant kvalifikuotus specialistus. 
Pristatydami savo šalių profesinio rengimo 
sistemas ir patirtį prelegentai kalbėjo, kad 
svarbiausias kokybės indikatorius rengiant 
šiuolaikinį specialistą – praktikos ir teorijos, 
mokslinės tiesos ir praktinio darbo verslo 
įmonėje samplaika.  

„Hansos parlamento“ vadovas dr. J. 
Hogeforsteris sakė, kad Lietuvos ekonomika 
turi potencialą augti, jeigu darbo rinkoje bus 
pakankamai kvalifikuotų specialistų. 
„Švietimas – tai irklavimas prieš srovę. Kas 
nustoja irkluoti, tą nuneša srovė“, -sakė jis. 
Todėl šaliai labai svarbu imtis ryžtingų 
žingsnių profesinio rengimo srityje, kad 
verslui netrūktų specialistų. Ypač daug 

dėmesio reikėtų skirti aukštųjų technologijų 
specialistams rengti, glaudžiai 
bendradarbiauti verslui, profesiniam 
rengimui ir aukštajam mokslui. Pasak dr. J. 
Hogeforsterio, vidutinės ir smulkios įmonės 
yra ekonomikos šerdis, nes jos sukuria iki 70 
procentų visų darbo vietų. Todėl į jų 
poreikius tiek specialistų, tiek įstatymų bazės 
ir kitais klausimais būtina reaguoti 
operatyviai ir lanksčiai. PPPAR prezidentas 
S. Gailiūnas pritarė, kad svarbu verslui ir 
švietimui dirbti ranka rankon. Pasak jo, 
dirbant drauge, specialistai būtų ruošiami ne 
darbo biržoms, kaip dabar dažnai atsitinka, o 
jų laukiančiai darbo rinkai. S. Gailiūno 
nuomone, švietimo sistema turėtų orientuotis 
ne tik į samdomų darbuotojų, bet ir 
potencialių verslininkų, galinčių susikurti 
darbo vietą sau ir kitiems, rengimą. Jis siūlė 
įtraukti verslumo ugdymo pamokas į moky-
mo programas. Anot A. Andela, tarptautinių 
profesinio rengimo srities projektų vadovo, 
pristačiusio Olandijos profesinio rengimo 
sistemą ir patirtį, siekiant ugdyti mokinių, 
studentų verslumą, skaitomas išplėstas 
vadovavimo kursas, kad jaunas žmogus iš 
anksto rengtųsi visų pirma susikurti sau 
darbo vietą ir gebėtų vadovauti kitiems.  

Parengė Raimonda Tamoševičienė 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kitame numeryje skaitykite 

Laimėtas Europos Parlamento skelbtas konkursas. Ką veikėme 
Briuselyje ir kaip atsiėmėme laimėtą prizą? 

☺☻☺☻☺ 
Prasidėjo baigiamųjų maratonas. Kokia būsimų teisininkų nuotaika 
po Baigiamojo kvalifikacinio egzamino? Ką apie studentus mano 
kvalifikavimo komisijos nariai? 

☻☺☻☺☻ 

Picos ir kino naktis – kodėl visą naktį Kolegijoje degė šviesos, 
šurmuliavo studentai ir brazdėjo gitaros? 

☻☺☻☺☻ 
Akcija „DAROM GLOBAL 2012“ – ką Klaipėdos senamiestyje veikė 
Kolegijos bendruomenė?  

☺☻☺☻☺ 
 

Siūlykite temas, apie ką skaityti norite kitame numeryje. Jūsų laiškų lauksime el. paštu siauliai@vlvk.lt. Pasidalinkite naujienomis ir mintimis 
su kitais ir patys praturtėsite. Turite įdomių fotografijų? Rašote eilėraščius? Piešiate? – viskas tinka publikuoti čia, nes tai jūsų laikraštis. 
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“Young, independent,  active –  

World is open for us” 
 

POLISH AND LITHUANIAN STUDENTS 
EXCHANGE 

 
2011 m. spalio 16 dieną Vakarų Lietuvos 

verslo kolegijos studentai vyko į Lenkiją, į 
Suchos Beskidzkos miestelį kalnuose. Šio 
miestelio kolegija vykdė projektą – PASAULIS 

ATVERTAS MUMS. Įdomi projekto programa 
vyko visą savaitę. Jos metu lietuvių ir lenkų 
studentų komandos smagiai praleido laiką 
kartu. Puikiąją lietuvių komandą sudarė 
aktyvūs, gerai angliškai kalbantys, sportiški, 
turintys humoro jausmą, mokantys šokti ir 
dainuoti studentai. Jų buvo dešimt - penkios 
merginos ir penki vaikinai. 

Lenkų siūloma programa nebuvo 
paprasta. Prieš atvykdami į Lenkiją lietuviai 
turėjo daug padirbėti namuose: pasiruošti 
pristatymą apie savo šalį, apie Klaipėdos 
miestą, apie Kolegiją, jos studentus ir jų 
veiklas. Taip pat reikėjo pasiruošti pristatymą 
„LENKŲ STEREOTIPAI“ ir pasirinkti kokią 

nors lenkišką legendą, kurią reikėjo suvaidinti. 
Kadangi lenkų studentai nežinojo, kokią 
legendą lietuviai pasirinko, jie gavo atspėti. 
Analogiškai ir kitataučiams taip pat reikėjo 
pasiruošti. Kitomis dienomis vyko kelionės po 
Suchą Bezkidzką, Krokuvą, Baziliką - 
popiežiaus namus. Lietuviai pamatė 
vienuolyną, susipažino su jų kultūros paveldu. 
Be to, skirtingos komandos pristatinėjo savo 
nacionalinius patiekalus. Taip pat buvo dainų ir 
šokių pasirodymai bei filmo vakaras. Žinoma, 
buvo daug pokalbių, pamastymų ir bendrų 
darbų kartu.  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
TRUMPAI APIE AKTYVIĄJĄ SAVAITĘ... 

 
Viskas vyko viešbutyje „Monttis“, 

kuriame ir gyveno lietuviai. Savaitė buvo 
įtempta, nes užsiėmimai vyko nuo 9 val. iki 22 
val. Be abejonės, studentai vėlai ėjo miegoti, 
todėl keltis 8 val. ryto jiems buvo kaip pats 
baisiausias sapnas. Matyt, studentai norėjo kuo 
ilgiau pabūti kartu, tad stengėsi nepraleisti 
veltui laiko.  

Pirmadienis prasidėjo „integracijos 
žaidimu“. Po susipažinimo vyko kalbų 
pamokėlė - lietuviai mokėsi lenkų kalbos 
žodžių, o lenkai - lietuvių. Vėliau kitataučiai 
aprodė savo kolegiją ir miestelį. Miestelis 
mažas, tačiau gražus. Ypač lietuviai gėrėjosi 
kalnais, kurių Lietuva neturi. Tačiau lietuviai 
didžiavosi - „užtat mes turim jūrą...“. Na, 
vakare vyko pristatymai, skirti nacionaliniams 
stereotipams ir legendoms pristatyti. 
Vaidinimai buvo smagūs, todėl buvo daug 
juoko, o tai padėjo dar labiau susidraugauti. 

Antradienį studentai vyko į kolegiją ir 
klausėsi paskaitų, kurias vedė dėstytojai iš 
Belgijos. Grįžę jie susiskirstė į grupeles ir 
kalbėjo apie jaunų žmonių galimybę plėtoti 
paveldą ir tradicijas visame pasaulyje. Po to 
vyko kulinarinė popietė. Lietuviai pristatė savo 

gražius tautinius rūbelius bei maistą. 
Analogiškai ir lenkai. Pasibaigus vakarui visi 

buvo tokie persivalgę, kad nebežinojo, kaip 
nueiti iki savo lovų. 

Trečiadienis taip pat nebuvo nuobodus. 
Visa diena buvo skirta kelionei į Krokuvą. 
Krokuvoje studentai apžiūrinėjo įžymias vietas, 
senamiestį, pilį, bažnyčias. Po to senamiestyje 
linksmai leido laisvą laiką – žaidė žaidimą, gėrė 
kavos bei šnekučiavosi. Studentai grįžo labai 
pavargę, tačiau dar nesiskirstė. Atsipalaidavę 
jie kartu žiūrėjo gerą ir nuotaikingą filmą. 

Ketvirtadienis buvo pokalbių diena. 
Pirmiausiai vyko diskusijos apie lietuvių ir 
lenkų kultūrų panašumas bei skirtumus, o 
vėliau buvo aptariama kelionė į Krokuvą. Diena 
baigėsi humoro vaizdeliais ir anekdotais. 

Penktadienis – kelionė į Vadovicą – į 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo namus, 
Baziliką. Vakaras buvo skirtas dainoms ir 
šokiams. Lietuvius lenkai mokė savo šokių ir 
dainų, kurias ir dabar tebedainuoja.  

Visas šeštadienis buvo kaip 
atsisveikinimas. Pirmiausia studentai aptarinėjo 
visos savaitės įvykius ir įspūdžius. Po to 
kiekvienas pasisakė, ką planuoja veikti ateityje. 
Vakarop žaidė įvairius žaidimus ir galų gale 
teko atsisveikinti. Atsisveikinimas buvo 
graudus, kadangi studentai labai susidraugavo ir 
nebenorėjo skirtis. Sekmadienį 5val. ryte 
nuliūdę lietuviai iškeliavo namo. 

Dabar lenkai ir lietuviai bendrauja 
internetu. Lietuviai puikiai prisimena praleistas 
akimirkas kartu. Jie džiaugiasi, kad turėjo 
puikią progą pakeliauti, patobulinti anglų 
kalbos žinias, išmokti lenkiškai ir susipažinti su 
lenkų kultūra. 

Parengė Ieva Šilytė, 
VLVK Studentų sąjungos prezidentė 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONKURSO „VAŽIUOK, ŽYGIUOK – 
EISMO NEBIJOK!“ II-OSIOS VIETOS 

LAIMĖTOJAI – VLVK ŠIAULIŲ 
FAKULTETO KOMANDA 

 
Nuo 2006 m. balandžio 6 d. Lietuvoje 

pradėta minėti Saugaus eismo diena. Ta proga 
antri metai iš eilės balandžio 5 d. Šiaulių darbo 
rinkos mokymo centro, bendradarbiaujant su VĮ 
„Regitra“, Šiaulių apskrities vyriausiajam 
policijos komisariatu, UADBB „Esame kartu“, 
VĮ „Šiaulių regiono keliai“, UAB „Altas“, UAB 
„Statoil“, surengtame konkurse dalyvavo 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių 
fakulteto komanda. 

 
Nuotraukoje: Laimėtojų komanda (iš kairės): Egidijus 
Baltrūnas, Aivaras Dankis, Erika Musulaitė, Marius 
Balčiūnas. 
 

Studentai turėjo važiuoti automobiliu, 
atsakyti į testo klausimus, su „girtuoklio“ 
akiniais ant nosies varyti kamuolį ir gaivinti, 
darydami dirbtinį kvėpavimą, „Anušką“.  

Konkursas buvo nuotaikingas, oras 
geras. Mūsų Kolegijos komandos sirgaliai buvo 
aktyviausi, triukšmingiausi ir puošniausi – net 
TV operatoriams padarė įspūdį, buvo parodyti 
reportažo metu per „Splius TV“.  

 
Nuotraukoje: Šaunioji sirgalių komanda 

Remiamiems tokios gausios palaikymo 
komandos buvo neįmanoma nelaimėti. Todėl 
padirbėta iš peties ir užimta II-oji vieta. 
Sveikiname nugalėtojų komandą: Eriką 
Musulaitę ir Marių Balčiūną, greitai ir 
neskausmingai atgaivinusius „Anušką“ (buvo 
pagirti Greitosios medicinos pagalbos 
darbuotojų), Egidijų Baltrūną, saugiai ir be 
klaidų vairavusį automobilį, Aivarą Dankį, 

sėkmingai atsakinėjusį į testo klausimus ir 
variusį futbolo kamuolį.  

Sužinoję, kad užėmė II-ąją vietą, 
studentai nusprendė, kad kitais metasi vėl 
dalyvaus konkurse ir būtinai laimės aukščiausią 
apdovanojimą. Iki kitų metų visiems matomoje 
vietoje stovės atminimo taurė, kabės diplomas. 
Laukia dar vienas prizas – smagus 
pasičiuožinėjimas ant Akropolio ledo. Tačiau 
tai jau atskira tema. Įspūdžių apie praleistą laiką 
ant ledo ieškokite kitame „VLVK laikraščio“ 
numeryje. 
 
AR ŽINOJOTE? KELETAS ĮDOMYBIŲ 
SAUGAUS EISMO TEMA: 
*** Dėl transporto grūsčių Julijus Cezaris 
Romoje uždraudė dienos metu važinėtis 
ratuotomis priemonėmis. 
*** JAV registruota automobilių daugiau negu 
žmonių. 
*** Daugiausia taksi automobilių registruota 
Meksike – apie 60 tūkstančių. 
*** Per gyvenimą sankryžose prastovime apie 
3 dienas belaukdami, kol užsidegs žalias 
šviesoforo signalas. 

Parengė Raimonda Tamoševičienė 



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

www.vlvk.lt 

SAVANORYSTĖ – GYVENIMO BŪDAS IR 
PUIKIAI PRALEISTAS LAIKAS 

Baigėsi antrieji studijų metai ir aš bei 
mano kolegė Agnė, nusprendėme, kad 
nenorime „parduotos“ vasaros prie jūros ar 
užsienio kurortuose. Todėl susiplanavusios, 
kada pas kurią atvažiuosime, susidėjome 
daiktus ir patraukėme į skirtingas puses. Ilgai 
netrukus susitikome. Ir lietingą liepos vakarą 
sėdėdamos prie kompiuterio aptarinėjome, kur 
reikėtų gerai „pasitūsint“ už studentui pri-
einamą kišenę. Internete, labai gerame jaunimo 
tinklapyje www.eurodesk.lt, radome skelbimą 
apie savanorystę festivalyje. Pagalvojusios, kad 
ar taip ar kitaip, bet tėvų pinigų prašyti gėda, o 
darbo irgi neberasime, nusprendėme pildyti 
savanorių anketą ir laukti - gal pasiseks ☺. Taip 
ir prasidėjo pirmoji mūsų kaip savanorių 
kelionė. Abi išvykome į festivalį „Karklė 2011– 
live music beach“. Iš pradžių nė 
neįsivaizdavome, ką veikia, ką turi padaryti ir 
už ką atsakingas yra savanoris. Bet per tą 5 
dienų savanoriavimą supratome viską. Mūsų 
pareigos visų pirma - padėti. Padėti ne tik 
organizatoriams pasiruošimo darbuose, bet ir 
atlikėjams koncertų metu, o dalyviams atsakyti 
bet kuriuo metu į jiems kilusius klausimus. 
Festivalio metu buvome priskirtos prie 
pramogų ir aktyviosios zonos. Tad darbas ir 
buvo toks: patikrinti, ar atlikėjai turi vandens, 
sukabinti informacinius plakatus, suorganizuoti 
tinklinio varžybas ir likusį laisvą laiką praleisti 

smagiai ☺ Žinoma, galite pagalvoti, kad labai 
išvargome. Nemeluojant pasakysiu: tikrai taip, 

namo grįžome 
visiškai be 
jėgų. Bet ne 
todėl, kad mus 
nuvargino dar-
bas, kurį turė-
jome atlikti, o 
labiau bemie-
gės naktys su 
naujais drau-
gais. Tai buvo 
pirmoji mūsų 

savanorystės 
patirtis, kuri 
vertingesnė nei 

paprasčiausiai nusipirktas bilietas į ta patį 
renginį, kuriame buvome.  

Vasarai baigiantis grįžome į 
Šiaulius(savo studijų miestą), bet ne studijuoti 
ir tuo labiau ne studentauti, o į EuroBasket2011 
varžybas. Taip, taip pasigirsime: šitam reikale 
irgi viską matėme iš organizacinės puses. 
Pasigirti galime ir tuo, kad galėjome matyti 
visas varžybas iš arti ☺ Aš buvau priskirta prie 
renginių grupės, tad turėjau darbo varžybų 
pertraukėlių metu, tada vykdavo žaidimai su 
žiūrovais. O kitu laisvu metu sukdavausi 
pramogų zonoje. Mano draugė Agnė, turėjo 
kiek atsakingesnes pareigas - ji pasitikdavo VIP 
svečius ir jiems suteikdavo reikiamą 
informaciją. Negalėjome skųstis savanoriavimu 
tokiame dideliame renginyje, įgijome naujos 
patirties, susipažinome su naujais žmonėmis, 
užtektinai gavome valgyti ir dar visai neblogi 
„treningai“ atsiminimui liko ☺  

Tačiau ir po šio renginio nesibaigė 
mūsų, kaip savanorių karjera: toliau 
savanoriaujame Šiaulių arenoje, taip pat 
neseniai net Šiaulių savanorių centro atidaryme 
padėjau. Šį kartą dalyvavau kaip savo srities 

specialistė (studijuoju pagal Rekreacijos ir 
turizmo verslo vadybos studijų programą) ir 
parašiau šiai šventei skirtą pirmąjį savo 
scenarijų, kurį vertino ne dėstytojai. 
Smagiausia, kad įvertino gerai, renginys 
visiems patiko.  

Dabar, kai stabtelim minutėlę ir 
pasikalbame apie savo vasarą, manome, kad ji 
buvo puikesnė nei tikėjomės. Supratome, kad 
savanorystė mums padėjo patikrinti save, 
įsitikinti savo sugebėjimais, susirasti naujų 
draugų. O Jums norėtųsi palinkėti kiekvienam 
surasti savo kelią į savanorystę. Tai puiki 
pradžia mokantis padėti kitiems. O padėdami 
kitiems, mes padedame ir patys sau. 

Savanoriška veikla gali pagelbėti renkantis 
studijų kryptį ar net specialybę, taip pat 
ieškantis darbo. Šiais laikais daugelis žmonių 
turi galimybę savanorišką veiklą vykdyti ne tik 
savo gimtojoje šalyje ir jos organizacijose, bet 
ir užsienyje. O mes su drauge to link ir 
keliaujame. Galbūt susitiksime☺, o gal 
paskaitysite  ūsų kitą pasakojimą iš užsienio ☺ 
Kas gali žinoti, kaip bus ... 

Parengė Ingrida Lialytė,  
Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos  

III k. studentė  

_________________________________________________________________________________________________________________________  
 
AR SAVANORYSTĖS METAI IŠMOKĖ 

SAVANORIAUT I? 
2011-ieji kvietė europiečius pabūti 

idealistais. „Būk savanoris – keisk pasaulį“, - 
ragino šūkis metų, Europos Komisijos 
dovanotų savanoriškos veiklos skatinimui. 
Pateikiame interviu su Lina Laurinavičiūte, 
vienos seniausių tarptautinių savanorių 
organizacijų Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
draugijos Tarptautinės humanitarinės teisės 
koordinatore. 

Kaip apibendrintumėte savanorystei 
skirtų metų rezultatus? Ar jiems pavyko 
pasiekti metų pradžioje keltą tikslą: skatinti, 
kad apie savanorystę sužinotų kuo daugiau 
žmonių? Šiais metais Lietuvoje atsirado 
specialių savanorystę skatinančių interneto 
svetainių, kuriuose žmonės gali palikti savo 
kontaktus ir būti nukreipti į tam tikrą 
savanoriškos veiklos organizaciją. Vyko 
daugiau renginių. Buvo priimtas savanorišką 
veiklą reglamentuojantis įstatymas. 
Savanorystei valstybės mastu buvo skiriama 
daugiau dėmesio nei anksčiau.  

Toks didelis dėmesys savanoriškai 
veiklai baigsis kartu su 2011-aisiais metais. 
Kokie lūkesčiai dar lieka neįgyvendinti? 
Norėtųsi ir toliau siekti kokybiško 
savanoriavimo, kuris teiktų naudą tiek 
patiems savanoriams, tiek organizacijoms. 
Kiekvienas pradedantis savanoriauti turi tam 
tikrų paskatų, tad norėtųsi, kad žmonių 

lūkesčiai būtų patenkinti – tai stiprina 
motyvaciją. Galbūt reikėtų ir daugiau 
įvairesnių naujų projektų savanoriams, skirtų 
kokybiškam darbui užtikrinti – tam, kad 
žmonės ne šiaip sau susirinktų kažką veikti, 
bet teiktų realią naudą.  

Kodėl verta savanoriauti? Savanoriai 
į organizacijas ateina dėl įvairių priežasčių, 
viskas priklauso nuo srities, kuri juos 
domina. Pavyzdžiui, jaunimas nori įgyti 
patirties, senyvo amžiaus žmonės nori 
socialinės veiklos ar bent jau bendravimo 
galimybių. Kiekvienas savanoris nori kažką 
duoti, bet kartu ir kažką gauti: nebūtinai 
materialios, bet bent dvasinės naudos, tai yra, 
malonumą daryti gera. Manau, kad 
savanorystėje visada galioja tam tikra 
savanaudiškumo aspektas, bet ji tuo ir 
vertinga: savanoriaudamas gali tobulėti ir 
pats. 

Parengta pagal žurnalo „Europos spalvos“  
(2011 m. Nr. 12) publikacijas. 

 
KAS JI, SAVANORIŠKA VEIKLA?  

KELETAS FAKTŲ 
Savanoriška veikla yra viena iš 

demokratinės valstybės pamato dalių, 
galimybė piliečiams realizuoti save ne tik 
profesinėje bet ir asmeninėje erdvėje. 
Savanorystė, kaip veikla, gali egzistuoti 
daugybe formų, tačiau jas vienija keli 
esminiai bendri bruožai: 

• savanoriška veikla yra vykdoma laisva 
valia, pasirinkimu ir motyvacija; • ši veikla 
nesiekia finansinio pelno, kitaip tariant, yra 
neatlygintina; • vykdoma aplinkoje, kuri 
pasižymi organizuotumu; • siekiama padėti 
kietiems, o ne sau pačiam – akcentuojamos 
bendrosios visuomenės vertybės; 

Milijonai Europos Sąjungos valstybių 
narių piliečių dalyvauja įvairiose 
savanoriškose veiklose, ką patvirtina 
naujausi tyrimų duomenys (Europos 
savanorystės manifestas). Pavyzdžiui, 
Didžiojoje Britanijoje 23 milijonai žmonių 
kiekvienais metais tampa savanoriais. 
Oficialios savanorystės ekonominė vertė 
šioje valstybėje per metus viršija 65 bilijonus 
eurų, kas sudaro 7,9 proc. valstybės bendrojo 
vidaus produkto. Belgijoje piliečiai per 
savaitę skiria apie 5 valandas savanoriškai 
nemokamai veiklai, o kaimyninėje Lenkijoje 
2011 m. apie 5,4 milijonus gyventojų dirbo 
savanoriais. 

Savanoriškos veiklos pagrindu 
Lietuvoje sukuriama iki 1 proc. bendrojo 
vidaus produkto. Šiuo metu Lietuvoje yra iki 
tūkstančio nevyriausybinių organizacijų, 
kurios į savo veiklą įtraukia savanorius. Apie 
84 proc. Lietuvos gyventojų teigimu, 
patraukliausia savanoriška veikla – aplinkos 
tvarkymas. 

Parengė Raimonda Tamoševičienė



 
Mes žinome, kad sėkmę lemia ne laikas, vieta ar aplinkybės, o žmogus! 
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LABDAROS PROJEKTAS 
„AŠ – TAVO DRAUGAS“ 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
rekreacijos ir turizmo III kurso studentai 
2011 m. rudenį organizavo labdaros projektą 
„Aš - tavo draugas“ su vaikų namais 
„Smiltelė“ Klaipėdoje. Projekto metu jie 
skyrė vaikams dėmesį organizuodami 
pramoginius ir sportinius renginius bei 
užsiėmė kūrybine veikla su vaikučiais, kurių 
amžius 7-11 metų. 

Studentai vaikus lankė beveik 
kiekvieną savaitgalį. Apsilankymų metu 
vyko tokie užsiėmimai: 

1–as apsilankymas. Susipažinimas, žaidimai. 
2–as apsilankymas. Ruošimasis Helovyno 
šventei, moliūgų dekoravimas. 
3–as apsilankymas. Helovyno šventė, 
kostiumų ir monstriukų konkursas. Už 
gražiausią Helovyno kaukę vaikai 
apdovanoti diplomais ir suvenyrais. 
4–as apsilankymas. Sporto šventė. Estafetės 
konkursas. Šauniausiai pasirodę vaikučiai 
apdovanoti medaliais ir diplomais. 
5–as apsilankymas. Kalėdinių atviručių 
darymas. 
6–as apsilankymas. Prieš Kalėdinė šventė. 
Nykštukų sveikinimai, vaikų pasirodymai. 

Projekto pabaigoje įvyko projekto 
pristatymas – Kalėdinis koncertas „LUXOR“ 
klube.  

Labdaros projekto„Aš - tavo draugas“ 
rėmėjai: Vakarų Lietuvos verslo kolegija, 
UAB „Mūsų laikas“, UAB „Alnis“, klubas 
„Luxor“, šokių grupė „Black and white“ ir 
renginių organizavimo įmonė „Trys 
karaliai“. 

VLVK informacija 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kviečiame diskutuoti 
Kartą, skaitydama protingą protingą knygą, radau tokią sentenciją:  
„Paikas, kas įsikala į galvą nesimokęs atskirsiąs naudą nuo nuostolio. Kvailys, kas nemokėdamas skirti šių dalykų, viliasi sugebėsiąs 

veikti savo naudai, kad už pinigus bus tenkinama kiekviena užgaida. Skystaprotis, kuris nemokėdamas veikti savo naudai, tikisi klestėti ir 
viskuo apsirūpinti. Tiktai tikras beprotis tariasi, kad nieko nemokėdamas per turtą pagarsės kaip kokios nors srities žinovas arba, visų 
laikomas paskutiniu netikša, susilauks nuostabios šlovės“.  

Kas ir kada taip pasakė? Ogi Sokratas, gyvenęs antikinėje Graikijoje dar 450 metų prieš Kristų.  
Kviečiu Jus, mielieji „VLVK laikraščio“ skaitytojai – studentai, dėstytojai, tie, kuriems atsitiktinai į rankas pakliuvo mūsų Kolegijos laikraštis, 

- diskutuoti, kiek graikų filosofo Sokrato išsakytos mintys aktualios šiandien. Kam pritariate, su kuo nesutinkate, ką ir kaip vertinate savo jaunystės 
akimis. Rašykite el. paštu raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt ir Jūsų išsakytas mintis išspausdinsime kitame „VLVK laikraščio“ numeryje. Įdomiausių, 
originaliausių, geriausiai argumentuotų minčių autorių apdovanosime! 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Juokų kampelis 
 
Esame pripratę, kad dėstytojai kalba protingai, dėsto teisingas 
žinias, žino atsakymus veik į visus klausimus. Tačiau budri 
studento ausis kartais pagauna ir menkiausius prasmės niuansus.  
Budri studento ausis per paskaitą nugirdo vieną kitą sakinį, o 
rašyti pripratusi ranka greitai „sukonspektavo“ ir į laikraštį 
atsiuntė keletą dėstytojų „auksinių minčių“: 

*** 
Petrai, kai pasakoji apie beždžiones, žiūrėk ne pro langą, o į mane. 

*** 
Mokytis niekada nevėlu. Netgi likus vienai nakčiai iki egzamino. 

*** 
Kaip matote, tam, kad išlaikytų egzaminą, studentas gali ryžtis viskam - netgi 
lankyti paskaitas! 

*** 
Tau, Jonai, kas kompiuterio galvoje, tas ir ant spausdintuvo liežuvio – vis tiek 
nieko savo. 

*** 
Ta taisyklė likusi kvaila todėl, kad ir prieš tai kvaila buvo. 

*** 
Brūkšnys yra agresyvus ženklas, todėl jo geriau vengti. 

*** 
Dabar, kai aš išlįsiu iš po stalo, pradėsim paskaitą. 

*** 
Užmuškit bebrą – išsaugokit medį! 

*** 
Pedagogo sąžinė leidžia jus prievartauti. Artimiausiu laiku tą ir darysiu. 

*** 
Aukštoji mokykla – prievartinė įstaiga. 

*** 
Jeigu liks laiko ir būsit geri, pasaką paseksiu kaip mažiukams. 

 

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!  
 

Anekdotai iš studentiško gyvenimo kasdienybės 
 

***  
Jaunas literatas siunčia savo pirmąjį romaną į leidyklą. Po dviejų savaičių 
kankinimosi gauna mandagų atsakymą: „Deja, Jūsų pasiūlyto popieriaus 
pirkti negalime, nes jis jau prirašytas“. 
*** 
Patruliuojantis policininkas gatvėje stovi mūvėdamas vieną juodą ir vieną 
rudą batą. Priėjęs komisaras sako: 

- Jūs pažeidžiate uniformos vilkėjimo taisykles. Prašome grįžti namo ir 
persiauti batus. 

- Tai nepadės, komisare. Juk namie taip pat yra tik po vieną juodą ir 
rudą batą. 

*** 
Suvalkietis studentas, išvykstantis studijuoti į užsienį, renkasi, kur pigiau 
apsistoti viešbutyje. Tarnautojas aiškina: „Iki trečiojo aukšto – 40 eurų, 
ketvirtajame – 30 eurų, penktajame – 20 eurų“. Suvalkietis studentas pamąsto 
ir sako: „Šis viešbutis man per žemas“.  
*** 
Kalbasi darželinukai, būsimieji studentai. 

- Mane gandras atnešė. 
- Mane po kopūstu rado. 
- O mane iš interneto parsisiuntė! 

*** 
Parke ant suoliuko sėdi vyras, rūko. Prie jo priėjęs žmogus klausia: 

- Atsiprašau, gal galėčiau pasidomėti, kiek cigarečių surūkote per 
dieną? 

- Gal 60... – atsako. 
- Kiek metų jau rūkot? 
- Gal 43... 

Smalsusis žmogus išsitraukia skaičiavimo mašinėlę ir įnirtingai skaičiuoja. Po 
minutėlės kreipiasi į rūkantįjį: 

- Matote tą dangoraižį? Jei jūs būtumėte nerūkęs, būtumėte sutaupęs 
pinigų, dabar toks jau būtų jūsų. 

Rūkantysis užsitraukia dūmą, įdėmiai pasižiūri į smalsuolį ir klausia: 
- O jūs rūkote? 
- Ne! 
- Turite dangoraižį? 
- Ne... 
- Tai va, o šitas dangoraižis mano... 

 

________________________________________________________________________ 
VLVK laikraščio redaktorė Raimonda Tamoševičienė  
El. pašto adresas raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt  
VLVK laikraštį maketavo Lina Petrauskaitė, el. p. siauliai@vlvk.lt  
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su respondentų, straipsnių herojų bei autorių 
nuomone. 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos adresas Šilutės pl. 2, Klaipėda.  
Tel. (846) 311099, el. pašto adresas vlvk@vlvk.lt  
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių fakulteto adresas Rūdės g. 27e, Šiauliai.  
Tel. (841) 524430, el. pašto adresas siauliai@vlvk.lt



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