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Leidžiamas nuo 2005 m.

LTVK KARJEROS DIENOJE – IR
KLAIPĖDOS MIESTO MERAS

Nuotraukoje: LTVK direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė ir
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Į Lietuvos verslo kolegijos renginį „Karjeros diena 2013“ susirinkusius studentus
pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Meras ragino studentus savo
ateitį ir karjerą sieti su Klaipėda, kadangi čia veiklą vykdo nemažai stambių įmonių,
svarbių Lietuvos ir Baltijos regionui. Klaipėdą meras išskyrė kaip perspektyvų ir patrauklų
miestą. (Tai prieš kelias dienas patvirtino Latvijoje leidžiamas verslo žurnalas „Forbes“,
po atlikto išsamaus tyrimo įvertinęs Klaipėdą kaip patį sėkmingiausiai verslo planus
vykdantį miestą. Red. pastaba).
Simonas Gentvilas, Klaipėdos miesto mero patarėjas
(nuotraukoje su Karjeros dienų kuratore, LTVK Rinkodaros
ir plėtros skyriaus vadove Laura Žarnauskaite), su
Lietuvos verslo kolegijos studentais pasidalino savo
asmenine patirtimi, kas yra sėkminga karjera ir kaip jos
siekti.
Egidijus Gudas, Lietuvos verslo kolegijos absolventas,
pasidalino savo patirtimi, kaip įgytos žinios Kolegijoje, jo
asmeninės savybės, aktyvumas ir tikslo siekimas padeda
kilti sėkmingos karjeros laiptais.
Personalo atrankos kompanijos „Alpha Consultants“ direktorė Inga Siminonienė
gausiai susirinkusiems studentams pristatė jaunimo perspektyvas šiandieninėje darbo
rinkoje. Susitikimo metu studentai gavo pasiūlymų atlikti praktiką arba registruotis įmonės
duomenų bazėje dėl darbo pasiūlymų.
Studentai, kurie domisi perspektyvomis valstybės tarnyboje, tiesiogiai klausimus
uždavė Daivai Šačkuvienei, Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos patarėjai.
LTVK Rinkodaros ir plėtros skyrius

LRT laidoje „Lietuva – jūrinė valstybė” –
siužetas apie Lietuvos verslo kolegiją

Vietoje
Redaktoriaus žodžio
Jonas Aistis

Gegužės 19 d. turbūt maloniai
nustebote per LRT televizijos laidą
„Lietuva – jūrinė valstybė” išvydę
savo Kolegiją. Taip taip, keletą
savaičių prieš mūsų Kolegijoje vyko
smagų filmavimą. Iš Vilniaus į
Klaipėdą į filmavimą Kolegijoje
atvyko laidos vedėjas Henrikas
Vaitekūnas ir žavingoji vedėja Giedrė.
Laidoje studentė Erika Strakšaitė
pristato, kodėl verta studijuoti Lietuvos
verslo kolegijoje, Robertas Kruvelis
pristato imitacinės įmonės „Biurometa”
veiklą, Erasmus studentė iš Turkijos
Ozgul Yaln pasidalino savo įspūdžiais
apie studijas Lietuvoje.
Dar nematėte siužeto? Kviečiame
peržiūrėti Lietuvos verslo kolegijos
facebook puslapyje arba youtube.
Nuotraukoje (iš kairės): LTVK studentė Erika Strakšaitė, laidos vedėjai
Henrikas Vaitekūnas ir Giedrė.

LTVK Rinkodaros ir plėtros skyrius

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

APIE PAVASARĮ
Pavasaris prakala pumpurus,
Žiedais apkaišo metūges –
Kvepėjimu aštriu, lyg kamparu,
Beržuos apsvaigsta gegužės.
Tai panašu į meilę, lyg į meilę,
Ir ilgu, ir noris eit tolyn keliu,
Lyg tam lunatikui Jogailai, –
Klausyti gegužių, klausyt lakštingalų.
Pasižiūrėti į žiedus sužiurusius…
O kiek akių! lyg tų, lyg mėlynų!
O danguje žydram, lyg jūroje
Piratas, mėnuo sėlina…
Švelnus pavasaris, lyg pabučiavimu,
Žiedams prakals nedrąsiai pumpurus,
Bet ir pavasaris, ir mūs gyvenimas
Ištirps bematant, tartum kamparas.
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KOKIA BUHALTERIO DUONA?
Kasmet antrąjį gegužės penktadienį švenčiama
BUHALTERIŲ DIENA – profesinė buhalterių šventė. Be
jų, buhalterių, neįmanoma nė vienos įmonės veikla. Jie
tvarko daugybę dokumentų: sudaro ataskaitas, išrašo
sąskaitas, stebi duomenis apie įmonės turtą ir finansinę
būklę, skaičiuoja pelną... Šią dieną rengiami šios
profesijos atstovų susibūrimai, konferencijos, dalijamasi
darbo patirtimi. Šios dienos proga „LTvk laikraštis“
kalbina Lietuvos verslo kolegijos vyr. buhalterę Astą
Sedleckienę ir keletą Buhalterinės apskaitos studijų
programą pasirinkusių studentų.
Kalbinti tai kalbina, tačiau, atsakydami į klausimus,
visi buhalteriai ar dar besiruošiantys jais būti, atsako
keliais žodžiais, nedaugžodžiauja. O jei klausimas
nepatogus – jį tiesiog... ignoruoja, „netyčia praleidžia“.

Buhalterių darbo rinka
Lietuvos darbo biržos nuolat rengiamame
paklausiausių profesijų sąraše buhalterio
profesija šiuo metu net keturiose apskrityse
– Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Marijampolės
– paklausiausių profesijų sąrašo antroje
vietoje. Alytuje buhalteris tokiame sąraše
įrašytas pirmuoju, o Tauragėje sąrašo
viršuje yra apskaitininkas, buhalterį
nustūmęs į trečią vietą.
(pagal „Buhalterija“, 2013-05-27)

skyriaus administratore. Baigusi Šiaulių universitete Ekonomikos
studijų programą perėjau dirbti ekonomiste, o vėliau vyr. buhaltere.
Taigi kopiau karjeros laiptais nuo studentės iki vyr. buhalterės toje
pačioje institucijoje.
3. Ar pritariate stereotipui, kad buhalteriai – sausi, vieniši,
uždari, pedantiškai tvarkingi žmonės? Kokios savybės
reikalingos buhalteriui? Kam šio darbo nerekomenduotumėte
imtis?
Iš dalies taip. Sausi - nežinau, vieniši - ne, jei pasakytumėte mėgstantys ramybę, tada taip. Na, jei buhalteris būtų netvarkingas, tai
įmonėje būtų chaosas. Dėl buhalterio asmeninių savybių, tai visų pirma
žinios, sąžiningumas, darbštumas, kantrybė. Nerekomenduočiau siekti
buhalterio karjeros žmonėms, kurie nenustygsta vietoje, neturi
kantrybės kruopščiai dirbti ir yra „susipykę“ su skaičiais.
4. Ar gera nuotaika reikalinga buhalterio darbe?
Manyčiau, kad bet kokiame darbe nuotaika yra reikalinga.
5. Kas sunkiausia buhalterio darbe? Kodėl?
Įstatymų pasikeitimai.
6. Kokios pagrindinės buhalterio funkcijos organizacijoje? Kuo
buhalterio darbas skiriasi nuo ekonomisto, apskaitininko?
Buhalteris tvarko visos įmonės buhalterinę apskaitą. Ekonomistas
atlieka įmonės finansinę analizę, prognozuoja, planuoja, apskaičiuoja
įmonės pelningumą, likvidumą ir kitus rodiklius. Apskaitininkas atlieka
vieną finansinę funkciją, pavyzdžiui: darbo užmokestis, kasos
tvarkymas, ilgalaikio turto apskaita ar klientų (pirkėjų) apskaita.
7. Kaip manote, ar buhalterio profesija perspektyvi?
Manyčiau, kad taip. Kol verslas gyvuos, tol buhalteris bus
reikalingas.
8. Ko palinkėtumėte tiems, kurie jau pasirinko ar dar tik renkasi
buhalterio profesiją?
Sėkmės ir kantrybės.

Nuotraukoje: LTVK vyr. buhalterė Asta Sedleckienė.

1. Ar buhalterio darbas yra smagus?
Kad smagus nepasakyčiau, bet jeigu patinka su skaičiukais dirbti ir,
kaip sakoma, „Jei skaičiai tau dainuoja“, tai viskas gerai.
2. Ar sąmoningai rinkotės buhalterės karjerą? Koks kelias vedė į
LTVK vyr. buhalterės kėdę? Kur mokėtės, kur ir kuo dirbote?
Taip, sąmoningai. Visada patikdavo skaičiuoti, net nuo vidurinės
mokyklos laikų. Baigiau buhalterės kursus, bet pasitikėjimo savimi dar
nebuvo, todėl nutariau dar pasimokyti. Pasirinkau studijuoti Įstaigų ir
įmonių administravimo su papildoma referento-finansisto specializacija
studijų programą tuometinėje Klaipėdos aukštesniojoje referentų
Kalbino Raimonda Tamoševičienė.
mokykloje (taip nuo 1994 iki 2000 m. vadinosi šiandienė LTVK. Red.).
Susidarius galimybei, pasilikau dirbti sekretore, paskui neakivaizdinio
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Ar žinote, kad buhalteriai turi savo herbą? Jo autorius prancūzų mokslininkas Žanas
Batistas Diumaršė (1874-1946). Šiame herbe pavaizduota saulė, svarstyklės ir Bernuli kreivė ir
užrašytas buhalterių šūkis: „Science-Conscience-Indenpendance“. Saulė reiškia, kad apskaita nušviečia
ūkinę veiklą; svarstyklės simbolizuoja balansą. Bernuli kreivė simbolizuoja, kad atsiradus apskaitai, ji
bus amžinai. Buhalterių šūkis verčiamas taip: „Mokslas, sąžinė, nepriklausomumas“. Tiesa, pirminis
vertimas buvo „Mokslas, pasitikėjimas, nepriklausomumas“. Žodis pasitikėjimas – conscience - ir anglų,
ir prancūzų kalboje verčiamas vienodai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Diumaršė – prancūzas, bei į tai, kad
pasitikėjimas prancūzų kalboje yra kitas žodis (confiance), consciense verčiamas kaip sąžinė. Šūkis tikrai
tiksliai atspindi buhalterio ir buhalterijos, kaip mokslo, principus. Deja, šiuolaikinėje visuomenėje šie
principai kartais pamirštami...
Parengta pagal http://www.tax.lt/temos/9379-laisvalaikio-skaitiniai.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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KODĖL STUDIJUOTI PASIRINKTA
BUHALTERINĖS APSKAITOS
STUDIJŲ PROGRAMA?
1. Kodėl pasirinkote studijuoti pagal Buhalterinės apskaitos
studijų programą?
LINA PETRAUSKAITĖ, LTVK
Šiaulių fakulteto Buhalterinės
apskaitos nuolatinių II kurso
studijų studentė (L. P.):
Jau turiu aukštąjį išsilavinimą –
esu baigusi Šiaulių universitete
anglų filologijos studijas, tačiau
pasirinkau
studijuoti
pagal
Buhalterinės apskaitos studijų
programą, kadangi buhalterio
profesija
yra
paklausi
ir
reikalinga. Šios srities darbuotojų
visada trūksta. Manau, ateityje
įgytos žinios man pravers.

4. Ar pritariate stereotipui, kad buhalteriai – sausi, vieniši,
uždari, pedantiškai tvarkingi žmonės?
L. P. Tikrai ne.
E. G. Visiškai nesutinku.
J. R. Niekada nepritarčiau stereotipui, kad buhalteriai – sausi, vieniši,
uždari, pedantiškai tvarkingi žmonės. Na, galbūt galėčiau pritarti, jog
pedantiškai tvarkingi, tačiau, mano manymu, kiekvienas žmogus yra
skirtingas.
5. Be kokių savybių neįsivaizduojamas šiandien buhalteris?
L. P. Buhalteris turi būti kruopštus, punktualus, komunikabilus (kartais
ir šmaikštus ☺).
E. G. Kruopštumas, sąžiningumas,
prisitaikymas prie nuolatinės kaitos.

ERIKA GERINGSONIENĖ, LTVK Šiaulių fakulteto Buhalterinės
apskaitos ištęstinių II kurso studijų studentė (E. G.; deja, p. Erika
nuotraukos neatsiuntė):
Praeityje dirbau buhaltere, dabar vėl norėčiau. Nors turiu aukštąjį
išsilavinimą, ieškodama darbo susidūriau su darbdavių reikalavimu –
aukštasis buhalterinis išsilavinimas. Dar aukštasis buhalterinis
išsilavinimas bus reikalingas buhalterio profesionalo kategorijai gauti.
JUSTINA RAMOŠKAITĖ (nuotraukoje), LTVK Šiaulių fakulteto
Buhalterinės apskaitos ištęstinių I
kurso studijų studentė (J. R.):
Studijuoti
pagal
Buhalterinės
apskaitos
studijų
programą
pasirinkau todėl, kad skaičiai,
skaičiavimai nuo mažens kėlė
susidomėjimą, be to, tai gana
paklausi specialybė, kuri pravers
ateityje.

L. P. Ilgai galvoti nereikėjo, kadangi dirbu šioje kolegijoje. Tai buvo
priimtinausias būdas suderinti darbą ir studijas.

greitas

J. R. Šiandien buhalteris neįsivaizduojamas be šių savybių: atidumo,
kruopštumo, gero pasirengimo atlikti paskirtą užduotį, savarankiškumo
ir, žinoma, be komunikabilumo.
6. Ar šiandien buhalterio darbas prestižinis?
L. P. Nė vieno darbo neišskiriu: ar jis prestižinis, ar ne. Kiekvienas
sprendžia pagal save.
E. G. Taip.
J. R. Šiandien buhalterio darbas nėra prestižinis, daugelio nuomone,
priešingai nei mano, – tai žmonių, kuriems nereikia bendrauti su
klientais, sėdinčių paskendusių daugybėje popierių ir popierėlių, nosį
parėmusių dideliais akiniais ir kerpėjančiais savo kampelyje. Manau,
buhalterio darbas labai svarbus, juk buhalteris - tai pagrindinis įmonės
varikliukas, kuriam atitenka sunkiausias darbas – skaičiuoti ir viską
sisteminti. Buhalteriui kiekviena nauja dienai – tai iššūkis. Ateityje
turėtų būti buhalterių įmonės, biurai, kurių paslaugomis naudotųsi
žmonės.
7. Ar buhalterio darbas yra smagus?
L. P. Nemanau, šiam darbui reikia atidumo, susikaupimo.

J. R. Buhalterio darbas nėra smagus, jis tiesiog įdomus ir naudingas
mūsų protinei veiklai.
8. Ar dirbate/dirbote buhalterio ar panašaus pobūdžio darbą?

E. G. Dėl patogaus studijų grafiko.
J. R. Lietuvos verslo kolegiją rekomendavo draugai.
L. P. Manau, gerai.

mąstymas,

E. G. Man - taip. Buhalterio darbe nėra monotonijos, nuolat kas nors
keičiasi.

2. Kodėl pasirinkote Lietuvos verslo kolegiją?

3. Kaip sekasi studijuoti?

loginis

L. P. Ne, dirbu administratore, bet ateityje gal teks dirbti ir šioje srityje,
nors ir dabar atlieku kai kuriuos apskaitininko darbus.
E. G. Taip, dirbau.
J. R. Kol kas nesu dirbusi buhalterio ar panašaus pobūdžio darbo.

E. G. Gerai.

Studentes kalbino Raimonda Tamoševičienė.
J. R. Studijuoti sekasi neblogai.
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Pusiau juokais, pusiau rimtai apie buhalterius
Važiuoja dvi moteriškės traukiniu. Už
lango ganosi avių banda.
- Čia turbūt keli šimtai avių, - sako viena.
- Daugiau – čia 247 avys.
- Oho kaip tiksliai ir greitai suskaičiavote.
Čia gal Jūsų banda?
- Suskaičiavau kojas, tada padalinau iš
keturių. Aš – buhalterė.

Patarimas buhalteriui, kurį nukamavo Mokesčių inspekcija. Metinės ataskaitos
mokesčių inspektoriai
pridavimas. Iš atsakingo mokesčių
Importuokite ir parduokite vagoną inspektoriaus kabineto išeina buhalteris ir
degtukų. Visus popierius apiforminkite su palengvėjimu sako:
kiekvienai degtukų dėžutei atskirai, - Pridaviau…
beveik visuose popieriuose padarykite Maldaujantis balsas iš laukiančiųjų eilės:
klaidų, o po to pateikite paraišką dėl - Duok nusirašyt!..
PVM grąžinimo. Ir tegul jie knisasi pusę
metų, kol viską pertikrins!!!
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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APLANKYK VENGRIJOS MUZIEJUS!!! ☺
Muziejai tikrai nėra viena iš
dažniausiai lankomų jaunimo vietų,
tačiau kai esi svetimoje šalyje ir jai
pažinti turi vos keturis mėnesius,
juose apsilankyti, tiesiog būtina.
Muziejai - tai ne tik dideli, seni
pastatai, kurių viduje vėsu, tai šalies
istorija, kultūra, papročiai, tai šalies
praeitis, dabartis ir ateitis!
1848-1849 metai, kurie dar geriau
žinomi kaip Tautų pavasaris. Laikotarpis
Europoje, kuris simbolizuoja revoliucijas,
judėjimus ir kovas už nepriklausomybę. Šis
laikotarpis savo pėdsaką paliko ir Vengrijos
istorijoje. Vengrijoje 1848 m. kovo 15 d.
prasidėjo revoliucija, kurios pagrindinis
tikslas buvo įkurti pirmąją Vengrijos
respubliką ir išsivaduoti iš Habsburgų įtakos.
Nors geri norai tik ir liko gerais norais, tai
buvo kelio pradžia nepriklausomos ir laisvos
valstybės link. Vengrijoje iki šiol kiekvienais
metais prisimenami ir pagerbiami žmonės,
kurie nepabūgo kovoti ne tik už savo, bet ir
už visos šalies nepriklausomybę. Dėl šios
priežasties Kovo 15-oji Vengrijoje paskelbta
valstybine diena, šios valstybinės šventės
proga visi norintys muziejus gali aplankyti
nemokamai ir taip prisiliesti prie Vengrijos
istorijos.
Šių metų kovo 15-tosios dienos rytą
iškritęs neplanuotas sniegas tarsi paralyžavo
miesto gyvenimą, daug renginių buvo
atšaukta, o dėl esamų oro sąlygų neįvyko
masinės žmonių eitynės, paradas, o ką jau
kalbėti apie sulėtėjusį viešąjį transportą. Vis
dėlto, kad ir koks neprognozuojamas oras
būtų, jis nesutrukdė aplankyti žymiausių ir
populiariausių Vengrijos muziejų.
Pirmasis muziejus, kurį aplankėme,
buvo Karo istorijos muziejus. Karo istorijos
muziejus yra vienas iš lankomų muziejų
Budapešte. Muziejus įsikūręs Budos pilies
įspūdingame pastate, kuris traukia aplinkinių
žmonių dėmesį ir yra puikiai matomas iš
gatvės. Muziejus gali pasigirti eksponatų
gausa ir puikiu jų išdėstymu ekspozicijos
salėse. Vos įžengus į muziejų mus pasitiko
žmonių minia, kuri nustebino, kadangi
Lietuvoje muziejai retai kada pritraukia tiek
daug lankytojų. Vaikštinėdami ir
apžiūrinėdami eksponatus galėjome pamatyti
ir
specialiai tą
dieną senovines uniformas vilkinčius muziejaus darbuotojus
(nuotraukoje: Rūta Rusakevičiūtė (kairėje) su
karininko uniformą vilkinčiu muziejaus
darbuotoju), kurie suteikė muziejui gyvumo
ir leido istorijai, nors ir trumpam, atgimti.

Kai kuriose ekspozicijos salėse galėjai
prisiliesti prie tikrų ginklų, kurie buvo
naudojami Pirmojo ir Antrojo pasaulinio
karo laikotarpiais. Taip pat galėjai apžiūrėti
karinę techniką, kuri buvo naudojama
Vengrijoje vykusių karų metu. Žemėlapių
gausa leido palaipsniui stebėti, kaip keitėsi
Vengrijos teritorija, dėl kokių įvykių p ji
tapdavo galingesnė, o kada jos įtaka
sumažėdavo. Galima stebėti ir karinių
uniformų bei jų mados tendencijas, pamatyti,
kokias uniformas kariškai vilkėjo gilioje
senovėje, kokias XIX amžiuje ir kokias vilki
šiandien. Daugybė nuotraukų ir šalia pateikti
trumpi žmonių prisiminimai apie šalį
kamavusius karus, sukilimus, revoliucijas ir
judėjimus už laisvę ir nepriklausomybę,
paliko gilų įspūdį. Apžiūrėti visus
eksponatus prireikė beveik 3 valandų, tačiau
šis laikas neprailgo – atvirkščiai, leido
prisiminti, kad ir kokia būtų istorija, ji
suteikia galimybę mokytis iš klaidų ir kurti
gražesnį rytojų.

iš ekspozicijos salių galėjome pasijusti tarsi
kino teatre. Nuolatos buvo rodomi vengriški
filmai su angliškais subtitrais, galėjai prisėsti
ant paprastos medinės kėdės ir jaustis tarsi
nukeliavęs į mūsų tėvų, o gal ir net senelių
laikus.

Nuotraukoje: Antrojo pasaulinio karo laikotarpį
atspindinti Vengrijos nacionalinio muziejaus ekspozicija.

Negalėjau
nepastebėti
didžiulės
įvairiausių eksponatų kolekcijos iš Pirmojo ir
Antrojo pasaulinių karų.

Nuotraukoje: Rūta Rusakevičiūtė (pirma iš kairės) su
Erasmus dalyvėmis Vengrijos nacionaliniame
muziejuje.

Antrasis muziejus, kurį aplankėme,
buvo Vengrijos nacionalinis muziejus, kuris
Budapešte įkurtas 1802 m. Dabar muziejus
įkurtas 1837–1847 m. statytuose neoklasicistiniuose rūmuose. Vos įkūrus muziejų
jo kolekciją sudarė 11884 spaudinių, 1156
rankraščių, 142 knygos bei žemėlapiai.
Muziejuje demonstruojami eksponatai nuo
XI a. Muziejus gali pasigirti didžiule
Paleolito, Romos, Didžiojo kraustimosi
laikotarpio,
Osmanų–Turkų,
Vėlyvųjų
viduramžių
kolekcijomis.
Taip
pat
Viduramžių ir ankstyvųjų, naujųjų amžių
akmens skulptūromis, Istorine nuotraukų
kolekcija, Monetų kolekcija. Kolekcijų gausa
ir įvairovė atima amą. Tarp gausybės
eksponatų galima pamatyti pirmuosius
žmonių dirbinius: puodynes, ąsočius,
primityvius ginklus, įrankius. Taip pat
galėjome prisiliesti prie sarkofagų, kolonų,
pirmųjų skulptūrų. Tik po kurio laiko, kai esi
apsuptas kelių tūstančių metų senumo
eksponatų, supranti, kad juos matei tik
vadovėliuose, televizoriaus ekrane, žurnaluose, o dabar gali pamatyti gyvai ir net
paliesti – jausmas neapsakomas.
Keliaujant
muziejaus
koridoriais
negalima nepastebėti paveikslų, kurie
pasakoja Vengrijos istoriją, kas ir kada valdė
karalystę, kas iš ko ją paveldėjo, labiausiai
nusipelnę karvedžiai, didikai ir didvyriai,
taip pat neeilinės moterys, kurios svariai
prisidėjo prie Vengrijos klestėjimo. Vienoje
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Nuotraukoje: Rūta Rusakevičiūtė prie Stalino
skulptūros ir socialistinės Vengrijos gyvenimą
vaizduojančios ekspozicijos.

Galėjai pamatyti Lenino portretus,
Stalino skulptūrą, Nikitos Chruščiovo,
Leonido Brežnevo ir Michailo Gorbačiovo
nuotraukas, įvairios SSRS atributikos,
simbolių. Daugelio žmonių dėmesį traukė
atkurtų lagerių bei kalėjimo vienutės vaizdai.
Apžiūrėdamas vieną ekspozijos salę po kitos
gali pasijusti tarsi keliautum laiku, nes
muziejaus kolekcija suskirstyta į istorinius
laikotarpius, o kai kurie laikotarpiai į
dešimtmečius.
Nacionalinis
Vengrijos
muziejus tikrai yra vertas dėmesio, jei būtų
galimybė, dar kartą tikrai apsilankyčiau.
Kovo 15 dieną suspėjome aplankyti
šiuos du, vienus iš įspūdingiausių ir populiariausių, muziejų Budapešte, kurie paliko
daug gražių prisiminimų. Tačiau dar liko
vienas muziejus, kurį aplankėme anksčiau.
Tai Etnografijos muziejus. Muziejus pristato
vengrų liaudies kultūros eksponatus, taip
pasakodamas Vengrijos kultūros istoriją.
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taip norint juos padaryti puošnesnius. Galime
Ekspozicijose vaizduojamas kasdienis
nepasiruoši, bet nuo to tik smagiau. Juk
pastebėti ir čigonų tautos įtaką - tai ilgi,
vengrų gyvenimas, šventės, papročiai,
tik taip gali parodyti, ką išmokai ir koks
margi, ryškiaspalviai sijonai, papuošalais,
apeigos ir visa tai išdėstyta trylikoje
žmogus esi ir kokia asmenybė. Tradiciškai
nuotraukose užfiksuotos šokių akimirkos.
kambarių. Medžio ir metalo dirbiniai,
dar kartelį raginu nepabijoti ir užpildyti
Apsilankymas Etnografijos muziejuje leido
rakandai, rūbai, apavas, įrankiai, rankdarbiai,
Erasmus programos prašymo formą.
suprasti, kad kiekviena tauta turi tik jai
papuošalai apima laikotarpį nuo XVIII a.
Pradėjus eiti Erasmus keliu, viskas
būdingų bruožų, tačiau kad ir kokie būtume
pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo
atrodys daug paprasčiau nei kad atrodė iš
skirtingi, turime daugybę bendrumų ir
pabaigos. Eksponatai surinkti iš teritorijų,
pradžių. Prisiminkite, kiekvienas turime
panašumų.
kuriose gyveno etninės vengrų tautos grupės.
savo likimą, savo kelią. Tik ne kiekvienas
Muziejaus
eksponatai
labai
primena
išdrįstame juo eiti. Labai džiaugiuosi, kad
Erasmus programa - tai programa,
eksponatus, matytus Lietuvos liaudies buities
pasiryžau ir juo einu dabar.
suartinanti tautas. Programa, kuri
muziejuje. Žinoma, apžiūrinėjant eksponatus
Nuoširdžiausi linkėjimai iš Budaparodo, kad ir iš kur tu būtum, tai visai
pešto! ☺
galima įžvelgti ir skirtumų. Vengrų
nesvarbu – svarbiausia, kad esi čia ir
Rūta Rusakevičiūtė,
tradiciniai ir kasdieniai drabužiai yra
dabar!!!
Įstaigų ir įmonių administravimo
margesni ir ryškesni, lyginant su lietuvių
Kiekviena diena, praleista Budanuolatinių studijų II kurso Erasmus studentė
tradiciniais drabužiais. Medžio ir metalo
pešte, atneša kažką naujo. Kiekviena
dirbiniuose naudojama daugiau ornamentų,
diena - tai tarsi nauja pamoka, kuriai
_________________________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ FAKULTETO STUDENTAMS
PASKAITA LENKŲ KALBA
„VIETOS SAVIVALDA EUROPOS SĄJUNGOJE“
Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių fakultete pagal
tarptautinių dėstytojų mainų programą Erasmus nuo
gegužės 13 iki 18 d. lankėsi Hania Szczechowicz iš
Lenkijos Vroclaveko aukštosios technikos mokyklos.

Lenkiją į Briuselį, kodėl lenkų parduotuvėse ir degalinėse dirbantys
darbuotojai nenorėjo kalbėti su mumis angliškai?“

Viešėdama Hania Szczechowicz aplankė Chaimo Frenkelio vilą,
kurioje veikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys, pasidžiaugė
ekskursija po Šiaulių miestą ir liko sužavėta prie Šiaulių esančio Kryžių
kalno.

Nuotraukoje: dėstytoja Hania Szczechowicz (stovi) ir vertėja Irena
Ročytė (sėdi).

Nuotraukoje: Studentai paskaitos metu.
Pasidalyta ir administracinio darbo gerąja patirtimi: viešnia
domėjosi Kolegijos studentų baigiamųjų darbų rengimo, gynimo tvarka,
jai buvo įdomu stebėti tuo metu vykusį Katedrinį Baigiamųjų darbų
gynimo posėdį. Dėstytoja pasisakė už tyrėjų kompetencijų ugdymą tarp
studentų, šiems dalyvaujant studentų moisklinėse-praktinėse
konferencijose.
Susirinkusiems fakulteto studentams dėstytoja Hania
Szczechowicz skaitė paskaitą tema „Vietos savivalda Europos
Sąjungoje“. Paskaitos metu geriau susišnekėti apdėjo vertėja iš lenkų
kalbos Irena Ročytė. Nagrinėdama vietos savivaldos Europos Sąjungoje
problemas lektorė lygino Lietuvos ir Lenkijos regionus, aptarė jų
savivaldos elementus, juos įtakojančius mikro- ir makroveiksnius.
Drauge buvo pristatytos ir bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Lenkijos
galimybės, svarstyta apie politinio lygmens sprendimus, galimai
turėsiančius įtakos abiejų šalių bendradarbiavimui ateityje.
Po paskaitos pagyrusi įdėmius klausytojus, dėstytoja sulaukė ir
provokuojančio klausimo iš jaunuolių: „Kai mes pernai važiavome per

Visų pirma lektorei reikėjo paaiškinti, kad „mes“ – tai kolegijos
studentai, laimėję Europos Parlamento skalbtą konkursą, į kelionė į
Briuselį važiavę atsiimti prizo. Pasidžiaugusi mūsų Kolegijos studentų
laimėjimais, p. Hania apgailestavo, kad vyresnio ir vidutinio amžiaus
lenkai vangiai mokosi anglų kalbos ir mieliau bendrauja lenkiškai.
Tačiau jaunimas jau yra kosmopolitiškas ir Lenkijoje aukštosios
mokyklos taip pat susiduria su ta pačia problema, kaip ir Lietuvos
kolegijos bei universitetai – jaunuoliai lengvai ir greitai iškimsta anglų
kalbą ir, atsivėrus Europos sąjungos sienoms, mieliau renkasi studijas
užsienyje nei Lenkijoje. Ir tuojau pat pagyrė lietuvius, kurie tiek
kavinėse, tiek viešbutyje, net sutikti gatvėje mielai padėjo ir bendravo
angliškai, rusiškai, net keli ir lenkiškai buvo bekalbą.
Savaitė, rodos, ilgas laikas, tačiau ji greitai pralėkė. Dovanų
atvežusi spalvingą puodelį ir knygų į fakulteto biblioteką, namo
dėstytoja iš Vroclaveko išsivežė LTVK parkerį su nuoširdžiausiais
studentų linkėjimais tuo parkeriu niekada nerašyti skolų kolegoms
studentams iš Lenkijos ir saldainių dėžutę „Šiauliai“, kuriais, kai bus
liūdna galės pasmaguriauti, kad prisimintų malonaus buvimo Kolegijos
Šiaulių fakultete akimirkas.
Susitarta, kad kitas vizitas jau bus Lietuvos verslo kolegijos
dėstytojų į Vroclaveko aukštąją technikos mokyklą.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Raimonda Tamoševičienė
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ABSOLVENTŲ DIENA

Nuotraukoje: Absolventų dienos 2013 dalyviai.

Nors absolventų nebuvo labai daug, tačiau buvo išrinkta Alumni
klubo valdyba bei prezidentė – Aušra Zaiceva.
Alumni dienos popietėje prie kavos puodelio buvo daug diskusijų
tarp absolventų bei dėstytojų apie studijas, jų kokybę, taip pat praėjusį
studentišką gyvenimą, apie kurį dabartiniai studentai parodė filmuką.
Vėliau direktorė įteikė padėkas, taip pat absolventai pasidalino savo
sėkmės istorijomis.
Vakaro svečiai net nepastebėjo, kaip greitai prabėgo popietė.
Absolventai atsisveikino ir pažadėjo grįžti kitais metais.
Rasa Romerytė-Šereikienė,
VPMF „Biurometa“ vadovė
Tuos, kurie dar neužsiregistravo į LTVK Alumni klubą,
kviečiame tai padaryti. Jums reikia užsiregistruoti Kolegijos
Alumni
klubo
puslapyje,
adresas
http://www.ltvk.lt/?module=staticpages&id=448, ir iš pirmų rankų
žinosite tai, aks vyksta Kolegijoje, ko dalimi Jūs buvote studijų
metais ir ko dalimi būsite visą laiką. Pasidalinkite su kitais
studentais, moksleiviais, Kolegijos bendruomene, „LTvk
laikraščio“ skaitytojais įspūdžiais ir patirtimi studijuojant LTVK
(ar ankstesnėje VLVK), pasidžiaukite patys ir leiskite pasidžiaugti
kartu tuo, ką pasiekėte savo profesiniame ar asmeniniame
gyvenime.
Ir toliau būkite nedaloma Lietuvos verslo kolegijos dalimi!
„LTvk laikraščio“ inf.

Tradiciškai, balandžio paskutinio penktadienio popietę, 2013 m.
balandžio 26 d., buvę Kolegijos studentai vėl susirinko Kolegijoje.
Susirinkusius absolventus sveikino kolegijos steigėja, direktorė doc. dr.
Angelė Lileikienė.
Šiais metais Alumni renginys vyko naujame Kolegijos pastate.
Absolventai, apžiūrėję ir įvertinę naujas Kolegijos patalpas, atsiliepė tik
teigiamai – patalpos jiems pasirodė jaukios, kaip privalumą įvardino tai,
kad Kolegija yra pačioje miesto širdyje.
_________________________________________________________________________________________________________________________

„MOKESČIŲ DIENOS” KONKURSAS
Lietuvos verslo kolegijos VPM firmos „Biurometa“
vadovė Rasa Romerytė-Šereikienė 2013 m. kovo mėn.
gavo informaciją apie Lietuvos verslo praktinio mokymo
firmų centro „Simulith” vykdomą „Mokesčių dienos“
konkursą. Pati apie šį konkursą sužinojau tik išvakarėse
– buvo pasiūlyta dalyvauti konkurse. Daug negalvojusi
sutikau išbandyti savo jėgas.
Konkurso dieną sėkmė nusišypsojo kaip tik man, nes
pavyko greičiausiai ir teisingiausiai atsakyti į konkurso
klausimus. Konkurso klausimai buvo mokesčių tema,
juos pamačiusi nenustebau, nes visus klausimus buvome
neseniai analizavę Mokesčių pagrindų dalyko paskaitose.
Apdovanojimas buvo įteiktas 17-os tarptautinės
VPMF mugės „Utena 2013“ apdovanojimų įteikimo
Ateityje stengsiuosi nepraleisti kitų rengiamų konkursų,
ceremonijoje (nuotraukoje: nugalėtojos diplomo įteikimo tikiuosi, dar kada nusišypsos tokia laimė laimėti dar vieną
akimirka. Jurgita centre su diplomu rankose). Tik gavusi konkursą.
apdovanojimą pajutau, kad iš tiesų laimėjau, tai buvo
Jurgita Šacauskaitė,
labai džiugi akimirka.
Ekonomikos nuolatinių studijų programos
II kurso studentė
_________________________________________________________________________________________________________________________

GATVĖS MUZIKOS DIENA
Nuo 2007 m. pirmąjį gegužės šeštadienį dainų autoriaus ir
atlikėjo Andriaus Mamontovo kvietimu profesionalūs muzikantai ir
mėgėjai plūsteli į Lietuvos miestų ir miestelių gatves, kiemus,
skverus ir aikštes. Apsiginklavę įvairiais muzikos instrumentais jie
groja roką, klasiką, džiazą, avangardą, folklorą, muša Afrikos
ritmus. Tai laisvos kūrybos, muzikantų ir visuomenės bendravimo
šventė.
Gegužės 18 d., šeštadienį, Lietuvos verslo kolegijos studentai
Klaipėdoje prisijungė prie šios gražios iniciatyvos. Ekonomikos
studijų programos studentė Gintarė Kararinaitė susirinkusius
studentus ir praeivius džiugino gitaros akordais. Įspūdingą
pasirodymą surengė Erasmus studentai iš Turkijos (nuotraukoje):
grojo gitara, dainavo, šoko tautinius Turkijos šokius.
LTVK Rinkodaros ir plėtros skyrius

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ MUGĖ
„UTENA 2013“ IR JOS LAIMĖTOJA „BIUROMETA“
VERSLO IR VPMF PARTNERYSTĖ 2012 –
pirmosios vietos tarp aukštųjų mokyklų diplomas

Nuotraukoje: VPMF „Biurometa“ stendas ir komandos nariai su apdovanojimais.

GERIAUSIAS GEBĖJIMAS BENDRAUTI IR
BENDRADARBIAUTI –
sidabrinė mugės nominacija tarp aukštųjų mokyklų

2013 metų balandžio 26 d. Utenos daugiafunkciame
sporto centre vyko tarptautinė Verslo praktinio mokymo
firmų (VPMF) mugė, kurioje dalyvavo beveik 300 būsimų
verslininkų iš įvairių Lietuvos ir užsienio mokymo
institucijų. Šių metų renginyje dalyvavo 46 verslo praktinio
mokymo firmos, stebinusios naujomis idėjomis, akcijomis,
stendų ir dalyvių spalvingumu.
Mugės lankytojai turėjo puikią galimybę bendrauti, pirkti, derėtis,
dalyvauti įvairiose loterijose, VPMF prisistatymuose. Vyko seminaras
„Verslo plėtros galimybės ir grėsmės Utenos regione“, kuriame savo
požiūriu į šiandieninį verslą pasidalino Utenos regiono verslininkai.
Dalyvių gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, reklamuoti
įmonę, jos prekes ar paslaugas, originaliai apipavidalinti stendą vertino
Lietuvos verslininkų organizacijų ir verslo atstovų komisija. Geriausieji
buvo apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais, atminimo dovanėlėmis
bei diplomais.
Lietuvos verslo kolegijos VPMF „Biurometa“ šioje mugėje
dalyvavo jau 8 kartą. VPMF „Biurometa“ komandą sudarė: Jurgita
Šacauskaitė, Toma Taujenytė, Simona Dražbaitė, Gintautas
Čekanauskas, vadovė Rasa Romerytė-Šereikienė.
VPMF „Biurometa“ komanda šiais metais 17-ojoje tarptautinė
VPMF mugėje „Utena 2013“ laimėjo net dvi nominacijas: „VERSLO IR
VPMF PARTNERYSTĖ 2012“ - pirmoji vieta tarp aukštųjų mokyklų,
„GERIAUSIAS GEBĖJIMAS BENDRAUTI IR BENDRADARBIAUTI“ - tarp aukštųjų mokyklų sidabrinė mugės nominacija.

Rasa Romerytė-Šereikienė,
Lietuvos verslo kolegijos
VPMF „Biurometa“ vadovė
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kitame numeryje skaitykite:
2013 m. gegužės 22 d. vyko rinkimai į naujos kadencijos Lietuvos verslo kolegijos Akademinę
tarybą. Į Akademinę tarybą išrinkta 11 narių.
Skaitykite interviu su ilgamete LTVK Akademinės tarybos pirmininke doc. dr. Genovaite
Avižoniene apie tai, kokią veiklą atlieka Akademinė taryba Kolegijoje, ką nuveikė per
praėjusius 5 metus ankstesnio rinkimo ir kokie iššūkiai laukia naujojo rinkimo Akademinės
tarybos.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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NORI ĮGYTI PATIRTIES? RASTI
DARBĄ?
ŠIE PASIŪLYMAI ATLIKTI
PRAKTIKĄ
AR PRADĖTI DARBINĘ KARJERĄ
KAIP TIK TAU!

Šiuo metu ieškome:
Sandėlio operatoriaus
UAB „Schenker“ - tarptautinė kompleksinės logistikos paslaugas
teikianti kompanija, kurios specializacija - tarptautiniai ir vietiniai
krovinių gabenimai sausumos keliais, oro transportu bei jūriniais
konteineriais, krovinių sandėliavimas, paskirstymas bei
išvežiojimas. Įmonė priklauso tarptautiniam DB Schenker tinklui.
Darbo pobūdis:
Krovos darbai;
Prekių priėmimas, surinkimas ir išdavimas;
Prekių rūšiavimas, pakavimas ir markiravimas;
Tvarkos sandėlyje palaikymas;
Darbas krautuvu;
Kompiuterinis raštingumas ir darbas su skaneriu;
Darbo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 arba
22.00 – 7.00.
Reikalavimai:
Krautuvo vairuotojo pažymėjimas (pageidautina);
Darbas kompiuteriu ir skaneriu;
Sąžiningumas, tvarkingumas, atsakingumas, darbštumas ir
kruopštumas;
Atsakingumas, greita orientacija, lojalumas, gebėjimas
savarankiškai atlikti užduotis.
Įmonė siūlo:
Darbą moderniame, šiuolaikiškame sandėlyje
Visas socialines garantijas
Kontaktinis asmuo: Isandrijus Barauskas
El. paštas: karjera@dbschenker.com
Informacija telefonu: 8 41 522445

DĖMĖSIO KONKURSAS TĘSIASI!!!
Kūrybingam ir aktyviam jaunimui
dar ne laikas poilsiui

Prizai:
I vieta - planšetinis kompiuteris
II vieta - fotoaparatas
III vieta - ipod grotuvas
Visi konkurso dalyviai gaus diplomus ir bus pakviesti į apdovanojimų
renginį Kaune, apmokant dalį kelionės išlaidų.
Darbų pateikimas: darbus siųsti iki š. m. birželio 6 d. (imtinai) el.
paštu: konkursas@zurnalistams.lt
Konkurso taisyklės: konkurso taisykles galima rasti projekto
svetainėje
www.vartotojai.lt/pilietiskumas > Žurnalistinių tyrimų
konkursas.
Konkurso organizatoriai: Vartotojų institutas ir Nacionalinė
žurnalistų kūrėjų asociacija.
Visa papildoma informacija teikiama tel. + 370 72 39 256 (Liudmila
Kazlauskienė) ir el. paštu konkursas@zurnalistams.lt

Pranešame, kad žurnalistinių tyrimų konkursas „Būk pilietiškas.
Vartok atsakingai“ pratęsiamas iki š. m. birželio 6 d.
Konkurso temos: atsakingas maisto vartojimas (vietinės kilmės maisto
produktų vartojimas, maisto mylios, maisto būvio ciklas, nesuvartoto
maisto išmetimas, ekologiški produktai: privalumai ir trūkumai,
sąžininga prekyba ir maistas, vartotojų teisė gauti informaciją maisto
produktų etiketėse, maisto produktų pakuotės, reklamos poveikis
vartotojui), atsakingas finansų tvarkymas (kredito istorija, greitasis
vartojimo kreditas, asmeninis biudžetas – kaip atsakingai jį tvarkyti).
Konkurso objektas: žurnalistiniai tyrimai gali būti įvairios formos:
interviu (spaudai, internetui, radijo ar TV laidai), TV reportažas,
fotoreportažas, straipsnis arba jų ciklas.
________________________________________________________________________________________________________________________
„LTvk laikraščio“ redaktorė Raimonda Tamoševičienė
El. pašto adresas raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt
Laikraštį maketavo Lina Petrauskaitė, el. p. siauliai@vlvk.lt

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos adresas Turgaus g. 21, Klaipėda.
Tel. (846) 311099, el. pašto adresas info@ltvk.lt
VšĮ Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių fakulteto adresas Dvaro g. 87, Šiauliai.
Tel. (841) 524430, el. pašto adresas siauliai@vlvk.lt

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su respondentų, straipsnių herojų bei autorių nuomone.
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

