VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
_________________________________________________________________________________________________________________

LTvk LAIKRAŠTIS
2013 m. pavasaris

Nr. 4 (30)

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos studentų laikraštis

Leidžiamas nuo 2005 m.

Šiame numeryje skaitykite:
Balandžio 18 d. – tarptautinė
administratoriaus diena.
Interviu su Kolegijos sekretoriais–
administratoriais skaitykite

Vadybos katedros organizuota
MINIKONFERENCIJA
„VERSLO IR EKONOMIKOS
ŠIANDIENOS IŠŠŪKIAI“

2 -3 p.

4 p.

Redaktoriaus žodis
Pagaliau sulaukėme pavasario. Su
Kazys Binkis juo ne tik medžiai ėmė žaliuoti, ne
tik mėlynai ir geltonai (įdomu, kodėl
būtent šiomis spalvomis?) pražydo
100 pavasarių
gėlės, tačiau, rodos, mūsų širdys
Galvon suaugę baras profesoriai,
išsinėrė iš kailinių ir išėjo į lauką, į
Kad vietoms gabus bet nerimtas.
vis labiau ryškėjančią saulę pasiO man, kur pažiūriu - visur pavasariai,
šildyti, giedoti džiaugsmo odės kartu
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas.
su būriais paukščių, grįžusių namo
po ilgo žiemos išsiskyrimo.
Išeini - aplinkui gyvenimo potvynis,
Kaip tie paukščiai giesmininkai
Visus širdies kalnus baigia apsemti.
sveikina pavasarį ir gimtąjį lizdą,
O čia, sako, puvimas eina visuotinis, taip Kolegijos studentai ir dėstytojai,
Ir liepia palengvos trūnyti ir senti.
grįžę iš klajonių po pasaulį ar dar
tebesantys jose, rašo savo įspūdžius,
Nusigrįžta, kad saulė nešildytų,
prisiminimus, linkėjimus – juos
Akinių kad stiklai nesutirptų.
pateikiame „LTvk laikraščio“ skaityO jei kuriam plaukus rasa suvilgytų,
tojams. Smagu, kad įspūdžiais apie
Tai tuoj bėga kirptųs.
Lietuvą ir studijas Kolegijoje dalijasi
Erasmus studentai iš Turkijos.
O aš - kad ir nenoroms, kad ir juokaudamas
Tarptautinės administratoriaus dieKišenę ar burną tik atveriu, Ir veržias pavasariai virsdami, sprausdamies, nos proga sveikiname ir kuo šilčiausius linkėjimus siunčiame mūsų
Ir raitos žaliūkšniai po patvorius.
administratoriams Linai bei ModesIr daryk, kad išeitų kaip nors kitoniškai, tui. Manome, kad platus interviu leis
Tik pirštą nuversi įkišęs duryse.
pažinti ne tik jų profesines, tačiau ir
Matyt, liga pristojo chroniška.
asmenines savybes.
Ir nieko čia nebepadarysi.
Skaitykite, dalinkitės, komentuokite, rašykite... Nepamirškite pavasario
ir trapaus jo grožio. Nepamirškite
jau prasidėjusios Pavasario sesijos ir
nenumaldomai artėjančio viešojo
Baigiamųjų darbų gynimo nerimo.
Kad būtų ramiau ir smagiau
sulaukti vasaros, pasimėgaukite
Kazio Binkio eilėraščiu „100 pavasarių“. Tegul ir Jūsų širdyse būna
tų pavasarių 100...
Jūsų Raimonda Tamoševičienė,
„LTvk laikraščio“ redaktorė
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Erasmus studentų iš Turkijos
įspūdžiai apie LTVK ir Lietuvą
6 p.

Vienu sakiniu...
•••••
2013 m. balandžio 16 ir 17 d.
tarptautinių ekspertų komisija Klaipėdos fakultete vertino Įstaigų ir
įmonių administravimo, Verslo procesų
vadybos, Pardavimų vadybos, Statybos
verslo vadybos studijų programas.
•••••
2013 m. balandžio 18 d. tarptautinių
ekspertų komisija Šiaulių fakultete
vertino Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą.
•••••
Pasirašytos
naujos
tarptautinio
bendradarbiavimo
sutartys
su
Universitata Degli Studi di Foggia,
Italija; Trakya University, Turkija;
Albert College, Latvija.
•••••
LTVK Šiaulių fakulteto dekanė Raimonda Tamoševičienė dalyvavo tiesioginėje Etaplius.lt vaizdo konferencijoje tema „Kaip pasirinkti studijas
aukštojoje mokykloje?“ Vaizdo įrašas http://etaplius.lt/videokonferencijoje-kaiprinktis-studijas-aukstojoje-mokykloje/

•••••
Nuo 2013-05-05 Info TV sekmadieniais nuo 09.45 iki 10.10 val. rodo
laidą „Priimk. Drąsink. Keiskis“.
LTVK Šiaulių fakulteto dekanė
Raimonda Tamoševičienė dalyvavo
filmuojant laidų ciklą.
•••••
LTVK vyko filmavimai laidai
„Lietuva – jūrinė valstybė‘. Žiūrėkite
per LRT gegužės 19 d. nuo 16.45 val.
•••••
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SU PROFESINE ŠVENTE, ADMINISTRATORIAU!
Šiais laikais nebe daug kas švenčia anksčiau populiarią
buvusią sekretorės dieną. Gal dėl to, kad dabar vis labiau
įprastesnis tampa administratorės pavadinimas, o gal dėl to,
kad tų profesijų vis daugėja, jos jungiasi tarpusavyje ir
profesinė diena apskritai nebetenka reikšmės.
Pagal Day.lt apibrėžimą, sekretorė/administratorė/referentė – darbuotoja, tvarkanti įstaigos raštus, talkinanti
įstaigos direktoriui ar skyriaus vadovui, organizuojanti
susitikimus. Pastebima, kad dažniausiai šios profesijos
atstovės yra moterys.
Ši šventė atsirado tada, kai 1952 m. balandžio 18 d.
Amerikos verslininkas Haris F. Klemfusas savo įmonėje
įsteigė Sekretorės dieną. Tokios šventės metu visos jo
įmonės moterys būdavo išvaduojamos nuo varginančio
rutininio darbo. Ši šventė po truputį paplito visame pasaulyje
ir net tapo Administratorių profesine švente, o šventės
pavadinimas įvairuoja.
Ar seniau šis darbas buvo lengvesnis? Greičiausiai ne.
Nors ir kompiuterių, išmaniųjų programinių įrangų ir mobilių
telefonų dar neturėjome, tačiau spausdinti spausdinimo

mašinėje ir, padarius bent vieną klaidą, perspausdinti visą
dokumentą, tikrai nebuvo lengviau. Ir tada, kaip ir dabar,
biuro administratorė turėjo reprezentatyviai atrodyti, nuolatos
šypsotis ir žinoti visą įmonės informaciją. Prireiktus padėti
kiekvienam darbuotojui, o ypač vadovui, žinoti visą jo
dienotvarkę ir netgi, kokią kavą jis mėgsta. Šios profesijos
žmonių darbo esmę nusako žodžio sekretorius reikšmė – tai
asmuo, saugantis paslaptis (lot. sercretus – slaptas,
paslėptas).
Turime susiformavę netgi stereotipą, kad sekretore
dirba dažniausiai vieniša, pikta, pedantiškai tvarkinga, pagyvenusi ir griežto aprangos kodo besilaikanti moteriškė arba
ilgakojė blondinė, gebanti tik šypsotis ir kavą virti. Kad būtų
išsiaiškinta tiesa, minėdami ir sveikindami su profesine
švente visus administratorius, kalbiname Lietuvos verslo
kolegijos sekretorių-referentą Modestą Vaikšnorą ir Šiaulių
fakulteto sekretorę-referentę Liną Petrauskaitę – žmones, be
kurių žinios iš Kolegijos neišsiunčiamas nė vienas
dokumentas, kurių balsą pirmiausia išgirsta paskambinusieji
ir šypseną pamato atėjusieji.

_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Kiek laiko dirbate LTVK administratore/iumi? Kaip suradote
šį darbą? Gal darbas rado Jus? Ar tai pirma Jūsų darbinė
patirtis? Kokių mokslų esate ragavusi/ęs? Ar tas žinias
panaudojate dirbdama/as?
L. P. Jau greitai bus 3 metai, kai
dirbu Kolegijoje. Darbo biržos
tinklapyje radau skelbimą dėl laisvos
darbo vietos, paskambinau, pakvietė
į pokalbį, o kitą dieną sulaukiau
skambučio - pranešė, kad esu priimta
į darbą. Tai ne pirma mano darbo
patirtis. Prieš tai dirbau 3 metus
administratore individualioje įmonėje. Esu baigusi Anglų filologiją.
Dirbant
administratore
kartais
prireikia
žinių,
kurias
įgijau
Nuotraukoje: LTVK Šiaulių fakulteto studijuodama universitete.

4. Ar dažnai įsiplieskia konfliktų? Kaip su jais susidorojate?
L. P. Didelių konfliktų neturėjau ir, tikiuosi, neturėsiu.
M. V. Konfliktų stengiuosi vengti, todėl jų pasitaiko retai. Visada reikia
stengtis prieiti bendrą kompromisą, tačiau, savaime suprantama,
pasitaiko tokių atvejų, kai tai neįmanoma. Manau, labai svarbu yra
neprarasti savitvardos ir išlaikyti šaltą protą, manau, tik tada pavys
priimti nešališką bei teisingą sprendimą.
5. „LTvk laikraščio“ skaitytojams labai įdomu sužinoti, kaip
atrodo Jūsų darbo diena. Visi darbadieniai panašūs, o gal
ateidama/as į darbą nežinote, kas lauks šiandien?

sekretorė-referentė Lina Petrauskaitė.

M. V. LTVK dirbu beveik metus. Galima sakyti kad darbas susirado
mane, taip susiklostė aplinkybės, kadangi tik pabaigus Kolegiją,
Kolegijos vadovybė pasiūlė padirbėti. Tuo labiau, kad Baigiamąją
praktiką atlikau Kolegijoje, buvau jau šiek tiek susipažinęs su darbo
specifika ir pagrindais, tai ir sutikau. Taip, tai yra pirma mano darbinė
patirtis. Dalį žinių, kurias įgijau studijuodamas, tikrai pritaikau
praktikoje dirbdamas.
2. Kaip sekėsi įsilieti į kolektyvą? Nauji žmonės, naujos patirtys –
ar nebuvo sunku? Kaip sekasi sutarti dabar?
L. P. Manau, į kolektyvą įsiliejau gana greitai, kadangi kolektyvas labai
draugiškas, kai reikia, visada padeda ir paaiškina.
M. V. Įsilieti į kolektyvą sekėsi gana lengvai, kadangi esu lengvai
bendraujantis žmogus, neapsistatęs kokiais nors barjerais ar sienomis, ir
dalis kolektyvo mane pažinojo kaip studentą (LTVK studijavau trejus
metus), todėl neiškilo didelių problemų. Sunkiau buvo prisitaikyti prie
kitų dalykų, kurie dirbančiam žmogui yra įprasti, tačiau tik pradėjusiam
dirbti atrodantys šiek tiek varžantys: pripratimas prie darbo dienos
rėžimo, kėlimasis anksti rytais, numatytu laiku pietavimas ir t. t.
3. Kas yra Jūsų klientai? Kokie jei? Kaip pavyksta su visais
sutarti?
L. P. Kolegijos klientai yra patys geriausi studentai. Su visais sutariu
gerai (tikiuosi, ir jie taip galvoja ☺).
M. V. Pagrindiniai klientai yra studentai ir nedaug įvairių įstaigų
atstovų, besilankančių Kolegijoje įvairias klausimais.

Nuotraukoje: LTVK Klaipėdos fakulteto
sekretorius-referentas Modestas Vaikšnoras.

M. V. Dalis darbų kartojasi
kiekvieną dieną, tačiau dalis
kiekvieną dieną skiriasi, reikia
spręsti vis kitus klausimus,
susidariusias situacijas, tikrai
negaliu taip pasakyti, kad
kiekvieną dieną laukia tie patys
darbai, kartais tikrai negali žinoti, kas tavęs laukia šiandieną.
L. P. Būna įvairių dienų. Kartais susiplanuoji atlikti vienus
darbus, tačiau tenka juos nukelti į kitą dieną – atsiranda
svarbesnių.

6. Kas Jus žavi administratoriaus darbe? Kas yra tas varikliukas,
kuris veda pirmyn?
L. P. Man patinka bendrauti su žmonėmis, o dirbant tokį darbą, tai
neišvengiama darbo dienos dalis.
M. V. Patinka tas, kad yra galimybė nuolatos bendrauti su žmonėmis,
jiems padėti. Patinka nuolat bendrauti su kolektyvu, būti, netgi galima
taip pasakyti, - vienijančiu kolektyvą elementu. Tai nėra toks darbas,
kai užsidarai vienas ir tau nereikia bendrauti su aplinkiniais. Būti visur
ir visada įvykių centre, atrodo, neužimant strategiškai labai svarbių
pareigų.
7. Kas Jums labiausiai nepatinka administratoriaus darbe? Ką
norėtumėte pakeisti?
L. P. Dabar nieko nekeisčiau. Bet ateityje galbūt reikėtų pagalvoti...
M. V. Savaime suprantama, kad yra tam tikrų dalykų, kurie nelabai
patinka, bet tai normalu - nėra visiškai tobulo darbo, reikia būti
lanksčiam ir stengtis prisitaikyti. Manau, kad nieko nekeisčiau.
Įmanoma priprasti prie kelių nereikšmingų dalykų.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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11. Ar išgirstate kritikos savo adresu? Kaip į tai reaguojate? Ar
8. Kokie Jūsų ateities planai? Pasvajokime... Jūs po 10 metų: ką
kritikos strėlės skaudžiai sminga?
dirbsite, kur gyvensite, ko sieksite?
L. P. Jei ši kritika yra teisinga – visada ją priimu kaip pamoką. Jei
L. P. Paklauskite manęs to po 10 metų ☺
kritikuoja nepelnytai, tiesiog nekreipiu dėmesio.
M. V. Manau, dabartinis laikotarpis yra tik tarpinė stotelė gyvenime,
M. V. Kritikos tenka išgirsti gana retai, nes stengiuosi atlikti viską iki
pati pradžia. Planų ir siekių yra nemažai. Tikiuosi, atkalumo
galo ir teisingai, tačiau pasitaiko visko. Aišku, šiek tiek nemalonu
nepristigsiu juos įgyvendindamas: visų pirma, yra planų studijuoti toišgirsti kritiką, bet per daug stipriai į ją nereaguoju, stengiuosi savo
liau, nes manau, kad žmogus turi nuolatos tobulėti. I visa kita parodys
klaidas ištaisyti, jei kritika būna teisinga.
laikas - lai tai būna mano paslaptis. ☺
12. Modestai, kodėl pasirinkote „nevyrišką“ darbą? Ar dėl to
9. Žinome, kad gyvenimas nėra skirtas tik dirbti. Ką mėgstate
nepatiriate nepatogumų, nesulaukiate pašaipų?
veikti laisvalaikiu? Ar pavyksta atsipalaiduoti nuo rūpesčių?
M. V. Visų pirma, nėra kažkas labai tiksliai suformavęs vyriškų ir
L. P. Lankausi teatro spektakliuose, kino teatruose, mėgstu važinėtis
moteriškų darbų sąrašų. Galbūt yra nuo seniau išlikęs stereotipas, kad
dviračiu – tai padeda atsipalaiduoti nuo rūpesčių.
tokį darbą dirbą tik moterys. Laikai keičiasi, taip pat keičiasi ir darbo
M. V. Savaime suprantama, kad gyvenimas nėra tik darbas. Su tuo
specifika, dabar yra tikrai nemažai vyrų, dirbančių administratoriais.
momentu, kai baigiasi darbo diena, išeini ir uždarai duris - visa tai, kas
Darbo pasirinkimą nulėmė tai, kad susirasti darbą pačiam neturint
įvyko darbo dienos metu ir turi pasilikti už tų durų. Esu dar pakankamai
jokios darbo patirties tik pabaigus aukštąją mokyklą nėra taip paprasta.
jaunas ir tikrai mėgstu laisvalaikiu atsipalaiduoti, susitikti su draugais,
Pašaipų nesulaukiu, nes Kolegijoje administratoriaus (sekretoriaus –
eiti į kiną, pažaisti boulingą. Savaitgalį su draugais patraukti
referento) darbas yra specifinis, ne tik toks, kokį dauguma dažniausiai
pasilinksminti į klubą. Stengiuosi dalyvauti ir kultūriniuose
įsivaizduoja: tai yra tik kavos ruošimas, atsakinėjimas telefonu ir svečių
renginiuose. Konkretaus hobio šiuo metu neturiu, bet ir be jo randu ką
priėmimas. Tikrai taip nėra. Šis darbas apima žymiai daugiau ir
nuveikti. Manau, atsipalaiduoti tikrai pavyksta.
atsakingų pareigybių. Dar vienas pliusas, kad tenka bendrauti su
10. Kaip atrodo Jūsų darbo stalas kasdien? Jeigu dabar
studentais, jaunais žmonėmis, tai neleidžia sustingti, palaiko
atidarytume Jūsų darbo stalo stalčių – ką ten rastume?...
jaunatviškumą. Kadangi kolektyve vyrų kolegų gretos yra nedidelės, tai
tenka padirbėti ir rimtesnių, vadinamųjų vyriškų, darbų pagelbėti
L. P. Idealią tvarką ☺
kolektyvo dailiajai lyčiai.
M. V. Darbo metu mano darbo stalas atrodo šiek tiek chaotiškai: vienu
metu gaunamas didelis informacijos kiekis ir darbai skirtingi, kuriuos
darai - tai sukuria savaime chaosą. Tačiau šiaip mėgstu tvarką, mėgstu
visada žinoti, kur kas yra tiksliai mano darbo vietoje. Ką rastume mano
darbo stalčiuje? Hmm... geras klausimas, tiksliau, ko ten tik
nerastumėme ☺, tačiau jų turinys sudėtas tvarkingai.
Abiem administratoriams buvo užduotas „slaptas“ klausimas, į
kurį šie galėjo neatsakyti: Ką galėtumėte pasakyti apie savo vadovą/us?
Koks Jūsų vadovas/ai? Jie padeda? Trukdo? Skatina?... Labai malonu,
kad į šį klausimą „LTvk laikraštis“ atsakymo sulaukė.
L. P. Šią nuomonę pasiliksiu sau... ☺
M. V. Esu patenkintas vadovais. Manau, galiu pasisemti iš jų patirties ir
sulaukti naudingų patarimų. Mano nuomone, vadovas ir turi būti vadovas,
tarp vadovo ir darbuotojo turi būti išlaikoma tam tikra distancija, tačiau
neprarandant ryšio su darbuotoju. Džiaugiuosi savo vadovų supratingumu
ir palaikymu.

Ko palinkėtumėte „LTvk laikraščio“ skaitytojams?
L. P. Būkite aktyvesni!
M. V. Linkiu stengtis, niekad nestokoti optimizmo, į viską stengtis
žiūrėti teigiamai, kiekviena patirtis mus užgrūdina ir suteikia tam tikro
patyrimo. Džiaukitės gyvenimu! ☺

Vienu sakiniu apie save:
1. Trys Jūsų savybės, kuriomis didžiuojatės:
L. P. Kruopštumas, punktualumas, nuoširdumas.
M. V. Užsispyrimas, atsakingumas, kruopštumas.
2. Trys savybės, kurias norėtumėte pakeisti:
L. P. Tokių nėra – bent jau dabar. ☺
M. V. Išsiblaškymas - daugiau net nežinau.
3. Dabar skaitoma ar neseniai perskaityta knyga:

LTVK vadovių – tų, su kuriomis administratoriai bendrau- L. P. Dažniau žiūriu filmus...
ja dažniausiai ir daugiausiai - direktorės doc. dr. Angelės M. V. Knygą skaičiau tikrai labai senai, bet kažkodėl į atmintį įstrigusi
Albert’o Camus knyga „Svetimas”.
Lileikienės bei direktorės pavaduotojos studijoms doc. dr.
4. Jei turėtumėte daug pinigų:
Genovaitės Avižonienės taip pat buvo paklausta:
1. Ar esate patenkintos Modesto ir Linos darbu?
A. L.; G. A. Abiejų administratorių darbu esame visiškai patenkintos.
2. Kokios Modesto ir Linos savybės Jums patinka?
A. L. Modestą charakterizuojančios savybės: atsakingumas,
pareigingumas, žodžio laikymasis, draugiškumas, gebėjimas dirbti
komandoje, humoro jausmas, ištvermingumas, supratimas kada, kur,
kam ir kokia forma ką pasakyti (paryškinta Direktorės). Žavi šios Linos
savybės: atsakingumas, pareigingumas, buvimas komandos žmogumi.
G. A. Abiejų adminsitratorių geriausios savybės yra atsakingumas,
pareigingumas.
3. Koks Jūsų administratoriaus idealas?

L. P. Išpildyčiau visas savo svajones.
M. V. Dalį pinigų investuočiau, už likusius norėčiau pakeliauti po pasaulį,
pamatyti, kaip gyvena žmonės svetur, susipažinti su kitomis kultūromis.
5. Mėgiamiausias posakis:
L. P. Nedaryk niekam to, ko nenorėtum, kad ir tau darytų.
M. V. Gyvenk šia diena, nes rytoj gali būti per vėlu !
6. Kas Jus išmuša iš vėžių?
L. P. Neteisybė.
M. V. Iš tikrųjų sunku mane išmušti iš vėžių, tiksliai net negaliu pasakyti,
kas tai galėtų būti.
7. Didžiausias autoritetas:

A. L. Modesto visos turimos savybės atitinka mano administratoriaus
sąvokos supratimą.
G. A. Idealus administratorius geba kvalifikuotai atlikti skirtas užduotis,
atsakingas, pareigingas, reiklus sau ir kolegoms, mokantis maloniai
bendrauti su kolegomis ir studentais.

L. P. Tėvai.
M. V. Yra daug garsių žmonių, kuriais žaviuosi, bet vieno negalėčiau
išskirti - konkretaus idealo lyg ir neturiu.

Sveikiname Kolegijos administratorius Liną ir Modestą
tarptautinės administratoriaus dienos proga ir linkime
4. Ko
palinkėtumėte
Modestui
ir
Linai
tarptautinės
toliau būti tais, kurie reguliuoja, dažnai net nejaučiant,
administratoriaus dienos proga?
mūsų darbus, šypsenas, užglaisto ar net neleidžia kilti
A. L. Modestui - dirbti ilgai mūsų Kolegijoje ir kad jis jaustų iš darbo ir
buvimo kartu pasitenkinimą, o Linai - pasitenkinimo darbu ir bendravimo konfliktams. Linkime ir toliau dirbti taip, kad, pakėlę
telefono ragelį, išgirstume studentą, sakantį: „Ar čia mūsų
su žmonėmis.
Linutė?...“
G. A. Geros nuotaikos, sveikatos ir asmeninės laimės.
Administratorius ir jų vadovus kalbino Raimonda Tamoševičienė

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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MINIKONFERENCIJA
„VERSLO IR
EKONOMIKOS
ŠIANDIENOS IŠŠŪKIAI“
Lietuvos verslo kolegijos Vadybos
katedra 2013 m. kovo 18 d. organizavo
minikonferenciją „Verslo ir ekonomikos
šiandienos
iššūkiai“.
Konferencijoje
sveikinimo žodį tarė Kolegijos direktorė doc.
dr. Angelė Lileikienė. Direktorė paminėjo,
kad pirmą kartą Kolegijoje vyksta katedros
organizuojama konferencija, todėl šia gražia
iniciatyva pradedama kasmetinė tradicija, kai
katedros organizuos įvairias konferencijas
aktualiomis šiandienos temomis.
Konferencijos metu skaityti trys išties
aktualūs pranešimai. Konferenciją pranešimu
„Tradicinės rinkodaros revoliucionavimas“
pradėjęs pranešėjęs lektorius Gediminas
Silkauskas sakė, kad visi sugeba pagaminti
produktą ar sukurti paslaugą, tačiau
pamėginkite tai parduoti. Pažinti ,,savo“'
klientą, teisingai interpretuoti rinkodarą,
tinkamai parinkti rinkodaros įrankius,
sugebėti adaptuotis prie besikeičiančios
rinkos sąlygų, laiku pasiųsti tikslinę žinutę
tikslinei grupei, netaikyti masinės rinkodaros
principų... – tokius svarbiausius šiandien
rinkodarinius principus dėstė lektorius
Gediminas susirinkusiems. Jo manymu, tai
yra klausimai, į kuriuos tenka atsakyti
įmonėms, kai jos susiduria su ,,rinkodara'“.
Tradicinės rinkodaros revoliucionavimas
perkopia iš sandoriu paremto ryšio į
draugystę su klientu. ,,Asmeninė patirtis
įsigyjant
jūsų
įmonės
gaminį“, ,,į
bendruomenę
orientuota
rinkodara“,
,,socialinės grupės poveikis“ - tai yra sferos,
kuriomis
verslas,
holistiniu
požiūriu
vertinant, turėtų susirūpinti labiausiai.

„Išvykstamojo turizmo rinkos Lietuvoje
metamorfozes“ pristatė lektorius Aurimas
Šumbrauskis, kurio pranešimo esmė kelionių agentūrų kelionių organizavimo
raida.

Nuotraukoje: lektorė Raisa Minčinauskienė skaito
pranešimą.

Su „Šešėlinės ekonomikos mastais
pasaulyje ir Lietuvoje“ supažindino lektorė
Raisa Minčinauskienė. Jos teigimu, kad
2012 m. balandį atliktas trijų Baltijos šalių
gyventojų tyrimas atskleidė, kad kontrabandą
ir nelegalių prekių vartojimą Lietuvoje
toleruoja kone penktadalis apklaustųjų.
Latvijoje ir Estijoje šis nuošimtis sudaro
atitinkamai 18 ir 15 proc. Mūsų šalis taip pat
pirmauja neapsisprendusiųjų, bet greičiau
kontrabandą pateisinančiųjų skaičiumi - net
42 proc. Tuo tarpu nelegalių prekių
vartojimą smerkia vos dešimtadalis lietuvių –
dvigubai mažiau nei kaimyninėse šalyse.
Lektorės
teigimu,
Pasaulio
banko
vadovaujantis ekonomistas ir studijos
bendraautoris Trumanas Packardas pabrėžė,
kad dėl šešėlinės ekonomikos nukenčia

teisėtai veikiančios bendrovės, nes „yra per
daug apkrautos biudžeto pajamų mokesčiais
ir kenčia dėl nesąžiningos konkurencijos su
neoficialiomis įmonėmis“. O visuomeniniu
lygmeniu didelis neoficialus sektorius
slopina
valdžios
gebėjimą
aprūpinti
visuomenę tinkamu išsilavinimu ir sveikatos
apsaugos
paslaugomis
bei
gerai
funkcionuojančia
infrastruktūra.
Todėl
Pasaulio bankas rekomendavo: „palankesnę
mokesčių
sistemą
bei
perspektyvios
socialinės ir darbo apsaugos schemas“;
pasitikėjimą valdžia, kuris „ateis per
tiesioginį valdžios pavyzdį“. Valdžia skatinti
verslą deklaruoti pajamas ir darbuotojus
turėtų
savo
teigiamu
pavyzdžiu.
„Pasitikėjimo
valdžia
kūrimas
yra
pagrindinis veiksnys, siekiant įtikinti
piliečius, kad mokėti mokesčius yra
naudinga“, – teigiama pranešime, kurį
pristatė lektorė.
Skirstydamiesi po konferencijos dalyviai
kalbėjo, kad ji buvo naudinga, informatyvi.
Paklaustieji,
kaip
vertintų
tokių
minikonferencijų organizavimą ateityje,
dalyviai sakė, kad mielai dalyvautų tokiose
terik teoriniu, tiek praktiniu požiūriu
naudingose konferencijose. Taigi galime
teigti, kad konferencija, nors ir buvo pirmas
blynas, tačiau tikrai neprisvilęs. Tai
įpareigoja ir kitąmet organizuoti panašių
praktinės naudos turinčių konferencijų.
doc. dr. Jurgita Martinkienė,
Vadybos katedros
vedėja

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA SKELBIA SAVO
MANIFESTĄ UŽ SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMĄ,
ŠVARESNĘ APLINKĄ, NAUDĄ VISUOMENEI IR
PRANAŠUMĄ STUDENTUI
Lietuvos verslo kolegija – pirmoji
įstaiga
Lietuvoje,
išbandžiusi
saulės
energijos stendo reklamą.
Šiais metais Kolegija pažvelgė į ryšį
tarp vartotojo ir įmonės kitaip nei įprasta –
kaip, išnaudojant saulės teikiamą energiją
labai praktiškai, teikti apčiuopiamą naudą
visuomenei. Lietuvos verslo kolegija palaiko
pažangias, svarbiausia – saugias ir
ekologiškas - šiuolaikines technologijas ir
tokių saulės energijos stendų kūrimą,
diegimą bei plėtrą. Įkrauti elektros energija
mobiliuosius telefonus, kt. įrenginius
(navigaciją, planetinius kompiuterius), tiekti
nemokamą bevielį interneto ryšį.

Lietuvos verslo kolegija skelbia savo
manifestą už saulės energijos panaudojimą,
švaresnę aplinką, naudą visuomenei ir
pranašumą studentui.
Nuotraukoje – LTVK studentė
Gintarė Mikalauskaitė parodoje „Individuali
statyba 2013“ Klaipėdoje prie vieno iš saulės
energijos reklaminių stendų.
LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus
informacija

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Vizitas į Pietų Italiją
pagal GRUNDTVIG mokymosi programą
Balandžio 10-13 d. Lietuvos verslo
kolegijos atstovės Giedrė Strakšienė, Vilma
Bazarienė ir Laura Žarnauskaitė vyko į vizitą
Pietų Italijoje pagal GRUNDTVIG mokymosi
programą.

Nuotraukoje: Mokymų dalyviai Alberobello: L. Žarnauskaitė pirma iš kairės, G. Strakšienė viduryje, V.
Bazarienė antra iš dešinės.

Susitikime dalyvavo atstovai iš Lietuvos,
Italijos, Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos, Kipro,
Rumunijos, Ispanijos ir Estijos. Tai buvo antrasis
susitikimas tema „Tradicinių amatų pritaikymas
šiuolaikiniame gyvenime“. Susitikimo metu
partneriai pristatė programas, kaip tradiciniai
amatai pritaikomi šiuolaikiniame pasaulyje ir
versle.

Lietuva
pristatyta
vaišinat
susirinkusiuosius
tradiciniais
lietuviškais
užkandžiais ir gėrimais - lietuvišku sūriu ir alumi
– bei visiškai nelietuvišku, tačiau labai visus
dalyvaujančius sužavėjusiu tempera-mentingu
pristatymu.
Vizito
metu
partneriai
aplankė
Alberobello – tradicinį itališką kaimą, įtrauktą į
UNESCO paveldo sąrašą, ir Grottaglie tradicinės itališkos keramikos miestelį.
Kitas vizitas planuojamas šių metų liepos
mėnesį Klaipėdoje.
Vizitas finansuojamas iš Europos
Sąjungos lėšų, skiriamų Mokymosi visą
gyvenimą programos Grundtvig programai
įgyvendinti, „Grundtvig dotacija vizitui”.

LTVK Rinkodaros ir plėtros skyriaus
informacija
Nuotraukoje: Pristatymo akimirka.

_________________________________________________________________________________________________________________________

SMS iš... bibliotekos
Nuo balandžio 16 iki 23 d. Lietuvos verslo kolegijos bibliotekoje vyko Užsienio leidyklų knygų paroda.
Tematika buvo įvairi - tai ir finansai, ekonomika, prekyba, statyba ir kitos įdomios sferos. Parodoje buvo
eksponuojama daugiau kaip 100 leidinių užsienio – anglų - kalba.
Knygų paroda sulaukė nemažo dėmesio tiek iš studentų, tiek ir iš dėstytojų. Parodą aplankė ir kelių Klaipėdos
mokyklų mokiniai, tuo metu viešėję Kolegijoje.
Šiuo metu vyksta nemokamas elektroninių knygų paketų testavimas iš leidyklos Taylor&Francis e-Books (leidyklos
internetinės svetainės adresas http://www.taylorandfrancis.com/). Testuojant galima bus nuspręsti, ar elektroninėmis
knygomis studentai ir dėstytojai naudojasi, kike jų pasiūla atitinka pasirinktą studijų programą. Elektroninių knygų
testavimas vyks iki birželio 19d. Prisijungimas galimas tik iš Lietuvos verslo kolegijos kompiuterių.
Kas dar nespėjote, ar praleidote informaciją, pats laikas suskubti ir atklikti knygų testavimą. Jei kas nors nepavyks,
kreipkitės į Kolegijos bibliotekininkus – mes visada pasirengę Jums pagelbėti.
Birutė Povilianskienė, LTVK bibliotekininkė
_________________________________________________________________________________________________________________________

PO BAIGIAMOJO KVALIFIKACINIO EGZAMINO:
kam pasirengę Teisės studijų programos absolventai?
Kokia
nuotaika
baigėte
egzaminą? Kokį įspūdį padarė
Kolegijos absolventai – be kelių
minučių diplomuoti teisininkai? Ko
palinkėtumėte diplomantams?

Nuotraukoje: Baigiamojo kvalifikacinio egzamino
komisija: (iš kairės) Vitalija Mataitė, LTVK lektorė,
notarė; Vilhelmina Pipinienė, Kvalifikacinės
komisijos pirmininkė, doc. dr. Ligita Šalkauskienė,
LTVK Apskaitos ir teisės katedros vedėja; Lina
Petrauskaitė, komisijos sekretorė.

„LTvk laikraštis“ po Baigiamojo
kvalifikacinio egzamino pašnekino
Teisės studijų programos Kvalifikacinės komisijos pirmininkę
Vilhelminą Pipinienę, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos
vyr. specialistę, teisininkę.

Vilhelmina Pipinienė: Iš tiesų smagu
dalyvauti tokiame egzamine. Malonu matyti
gerai pasiruošusius, pasitempusius studentus.
Kvalifikacinio egzamino užduotys buvo
pakankamai sunkios, studentams reikėjo
gerai galvą pasukti, kad teisingai atsakytų į
teorinio testo klausimus bei išspręstų painius
praktinius uždavinius. Ypatingai gerą įspūdį
paliko studentų gebėjimas spręsti praktinius
uždavinius, naudotis teisine informacija.
Gerą įspūdį paliko ir pakankamai gera teisinė
kalba, kuria studentai formulavo praktinių
užduočių sprendimus bei išvadas. Matyti,
kad jie ne veltui ketverius metus mokėsi
Kolegijoje.
Palinkėti absolventams galima tik
vieno – sėkmės integruojantis į darbo rinką.
Šiandienos egzaminas ir jo įvertinimai

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

parodo, kad LTVK absolventai teisininkai
yra pasirengę adaptuotis darbo rinkoje.

Nuotraukoje: Diplomantų šypsenos po Baigiamojo
kvalifikacinio egzamino.

Linkime diplomantams neatsipalaiduoti, baigti rengti Baigiamąjį darbą
ir sėkmingai jį apginti, kad Kvalifikacinė
komisija be abejonių konstatuotų įgytą
teisininko kvalifikaciją ir rekomenduotų
išduoti profesinio bakalauro diplomą!
„LTvk laikraščio“ informacija
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I am very glad to be in Lithuania
This is my first time abroad, and I am very
glad to be in Lithuania. It is an amazing country
and history, locations, traditional events, food,
beautiful cities and beaches especially in
Klaipeda. Klaipeda is a very beautiful city near
sea. In the city where I live we also have sea, so
I got used to this city very fast. Frankly I feel
myself like at home. I like that there are a lot of
different coffee shops, restaurants, cafes, shops
and malls. I also like Lithuanian traditional
food, it is different from what I am used to eat
but still tasty and interesting. We’ve been to
fish festival in Palanga. It was the first time
when I’ve seen so much fish at one place.
Mustafa Kalkan
Palanga is a little town that has a lot of tourists.
From the first day when we came here people around were very friendly to us. I
have found a lot of good friends here. It is very nice to see people smiling and
greeting us no matter where we go.
Lithuania Business Collage is in the centre of city, it is very comfortable
because we are very close to many places in the city. Almost every day after
college we walk through the Old Town and it’s so good for us because after
school we can go to a cafe and have rest with a delicious cup of coffee.
Professors at our college are very knowledgeable in their field, it’s very
interesting to work with them, when help is needed they are always there for us,
we are learning a lot new information during the lectures and I am sure that they
will be helpful for us in our future business career. We had several events in the
collage that helped us to learn more about Lithuanian culture.
If you would come to study in Klaipeda, I can surely say that you won’t
regret it. Life here is never boring; there are a lot of activities to do: night clubs,
pubs, sports activities, festivals and more!!!

Bu yurtdışına ilk çıkışım ve Litvanyada olmaktan çok
mutluyum.Burası
inanılmaz
bir
yer,
tarihi,görülecek
yerleri,geleneksel etkinlikleri, yemekleri, güzel şehirleri ve
sahilleri özellikle Klaipeda.Klaipeda deniz kenarında çok güzel bir
şehir, yaşdığım yerde de deniz olduğu için buraya çok çabuk
alıştım.Açıkçası kendimi bazen evimde gibi hissediyorum.
Buradaki çeşitli kahve dükkanlarını, restaurantları, kafeleri ve
alışveriş mağazalarını çok sevdim.Litvanya yemeklerinin de alışık
olduğumdan daha farklı tadları var fakat lezzetli ve ilginç.
Palanga’da Balık Festivalinde bulundum ve hayatımda
görebileceğim en fazla balığı orda gördüm, Palanga küçük ve
turistlerin fazla bulunduğu bir yer.Buraya ilk geldiğim günden beri
insanlar çok sıcak kanlıydı bize karşı, burada bir çok iyi arkadaş
edindim, nereye gidersek gidelim insanlar sürekli gülümseyip bizi
karşılaması da çok güzel.
Lithuania Business Collage şehrin merkezinde ver çok rahat
çünkü şehirdeki bir çok yere yakın.Hemen hemen hergün okuldan
sonra Old Town’da kısa yürüyüşler yapıp , herhangi bir kafeye
girip lezzetli bir kahve eşliğinde stret atabiliyoruz.
Okulumuzdaki Profosörler kendi alanlarında oldukça bilgili
,onlarla beraber birşeyler yapmak oldukça ilgi çekici ve bizlere
sürekli yardımcı oluyorlar, derslerde bize iş hayatımızda yardımcı
olacak birçok bilgiyi ediniyoruz.Okulda çok çeşitli etkinlikler
yapılıyor bu da Litvanya kültürünü öğrenmemiz için yardımcı
oluyor bizlere.
Klaipeda’ya öğrenim için gelirseniz, eminim ki hayalkırıklığı
yaşamayacaksınız. Hayat hiç sıkıcı değil, yapılacak çeşitli
aktiviteler bulabilirsiniz; gece klüpleri,barlar, spor aktiviteleri,
festivaller ve daha fazlası!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________

I’m Erasmus student from Hatay, Turkey
I’m Özgül Yalın. I’m Erasmus
Ben Özgül Yalın. Türkiye Hatay ’dan Erasmus öğrencisiyim. Ailem Ankara’
student from Hatay, Turkey. My da yaşıyor ama ben Hatay ’da okuyorum. Litvanya benim ilk yurt dışı
family live in Ankara but I study deneyimim. Eğitim için Klaipeda ’ yı seçtim çünkü buraya daha önce gelen
Hatay. It is my first time in öğrencilerden Lıthuanıa Business College hakkında çok iyi eğitim alabileceğim
Lithuania and generally abroad. I duydum. Bence Klaipeda çok muhteşem, şaşırtıcı ve sevimli bir şehir. Öğrenci
chose to study in Klaipeda because olduğum için buranın en büyük avantajı yaşamanın Türkiye ’ye göre çok ucuz
from students who were here olması. Yaşadığım şehirde deniz yok. Burada muhteşem bir ormandan yürüyerek
before I found out a lot of good denize gidebiliyorsunuz. Hemen hemen haftada bir kez sahile gidip, denizin
things and also that I can get good sesini dinliyoruz. Klaipeda ’nın tek dezavantajı hava. Geldiğimizden beri birkaç
quality education at the Lithuania kez güneşli gün görebildik. Mart ayının sonları olmasına rağmen hava hala
Business College. As for me soğuk. Ama ben her şeyin bize bağlı olduğunu düşünüyorum. Hava nasıl olursa
Klaipeda is a very gorgeous, olsun biz çok eğleniyoruz. İnsanları çok misafirperver. Her zaman yardım
amazing and pretty city. Because I etmeye hazırlar.
am a student one of the advantages
Okulumuz ve derslerimiz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.
of
Klaipeda
is
that
the
living
here
Öğretmenlerimiz
ve idari personeller bizimle çok ilgileniyorlar. Benim favori
Özgül Yalın
is much cheaper than in Turkey. In the city where I live we don’t derslerim İnsan Kaynakları ve Turizm Servistir. Öğretmenlerimiz alanlarında
have sea, it is so nice that here we can walk through the forest and çok profesyonel. Bu durum bizim için çok iyi. Onlar derslerimiz de bize çok şey
come to the sea. Almost once a week we go to the sea, I like to öğretiyorlar. Seyahat İşletmeciliği okuduğum için başka kültürler ve diller
listen to the sound of the sea. The only disadvantage can be the bilmek benim için çok önemli. Klaipeda bunlar için en iyi yer. Farklı ülkelerden
weather. Since the time we are here there have been only several birçok insanla tanıştım. Büyük bir gururla dünyanın her yerinden arkadaşlarım
sunny days. Even though it is already end of March it is very cold olduğunu söyleyebilirim. Okuldaki öğrenciler çok aktifler. Onlar her zaman
like in the winter. But I think that everything depends on us, so we farklı faaliyetler düzenliyorlar. Kısacası; Klaipeda ’yı ve okulumu çok sevdim.
are having fun no matter what the weather is like. People are very Kendimi ve İngilizcemi geliştirdim. Türkiye ’ye tekrar döndüğümde burayı çok
özleyeceğim.
hospitable; they are always ready to help.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Kolegijoje šiuo metu turiu nemažai pristatymų, testų ir
projektinių darbų, kurie pamažu juda į pabaigą. Dėstymo specifika
nelabai skiriasi nuo mūsų Kolegijos: visos paskaitos orientuotos į
praktinių įgūdžių tobulinimą ar tiesiog diskutuojama apie įvairias
Budapešte praleidau jau beveik tris mėnesius. Įgytos žinios ir
verslo, rinkodaros, ekonomikos situacijas. Tai tikrai naudinga.
patirtis neįkainojami dalykai, kurie tikrai pravers ateityje. Važiuodama į
Gražių dienų!
Kiprą (Rūta laimėjo konkursą dėl Erasmus praktikos Kipre – red.)
Pagarbiai
jausiuosi daug tvirčiau ir drąsiau nei kad važiuodama į Budapeštą.
Rūta Rusakevičiūtė, Įstaigų ir įmonių administravimo II kurso
studentė, pagal Erasmus programą studijuojanti Budapešte

Linkėjimai iš Budapešto

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Sveikiname konkurso
nugalėtoją!

Naujienų portalo Etaplius.lt tiesioginėje vaizdo konferencijoje
tema „Kaip pasirinkti studijas aukštojoje mokykloje?“ buvo
paskelbtas „blic“ konkursas, kurio metu reikėjo teisingai iššifruoti
LTVK raidžių reikšmę.
Sveikiname konkurso nugalėtoją GRETĄ GEGELEVIČIŪTĘ,
Šiaulių miesto „Ragainės“ progimnazijos mokinę, teisingai
iššifravusią LTVK raidžių reikšmę: Lietuvos verslo kolegija,
kurioje puoselėjamos vertybės Lyderystė, Tarptautiškumas,
Verslumas, Kokybė.
Nuotraukoje – konkurso nugalėtoja GRETA GEGELEVIČIŪTĖ
su laimėtuoju LTVK puodeliu. Skanios arbatos ir tikimės Gretą
pamatyti tarp LTVK studentų.
„LTvk laikraščio“ redakcija

AB DNB bankas kviečia studentus
vasarą atlikti praktiką
AB DNB bankas kviečia studentus vasarą atlikti praktiką
įvairiose srityse, nuo analitinio-administracinio pobūdžio
darbo iki praktikos galimybių pardavimuose, bendraujant su
verslo ar privačiais klientais – plačios galimybės
Mažmeninės ir Verslo bankininkystės padaliniuose visoje
Lietuvoje.
Mūsų organizacijoje yra vertinami iniciatyvūs, aktyvūs,
tikslo siekiantys ir gerai besimokantys Lietuvos ir užsienio
aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų studentai. Praktikos metu
studentai susipažįsta su banko skyriaus veikla, tikslais bei
turi galimybę įgyti praktinių žinių ir įgūdžių.
Viskas jūsų rankose!
Mūsų banke dirba draugiški, profesionalūs ir tarptautinę
patirtį turintys kolegos, kurie visada labai laukia pozityvių,
aktyvių, nebijančių rodyti iniciatyvos studentų. Todėl
studentai, turintys idėjų karjerai ir profesiniam tobulėjimui,
tikrai gauna naudos ir geros patirties atlikę praktiką mūsų
banke.

Daugiau informacijos apie laisvas praktikos vietas rasite:
Praktikantai (-ės) klientų aptarnavimo skyriuose Šiauliuose
Praktikantas (-ė) verslo klientų grupėje Šiauliuose
Praktikantai (-ės) klientų aptarnavimo skyriuje Pasvalyje
Praktikantai (-ės) klientų aptarnavimo skyriuje Pakruojyje
Praktikantas (-ė) verslo klientų grupėje Panevėžyje
Praktikantai (-ės) klientų aptarnavimo skyriuose Panevėžyje
Praktikantai (-ės) klientų aptarnavimo skyriuje Rokiškyje
Pagarbiai,
Lina Remeikaitė-Staškevičienė
Verslo partneris/Personalo verslo partnerių skyrius
HR Business partner/HR business partner unit
AB DNB bankas
J. Basanavičiaus g. 26, LT-03610 Vilnius
Tel. (8 5) 2393 491; Mob. tel. +370 618 63682
Faks. (8 5) 2393 478
El. paštas: lina.remeikaite@dnb.lt|www.dnb.lt
Sekite mūsų naujienos Facebook’e

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Juokų kampelis
Išleidžiame dar vieną laikraščio numerį.
Kadangi šio laikraščio pagrindinis interviu buvo
skirtas tarptautinei administratoriaus dienai
paminėti, „Juokų kampelis“ taip pat skirtas tiems
žmonėms organizacijoje, nuo kurių priklauso
organizacijos darbo sėkmė arba bent jau visų
darbuotojų gera nuotaika – administratoriams,
sekretoriams, biuro vadybininkams.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Pirmadienį atėjusi į darbą sekretorė galvoja: „Kodėl pirmadienis taip
toli nuo penktadienio, o penktadienis taip arti pirmadienio?!.“
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Sekretorė savo viršininkui:
- Mūsų archyvas jau pilnut pilnutėlis. Gal reikėtų sunaikinti visus
gautus ir siųstus laiškus, kurie senesni nei 20 metų?
- Nuostabi idėja! Tačiau prieš sunaikindama visus senus laiškus
padarykite tų laiškų kopijas.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Raštvedybos kursų vadovas:
- Kas žinote, kur buvo pasirašyti Helsinkio susitarimai?
Labai patenkina būsimoji sekretorė pakelia ranką:
- Paskutiniame dokumento puslapyje.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Vadovas savo sekretorei:
- Pasižiūrėkite, kas užrašyta šios savaitės kalendoriuje.
- Pirmadienis, antradienis, trečiadienis...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Statybinės įmonės sekretorė, neapsikentusi darbuotojų necenzūrinės
klabos, inicijavo kovą su keiksmažodžiais. Matomoje vietoje padėjo
taupyklę ir visus informavo, kad už keiksmažodį į taupyklę
nusikeikusysis privalės įmesti po litą.
Rytą atėjęs Stepas tylėdamas į taupyklę įmetė 25 litus. Tada visiems
vaizdžiai papasakojo, kas įvyko vakar objekte ir kodėl taip nusitęsė
statybos terminai. Kartu buvę vadybininkai taupyklę papildė dar 45
litais už komentarus.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi dvi sekretorės:
- Žinai Pardavimų skyriaus sekretorę? Ji man pasakė, kad tu pasakei jai
tą paslaptį apie mano skyriaus vadovą, kurios aš tau sakiau niekam
nesakyti?
- Bet aš jos prašiau nieko nesakyti tau...
- Gerai, susitarkim ir nesakyk jai, kad aš sakiau tau, kad ji pasakė man...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Liekna, gražiai nuaugusi mergina parduotuvėje dairosi batelių. Ji
aiškina:
- Svarbiausia, kad jie būtų žema pakulne…
Pardavėja teiraujasi:
- O kas dar? Spalva? Modelis? Prie ko jie turėtų tikti?
Klientė:
-Prie mažo ir storo šefo…
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Sekretorė:
- Direktoriau, pas jus vienas ponas.
Direktorius:
- Aš dabar užsiėmęs. Pasiūlyk ponui kėdę.
- Aš siūliau kėdę, bet jis nori visų baldų. Sako, kad yra antstolis.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi dvi sekretorės:
- Tai sakai, viršininkas buvo geros nuotaikos, kai paprašei jo padidinti
atlyginimą?
- Taip, jis vos nemirė iš juoko.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi du vadovai.
- Mano sekretorė visą laiką nuobodžiauja.
- O manoji visada užsiėmusi – nuolat sugalvoju jai visokiausių
užduočių.
- Kokių?
- Vakar liepiau sudėlioti visus per tris mėnesius gautus dokumentus
eilės tvarka.
- O paskui?
- Liepiau juos perrišti virvele ir išmesti į šiukšlių dėžę...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
- Šį tortą padovanosi savo vyro sekretorei! – sako vienos įmonės
vadovo žmona savo draugei.
- Šiandien jos gimtadienis?
- Ne, tiesiog jos liemuo per daug plonas.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Pardavėjas, sekretorė ir jų vadovas eidami pietauti rado senovinę
aliejaus lempą. Jie ją patrynė ir lauk išlindo dvasia.
- Ačiū, kad mane išleidot... Dabar aš išpildysiu po vieną jūsų norą, tarė dvasia.
- Mano pirma! Mano pirma! - nekantravo sekretorė. - Noriu į Bahamus:
plaukioti jachta, apsipirkinėti ir neturėti jokių bėdų...
Pūūūf!... Ir ji dingo...
- Dabar mano! Dabar mano! - suskubo pardavėjas. - Noriu į Havajus:
ilsėtis paplūdimy su asmeniniu masažuotoju ir gerti daugybę Pina
Coladų...
Pūūūf!.. Dingo ir jis...
- Dabar tavo eilė! - sako dvasia susimąsčiusiam vadovui.
Vadovas pamąstęs:
- Aš tik noriu, kad tie abudu būtų biure iškart po pietų...
Moralas: Visada leisk vadovui kalbėti pirmam!
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Viršininkas sako sekretorei:
- Onute, ką jūs veikiate sekmadienį?
Sekretorė koketuodama:
- Nieko…
- Tuomet leiskite jums priminti, kad šiandien – ne sekmadienis…
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kalbasi dvi sekretorės:
- Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius…
- Tai ką dabar veiksime?
- Gersime arbatą ir skaitysime žurnalus
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

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!
________________________________________________________________________________________________________________________
„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.
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