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Šiame numeryje skaitykite: 

 

Įspūdžiai ir keliautoj ų interviu prisimenant 
laimėtą kelionę į Europos Parlamentą 

Briuselyje – 2 - 5 psl.  

 

Interviu po Teisės studijų programos 
absolventų Baigiamojo kvalifikacinio 

egzamino – 5 - 6 psl. 

 

Profesinio bakalauro diplomai šiemet įteikti 
239 diplomatams. Įspūdžiai iš šventės ir 

absolventų link ėjimai bei sveikinimai savo 
Alma Mater – 7 psl. 

Redaktoriaus žodis 
     Jau greitai rugsėjis. O mes išleidžiame „VLVK laikraščio“  numerį, 
ant kurio, deja, paskutinį kartą šiais metais užrašyta ne tik „Vasaros 
numeris“, tačiau paskutinį kartą užrašyta „VLVK laikraštis“ . Kodėl 
paskutinį? Apie tai sužinosite kitame numeryje, nes Kolegijos laikraštis 
tikrai bus leidžiamas ir toliau, tik kitu pavadinimu. Todėl tebus šis 
numeris linksmas, šviesus, lengvas, pasakojantis apie vienu metu ir 
malonius – kelionės, įspūdžiai, džiaugsmai – ir kiek nerimo sukėlusius 
dalykus – Baigiamieji kvalifikaciniai egzaminai, Baigiamųjų darbų 
gynimas. Daug vietos šį kartą skirta Kolegijos studentų laimėtai 
kelionei į Briuselyje dirbantį Europos Parlamentą. Skeptikas pasakys – 
ko čia džiūgaujate – juk kelionė buvo prieš mėnesį! O jam atsakysime 
studentų žodžiais: „Susiraskit savo nuotykius patys!“, nes kelionės 
malonumas ir įspūdžiai niekur per mėnesį nedingsta. Juo labiau 
toookios kelionės. Tegul tie, kurie nevažiavo kartu, pavydi ir aktyviai 

ruošiasi dalyvauti būsiančiuose konkursuose, kad vėl neliktų namie 
ruošdamiesi egzaminams. 
     Ilgai neišblės Kvalifikacinio egzamino ir Baigiamojo darbo patirtis 
ir tuo metu išgyventi jausmai – apie tai dar vienas interviu tiek su tuos 
„džiaugsmus“ išgyvenusiais studentais, tiek su žinomais teisės 
profesionalais, kurie, anot seno priežodžio, buvo kaip „septyni vilkai, 
vieną avį bepjauną“. Nieko, nepapjovė, o dar ir apdovanojo. 
     Praėję mokslo metai buvo tradiciškai užbaigti didžiausia metų 
švente – aukštojo mokslo diplomų įteikimu. Smagiausia, kad ir išeidami 
iš Kolegijos, absolventai su ašaromis akyse sakė: „Mūsų Kolegija, gaila 
ją palikti“.  
     Tad geros dar likusios vasaros. Malonių įspūdžių. Lauksime, kad jie 
sugultų kaip nuotraukos, atsiminimai, dienoraščiai, esė, eilėraščiai, 
piešiniai etc. Mūsų Jūsų laikraštyje. 

Nuoširdžiai Jūsų Raimonda Tamoševičienė
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Vasarą palydint... 
 

VASARA 

Čia saulė ir oras prakvipęs  Laukuose kvepia šienas sudžiūvęs, Ar matei tu, kaip vasaros naktį Nematei, nes vasara baigės 
Besileidžiančių liepų žiedais,  Dūzgia bitės dobilų žieduos,  Žvaigždės beria žemėn rasas,  Ir dobilų žiedai nupjauti, 
Upeliūkščių nežinomą nerimą  Apie vasaros žydinčias pievas Ar matei, kaip jas pasitinka  Juk tik vasarą žvaigždės rasoja, 
Išnešioja vėjas sparnais.  Žilvičiai prie kelio linguos.  Ežerai ištiesę rankas.   Juk tik vasarą saulė kaitri. 

Eglė Boreikienė. Rudens sužadėtinės sapnas 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kitame numeryje skaitykite: 

 
Kolegija turi ne tik naujas patalpas 

Klaip ėdoje, tačiau ir nauj ą pavadinimą! 

 
Mokslo ir žini ų dienos šventė 

Klaip ėdoje ir Šiauliuose 

 
        Konkursai,  
                   vasaros įspūdžiai,  
                            naujos rubrikos,  

                        susitikimai, 
                                             interviu... 
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     Rodos, dar visai neseniai buvo gautas intriguojantis 
laiškas-kvietimas iš Europos Parlamento Komunikacijos 
generalinio direktorato ir Europos Parlamento 
Informacijos biuro dalyvauti konkurse, kurio prizas  – 
nemokama kelionė į Briuselyje įsikūrusį Europos 
Parlamentą. Sąlygos labai paprastos: reikia parašyti 
motyvacinį laišką, kodėl būtent mūsų Kolegijos komanda 
tur ėtų važiuoti į šią kelionę, bei rašinį (ne daugiau kaip 
2000 spaudos ženklų), kuriame būtų aptarti 2-3 Europos 
Parlamento priimti sprendimai, tiesiogiai įtakojantys 
jaunų žmonių gyvenimą.  

     Pateikiame skaitytojų teismui mūsų Kolegijos studentų 
parašytą rašinį „Solidarumas – tik mūsų pačių šešėlis?“ 
bei motyvacinį laišką „Mes – ateitis“, nulėmusius pergalę 
mūsų Kolegijos komandai, nors konkurse dalyvavo 
daugiau kitų aukštųjų mokyklų komandų. Ypač smagu, 
kad mūsų Kolegijos studentai ir patys labai gerai 
pasiruošę, ir paruošti, nes geba rašyti tiek publicistinius, 
tiek dalykinius raštus. 
     Sveikiname nugalėtojus, laimėjusius Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijos bendruomenei dovaną – kelionę į 
Briuselį, į Europos Parlamentą! 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLIDARUMAS - TIK M ŪSŲ PAČIŲ ŠEŠĖLIS?  

     Europos Parlamentas (EP) - unikali 27 
Europos šalių partnerystė. Vienas iš 
svarbiausių EP tikslų - išlaikyti taiką ir 
lygybę tarp visų Europos Sąjungos (ES) šalių 
narių, todėl mus sudominę EP sprendimai 
telpa į vieną žodį - solidarumas. Visų pirma, 
tai vienybė, bendra atsakomybė, tolerancija, 
pagarba vienas. Tai aktualu, nes viską gožia 
globalizacija, materialumas, susvetimėjimas. 
     Nuolat girdime kalbant apie vyrų ir 
moterų skirtumus. Peržvelgę tyrimus, darytus 
XX a., ir palyginę juos su atliekamais dabar, 
matome, kaip sparčiai keičiasi nusistovėję 
stereotipai, kad moteris negali užimti 
atsakingų pareigų. Tam įtakos padarė EP, 
ypač kai jo sprendimu nuo 1984 m. buvo 
įsteigtas Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas. Šiemet kovo 2 d. pažymėta ES 

vienodo moterų ir vyrų atlyginimo diena. 
Strategijoje „Europa 2020“ skatinama 
užtikrinti 75 proc. moterų užimtumą ir 
vienodus kriterijus įsidarbinant bei gaunant 
atlygį. Toks moterų potencialo panaudojimas 
realiai įgyvendina skurdo mažinimo ES 
tikslus. Statistika rodo, kad darbo rinka, 
kurioje vyrų ir moterų dirba apylygiai, daro 
teigiamą įtaką ne tik šalies ekonomikai, bet ir 
socialinei gerovei bei saugumui.  
     Kita solidarumo interpretacija – 
neišstūmimas į gyvenimo užribį senyvo 
žmogaus, nes jis neatsiejama socialinės 
aplinkos dalis. Tai įtvirtinta EP 2011-03-18 
sprendime „Europos aktyvaus senėjimo 
metai“. Atotrūkis tarp jaunesnio ir vyresnio 
amžiaus žmonių – problema, nes informacinę 
erdvę užvaldė jaunystės kultas. Su tuo 

kviečia kovoti EP, 2012-uosius paskelbęs 
Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
solidarumo metais, kurių šūkis - „Esi jaunas, 
kol turi siekių“. Lietuva aktyvi: Vilniaus 
tarptautinėje knygų mugėje šis devizas 
skambėjo raginat jaunimą nenuvertinti 
vyresniosios kartos, semtis iš jų žinių, vilties. 
Vyresniuosius skatinta pasitikėti savo 
veiklumu, kūrybiškumu, rodyti iniciatyvą 
norint gyventi socialiai aktyvų gyvenimą. 
     Pats laikas pamiršti D. Orvelo frazę: „Visi 
lygūs, tik vieni lygesni už kitus“, nes 
kiekvienas iš mūsų turi priimti sprendimus, 
kurie leistų kurti ne tik patikimą, bet lygias 
visų teises pripažįstančią visuomenę. EP 
sprendimai šiame kasdieniame solidarios 
visuomenės kūrimo procese tampa 
orientyrais.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA 
VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  

Komunikacijos generaliniam direktoratui, 
Europos Parlamento Informacijos biurui 

Motyvacinis laiškas „MES – ATEITIS” 

     Kodėl Žemaitijos vaikai? Ir kodėl būtent studentai, užuot kibę į filosofijos, politikos ir istorijos mokslus ir pasirinkę statybos, turizmo, teisės ir 
informatikos sritis? 
     Sakoma, kad žemaičiai yra paprasti, užsispyrę ir ištikimi. Mūsų protėviai karžygiai buvo Europoje. Mes taip pat norime būti, bet ne kariaudami, o 
dirbdami ir draugaudami. Esame drąsūs ir nenustygstantys vietoje, ieškantys naujų žinių, įspūdžių ir iššūkių. Visada prisidedame prie Kolegijos bei 
Klaipėdos ir Šiaulių bendruomenių gyvenimo. 
     „Apsilankyti Europos Parlamente? Ir dar Briuselyje? Pasijusti tikrais Europos Parlamento nariais?” Tokie klausimai greitai nuaidėjo mūsų 
auditorijose. Paskubomis rinkomės ir vienbalsiai suskambėjo: „Norim, rašom, važiuojam!”. Pamanėm: „Praleisti puikią galimybę? Nė už ką.” 
Kuo ši kelionė mums naudinga? Išskyrėme didžiausią naudą – pamatyti savo akimis, kur, kaip ir gauti atsakymą į klausimą kodėl dirba Europos 
Parlamento nariai, kokią realią naudą duoda jų priimti sprendimai mums, nedidelei grupelei jaunimo iš Žemaitijos. 
     Pagrindinis mūsų tikslas – sužinoti, kas vyksta aplink mus ir atverti naują galimybių ir iššūkių langą į pasaulį, pamatyti, kaip dirba Europos 
Parlamentas. Jau dabar esame tikri, kad dar vykdami rašysime įspūdžių dienoraštį, kurį operatyviai skelbsime Kolegijos Facebook‘e, o grįžę 
surengsime „Žinių pamokėlę” Kolegijos bendruomenei ir jos draugams – mokiniams, mokytojams, socialiniams dalininkams. Taip pat savo nuostabiai 
praleistą laiką Briuselyje ketiname įamžinti ir Kolegijos laikraštyje bei internetiniame tinklalapyje. Žemaitijos ir dalies Aukštaitijos gyventojai visą 
informaciją rastų Klaipėdos bei Šiaulių miestų informaciniuose portaluose, laikraščiuose, gal net regioninėse televizijose. Sakome: „Svarbiausia tuo, 
kas liks mūsų širdyse bei galvose, pasidalinti su visais taip, tarsi jie pasijustų buvę Europos Parlamente Briuselyje”. 
     „Vo kudie mes? Vo tudie, ka mes - jauni žmuonės su stipri motyvacij. Sudarysem nauja Lietuvuos ateiteis karta ir šauksem: Mes Lietuvuos 
ateitis i garbie!“   
 
P. S. Mes laba nuoram i Brioseli! 
 
Pagarbiai 
Vakarų Lietuvos verslo kolegijos studentai ir dėstytojai 
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VAKAR Ų LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS STUDENTAI –  
EUROPOS PARLAMENTO SKELBTO KONKURSO NUGAL ĖTOJAI!  

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELION ĖS Į BRIUSELĮ 
Kaip viskas prasidėjo... 

     „Vo kudie mes? Vo tudie, ka mes - jauni 
žmuonės su stipri motyvacij. Sudarysem 
nauja Lietuvuos ateiteis karta ir šauksem: 
Mes Lietuvuos ateitis i garbie! P. S. Mes laba 
nuoram i Brioseli!” – taip savo laišką, skirtą 
Komunikacijos generaliniam direktoratui bei 
Europos Parlamento Informacijos biurui 
baigė Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
studentai. Kuo ši kelionė mums naudinga? 
Išskyrėme didžiausią naudą – pamatyti savo 
akimis, kur, kaip ir gauti atsakymą į 
klausimą kodėl dirba Europos Parlamento 
nariai, kokią realią naudą duoda jų priimti 
sprendimai mums, nedidelei grupelei 
jaunimo iš Lietuvos. Pagrindinis mūsų tikslas 
– sužinoti, kas vyksta aplink mus ir atverti 
naują galimybių ir iššūkių langą į pasaulį.  
     Mus sudominę Europos Parlamento 
sprendimai telpa į vieną žodį - solidarumas. 
Visų pirma, tai vienybė, bendra atsakomybė, 
tolerancija, pagarba vienas kitam. Tai 
aktualu, nes viską gožia globalizacija, 
materialumas, susvetimėjimas. Pats laikas 
pamiršti D. Orvelo frazę: „Visi lygūs, tik 
vieni lygesni už kitus“, nes kiekvienas iš 
mūsų turi priimti sprendimus, kurie leistų 
kurti ne tik patikimą, bet lygias visų teises 
pripažįstančią visuomenę. Europos 
Parlamento sprendimai šiame kasdieniame 
solidarios visuomenės kūrimo procese tampa 
orientyrais. 

Nudžiuginęs laiškas 
     Kolegijos studentų motyvacija buvo 
suprasta, o prašymas išgirstas. „Mieli 
konkurso „Kelionė į Parlamentarizmą“ 
dalyviai, - rašoma laiške iš Europos 
Parlamento Informacijos biuro. - 
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Jūsų 
komandos motyvacinis laiškas ir rašto darbas 
buvo labai gerai įvertinti mūsų atrankos 
komisijos ir Jūsų komanda galės vykti į 
Briuselį. Sveikiname!“  

Mes važiuojam!  
     Taigi - važiuojam į Briuselį! Visi organi-
zaciniai rūpesčiai gulė ant Rinkodaros ir 
plėtros skyriaus vadovės Aušros Tarozaitės 
jaunų pečių. Tačiau jie atlaikė ir gegužės 13 
d. studentai iš Klaipėdos bei Šiaulių susitik 
ten, kur susikerta didieji Lietuvos keliai – 
Kryžkalnyje. Nuo čia prasidėjo Kolegijos 
komandos didžioji kelionė autobusu per 
Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, Olandiją, 
Belgiją. Ką mums reiškė dvi naktys (tik!) 
autobuse: dainos ir kalbos nerimo iki pat 
ryto. Jei kas susigundė tik studentams 
įmanomu būdu susirangius pamiegoti, vis 
tiek iš naujo buvo įtrauktas į naują dainų ir 
„diskotekos ant ratų“ šurmulį. Nors autobuso 
vairuotojai iš pradžių ir bambėjo nelabai 
patenkinti garsiomis kalbomis ir nuolatiniais 
prašymais pagarsinti muziką, tačiau iki 
kelionės pabaigos ir jie buvo „išauklėti“ – 
mielai garsiai leido muziką ar kino filmus. 
Ačiū vienam iš vairuotojų – jis gal 20 kartų 
iš eilės leido tą pačią dainininko Vytauto 

Šiškausko dainą „Laikui“, kuri ą net ir 
išjungus grotuvą toliau traukė visi studentai, 
o ši daina tapo savotišku kelionės himnu. 
Taigi kelionė buvo smagi ir sėkmingai 
pasiekėme Briuselį. 

Europos Parlamente 
     Briuselis mus pasitiko apniukusiu 
dangumi, kamščiais ir ištisinėmis statybomis. 
Viešbučiuose greitosiomis ruošėmės ir 
skubėjome į susitikimą Europos Parlamente. 
Tam, kad ten pakliūtume, turėjome pereiti 
rimtą patikrinimą, metalo detektorius. Mus 
sutiko EP vizų ir seminarų skyriaus 
darbuotoja Ieva Valutytė. Labiausiai 
studentai džiaugėsi pamatę Lietuvos vėliavą 
tarp kitų fojė išrikiuotų Europos Sąjungos 
valstybių vėliavų. Tuojau pat surengta ir foto 
sesija. I. Valutytė pristatė EP veiklą, mielai 
atsakinėjo į klausimus. 
     Susitikti su studentais atėjo EP 
parlamentarė Radvilė Morkūnaitė-
Mikul ėnienė (ačiū parlamentarei ir už 
Kolegijos organizuoto „Ekologiško verslo 
idėjos“ konkurso rėmimą), kuri pasakojo 
apie darbo EP ypatybes, sunkumus, 
sprendimų priėmimo mechanizmą, mielai 
atsakinėjo į studentų klausimus.  
     Po pristatymo – ekskursija po Parlamentą. 
Apeiti didžiuliai rūmai, apsilankyta 
pagrindinėje posėdžių salėje (labai gaila, kad 
tuomet nevyko joks posėdis), gerta kava 
Parlamento kavinėje (tegul pratinasi - gal 
kuris iš studentų greitu laiku jau darbuosis 
Parlamente, nes mūsų Kolegijoje juk 
studijuoja geriausi, verčiausi), apsilankyta 
garsiojoje „Mikimauso“ kavinukėje, kurioje 
po rekonstrukcijos likęs vienas staliukas 
toks, koks buvo – spalvotas, primenantis 
animacinius filmukus. Anot parlamentarės R. 
Morkūnaitės, ir dabar, kai skiria susitikimus 
parlamentarai vieni kitiems, dažniausiai 
sako: „Susitiksim pas Mikį“. 

„Ar esi pasirengęs priimti iššūkį?“ – 
tapti parlamentaru 

 

     Po ekskursijos atėjo eilė tapti studentams 
Europos Parlamento nariais, užimti savo 
vietas Parlamento frakcijose, komisijose ir 
tartis tarpusavyje, kiekvienam atstovaujant 
vis kitai valstybei, kad būtų priimtas vienoks 
ar kitoks sprendimas svarbiais visai Europos 
Sąjungai klausimais. „Tai susiję ir su tavo 
ateitimi“ , - skelbė užrašas ant Parlamenta-
riumo sienos. Žaidimo metu nuolat buvo 
primenama, kad tai, kas vyksta, yra „ne tik 
garbė, bet ir didžiulė atsakomybė“ . 

 

Briuselis ir kita 
     Visą dieną praleidę Parlamente, aktyviai 
dalindamiesi įspūdžiais, studentai pabiro po 
Briuselį – reikėjo tiek daug pamatyti, būtinai 
nupirkti belgiško šokolado lauktuvių. Svarbu 
buvo rasti ir savo akimis pamatyti Briuselio 
simbolį – besišlapinančio berniuko statulėlę 
(Manneken Pis). Legendoje pasakojama, kad 
kadaise vienas vaikas išgelbėjo miestą - iš 
baimės nusišlapinęs jis užgesino gaisrą. 
Įvykiui atminti dviejų senamiesčio gatvelių 
sankryžoje, prie gyvenamojo namo, 
pastatytas šis fontanėlis. Didžiulį įspūdį 
paliko daugybe lempučių apšviesta senovinė 
Didžioji Briuselio aikštė (Grote Markt) - 
istorinis miesto centras garsus architektūros 
stiliais, Gotikine rotuše, Karališkaisiais 
rūmais, korporacijų namais, šokolado 
krautuvėlėmis. 
     Negalima iš Briuselio išvažiuoti 
nepamačius Atomiumo (Atomiuk, pastatytas 
1958 m.) - 103 m aukščio metalo molekulės 
kopijos, kuri 165 milijardų kartų didesnė nei 
jos prototipas. 
     Kita diena skirta nuostabiausiems 
miestams Gentui ir Briugei pamatyti. 
Įspūdžiai nepakartojami, mat kai kurie 
pastatai ir bažnyčios ten jau stovėjo tada, kai 
Lietuvos vardą tik vienas kitas kryžiuotis 
tarti mokėsi. 

„Gr įžtu namo...“ 
     Laikas bėgo greitai, jau ir namai sapnuotis 
ėmė. Todėl pilni įspūdžių ir jau dainuodami 
A. Vil činsko „Grįžtu namo“ traukė studentai 
namo. Visko, kas buvo tuo metu pamatyta, 
išgyventa, dėl ko buvo aikčiota, perpasakoti 
neįmanoma. Keletas akimirkų liko 
nuotraukose. Jas galite peržiūrėti adresu 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4
12638398776448.98568.103993026307655
&type=3 . 

 

     Jau buvome Danijoje, Graikijoje, Kipre, 
Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Slovakijoje. Dabar grįžom iš Belgijos! Norite 
kartu? Tapkite Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijos studentais ir į kitą kelionę vyksime 
kartu. 

Raimonda Tamoševičienė 
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„SUSIRASKIT SAVO NUOTYKIUS PATYS“, - sako studentai , keliavę į Briuselį 
     „Laba diena, Keliautojai!“ – taip pra-
sidėjo kreipimasis į studentus, dalyvavusius 
Europos Parlamento skelbtame konkurse, 
kurio prizas buvo nemokama (!) kelionė į 
Briuselį. „Labai prašytume Jus atsakyti į 
klausimus apie konkursą, o vėliau laimėtą 
kelionę į Briuselį. Atsakykite nuoširdžiai, 
šmaikščiai, studentiškai“.  

 
Labai malonu buvo sulaukti važiavusiųjų 
įspūdžių. Rengiant interviu panaudoti 
studentų Ingridos (Rekreacijos ir turizmo 
verslo vadyba, I k.), Vilmos Riškutės 
(Prekybos vadyba, I k.), Gretos 
Zigmantavičiūtės (Verslo vadyba, III k.), 
Kristinos Karalyt ės (Įstaigų ir įmonių 
administravimas, I k.), Rūtos (Įstaigų ir 
įmonių administravimas, I k.), Mariaus 
Balčiūno (Statybos verslo vadyba, I k.) 
atsakymai. 

1. Kodėl dalyvavote EP skelbtame 
konkurse? 

Marius: Dalyvavau Europos Parlamento 
skelbtame konkurse, nes tai puiki proga 
atitrūkti nuo kasdienybės, išbandyti kažką 
naujo, patirti naujų nuotykių, įspūdžių. Kaip 
visada, smagiausia dalis yra pati kelionė, 
aišku, suteikta informacija Parlamente tikrai 
nepraėjo pro ausis ir buvo įdomu sužinoti, 
kaip ten kas vyksta. 
Ingrida:  Pasiūlė dėstytojai, todėl ir 
susidomėjau ☺ 
Vilma: Buvo įdomu sužinoti, kur tai yra, kas 
ir kaip ten vyksta.  
Greta: Sudomino naujas nuotykis ☺ 
Rūta: Šis konkursas buvo daug žadantis ir 
ambicingas. Tai buvo galimybė pirmą kartą 
pabuvoti Lenkijoje, Vokietijoje ir Belgijoje, 
o kas norėtų praleisti tokią progą? Gal 
daugiau tokių nebus? Juk jau vien galimybė 
pabuvoti Europos Parlamente, pajusti 
atmosferą, kurioje yra sprendžiamos visos 
Europos problemos ir siekiama šviesesnės 
ateities viliojo „pasirašyti“ tokiam konkursui. 
Kristina: Dalyvavau, nes mėgstu iššūkius. 
Nors laimėjimas atrodė lyg „drambliuko 
svajonė“, tačiau gan patrauklios konkurso 
taisyklės ir ką jau kalbėti apie galimybę 
laimėti kelionę į šokolado bei 
„besišlapinančio berniuko“ šalį paėmė viršų. 
Nebandysi – nelaimėsi. 

2. Kaip jautėtės, kai sužinojote 
apie laimėtą konkursą ir 
laukiančią kelionę į Briuselį? 

Marius: Sužinojęs apie laimėta kelionę labai 
apsidžiaugiau, bet nenustebau - juk mes 
geriausi! 

Ingrida:  Nepatikėjau, šokinėjau iš laimės 
,trypčiojau ,šaukiau, nes niekada nebuvau 
nieko laimėjusi ☺ 
Vilma: Žinojau, kad vyksta tas konkursas, 
bet kai sužinojau, kad laimėjome, tai labai 
apsidžiaugiau. Greta: Buvo labai labai 
smagu ir su nekantrumu laukiau kelionės. 
Rūta: Buvau nustebusi, bet nė vieną 
akimirką neabejojau, kad mes būtinai 
keliausime į Europos Parlamentą - ir 
keliavome. Praėjus šiek tiek laiko, pradėjau 
galvoti, kad ši kelionė bus puiki patirtis ir 
iššūkis pirmą kartą pabuvoti taip toli nuo 
gimtųjų namų. 
Kristina: Pajutau lengvą šoką. Kai visi 
audringai džiaugėsi bei krykštavo, aš tuo 
tarpu tiesiog sėdėjau išsižiojusi ir nesupratau, 
kas įvyko. Nesupratau iki tos dienos, kol 
įlipau į autobusą Lietuva–Belgija. 

3. Kaip ruošėtės kelionei? 
Marius: Paprastai, paskutinę dieną ir iš lėto. 
Ingrida:  Nežinojau nuo ko pradėti, kiek 
kokių rūbų batų dėtis ☺ 
Vilma: Pirmiausia buvo sunku išsirinkti, ką 
pasiimti, ko nepasiimti. Labai laukiau tos 
kelionės, visų tų įspūdžių, kuriuos patyrėm 
☺ Labai smagu buvo!!!!!! 
Greta: Susidėjau daiktus, pasidomėjau 
Briuseliu ir Euro Parlamentu ir - pirmyn 
naujų įspūdžiu ieškoti! 
Rūta: Kelionei ruoštis buvo sudėtinga, nes 
nežinojau, ko gali prireikti, bet būtiniausių 
daiktų sąrašą buvo paruošusi Aušra (Aušra 
Tarozaite, Kolegijos Rinkodaros ir plėtros 
skyriaus vadovė – R. T.), - tai labai 
pagelbėjo. Svarbiausia į kelione reikėjo 
pasiimti fotoaparatą, sportbačius ir gerą 
nuotaiką.  
Kristina: Ruošiausi turbūt visą savaitę. 
Kasdien į savo kelioninį krepšį įdėdavau po 
porą daiktų, o persigalvojusi vakare juos vėl 
išimdavau. Iš didelio rašto išėjau iš krašto. 
Taip ir liko viskas paskutinei minutei. 

4. Kokie važiavimo autobusu 
įspūdžiai? 

Marius: Buvo tikrai nepatogu miegoti 
autobuse ir nepavadinčiau tai miegu. 
Vairuotojai stoja tik kada patiems reikia arba 
kada priklauso, kentėkit, vaikai, arba verkit. 
O daugiau kas jau buvo, buvo liuks - nei 
pridėsi, nei atimsi. Kelionė atgal buvo su 
filmais, kas labai patiko, vėliau daug garso, 
daug šviesų, geriau nei muzikinė kelionė 
pirmyn. 
Ingrida:  Baisu. Siaubingi Lenkijos keliai. 
Užmiegi - Lenkija, atsikeli – Lenkija, kiek 
galima ☺ Nerealūs vairuotojai! 
Vilma: Pirmos tos naktys tikrai buvo 
sunkios, bet kai gera kompanija, tai 
pasimiršta ☺ Tik gaila, kad su Klaipėda 
(Kolegijos Klaipėdos fakulteto studentais – 
R. T.) susibendravom paskutinę naktį, bet 
nieko, sakėm, tikrai dar susitiksim ☺ 
Mintyse dar dabar skamba Vytauto 
Šiškausko daina „Laikui“. 
Greta: Labai ilga ir turininga kelionė, su 
smagiomis dainomis, draugiškais kolegomis 
ir šypsena, išblėstančia tik užmigus☺ 

Rūta: Važiavimas autobusu buvo šiek tiek 
varginantis, bet su dainomis ir filmais šis 
nuovargis išblėsta.  
Kristina: Nepaisant siaubingų pirmosios 
nakties nepatogumų miegant bei vairuotojų 
irzlumo, kelionė autobusu paliko vien 
šviesiomis spalvomis margintus 
prisiminimus. Nuobodžiauti neteko: jeigu ne 
nuostabūs vis kitų šalių vaizdai pro langą, tai 
vidinis autobuso šurmulys prikaustydavo 
dėmesį. 

5. Ar buvo naktinių nuotykių 
važiuojant autobusu, apsigy-
venus viešbučiuose? Kokių? 

Marius: Nuotykių visada būna, buvo ir 
autobuse, ir apsigyvenus viešbučiuose, tačiau 
šituos nuotykius pasiliksiu sau. Susiraskit 
savo nuotykius patys. Ir tai geriausia daryti 
mūsų Kolegijoje – VLVK, - jei patys nerasit, 
jums ten tikrai padės nenuobodžiauti. 
Ingrida:  Tai žinoma kad buvo. Per tą savaitę 
apskritai miego buvo gal tik 10 valandų ☺ 
Bet jų užteko, nes daugiau nereikėjo ☺ 
Vilma: Didžiausi nuotykiai buvo su draugais 
☺ Įstrigo kortų žaidimai, dabar be jų gyventi 
negaliu ☺  
Greta: Nuotykių buvo daug ir visokių, tačiau 
apie tai istorija nutyli ☺ Dėkui visiems, kurie 
buvote kartu☺  
Rūta: Visa kelionė buvo kaip vienas didelis 
nuotykis. 
Kristina: Buvo visko. Nuo viešbučio 
kambario užtrenkimo, kai visi jo gyventojai 
liko už durų, iki naktinių pasilakstymų po 
miestus ieškant suvenyrų (mat dieną laiko 
nebuvo). 

6. Kokie įspūdžiai apsilankius 
Europos Parlamente? Kas 
įstrigo labiausiai? Kodėl? 

Marius: Apsilankius Europos Parlamente 
labiausiai patiko žaidimas Parlamentariume, 
kuriame buvome įtraukti i parlamento veiklą, 
suskirstyti frakcijomis bei grupėmis.  
Ingrida:  Labai viskas įspūdinga. Tik 
nepatiko valgykla: ten labai keisti ir 
neskanūs sumuštiniai, nebuvo ko valgyti, o 
maisto laabaaai reikėjo ☺ Labiausiai įstrigo 
pagrindinė posėdžių salė. 
Vilma: Laibai geri įspūdžiai, labiausiai 
patiko imitacinis žaidimas, išblaškė visus 
miegus ☺ Smagu pabūti Europarlamente.  
Greta: Europarlamentas - tai įspūdinga 
valdymo sistema, kurioje buvome priimti 
labai svetingai ir draugiškai. Labiausiai 
įstrigo Lietuvos parlamentarės Radvilės 
Morkūnaitės paprastumas ir šiltas 
bendravimas. 
Rūta: Europos Parlamentas paliko didelį 
įspūdį visam gyvenimui. Labiausiai įstrigo - 
tiesiog viskas. Lietuvos trispalvė kitų vėliavų 
apsupty, trumpas Europos Parlamento 
vykdomos veiklos pristatymas, kuris padėjo 
geriau suprasti, kaip veikia ši sistema, taip 
pat pokalbis su jauniausia Europarlamentare 
Radvile Morkūnaite, taip pat ir žaidimas, 
kuris padėjo geriau įsijausti į parlamentaro 
vaidmenį.  
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Kristina: Nežinau kodėl, bet labiausiai 
įstrigo visų ES narių vėliavų eilė, kuri 
sulaukė daugiausiai fotografuojančių 
dėmesio, bei ta maža valgyklėlė su vienu 
supjaustytu obuoliu ir puse sumuštinio tokiai 
gausybei žmonių. Pasirodė visai nelogiška, 
turbūt todėl taip įsiminė. 

7. Ar pasijautėte tikru parlamen-
taru žaisdamas imitacinį žai-
dimą Parlamentariume ir de-
rėdamasis su kolegomis dėl 
tinkamo sprendimo? 

Marius: Ne, iš pradžių per mažai laiko 
turėjome „suvirškinti“ visai informacijai ir 
nuspręsti, ką daryti, bet po kiek laiko 
įsitraukus į žaidimą buvo įmanoma ir su 
kitais pasiginčyti bei priimti tinkamą 
sprendimą. 
Ingrida: Taip, labai įsijaučiau į vaidmenį, 
man labai patiko diskutuoti, tartis, ginčytis ☺ 
Vilma: Negaliu sakyti, kad labai puiki 
parlamentarė buvau, bet kaip pirmas blynas, 
manau, visai nieko. Smagiausia buvo 
diskutuoti komandomis, kai ieškojome 
tinkamo sprendimo ☺  
Greta: Tikrai taip☺ Žaidime buvo visko: 
ginčų, diskusijų. Priėmę bendrą sprendimą, 
jautėmės tarsi tikri parlamentarai, kurie per 
sunkias derybas ir debatus priėmė tinkamą 
sprendimą ir dabar laukia jo įsigaliojimo. 
Rūta: Parlamentare pasijaučiau, kai 
reikėdavo išklausyti skirtingų žmonių 
nuomones, suprasti jų poreikius ir priimti 
sprendimą, tenkinantį kiekvieną iš jų.  
Kristina: Pasijutau pasimetusi, nes buvau 
labai nustebinta žaidimo modernumo. Turbūt 

tai ir neleido visiškai įsijausti į suteiktą 
vaidmenį. Tačiau tai buvo neabejotinai įdomi 
bei, manau, naudinga patirtis. 

8. Ką pasakysite tiems, kurie „ne-
turėjo laiko“ dalyvauti konkur-
se, nenorėjo gaišti laiko keliau-
dami, liko namie „žmoniškai 
ruoštis sesijai“? 

Marius: Tiems kurie neturėjo laiko dalyvauti 
konkurse, patarčiau atrasti laiko, nes kelionės 
tikrai vertos. Vėliau, kai jau turėsite laiko, 
nebeturėsit progos. O tiems, kurie liko 
„žmoniškai ruoštis sesijai“, galiu pasakyti, 
kad praleidot daug, bet mokslai bei pažymiai 
irgi svarbūs - tai vien už tą pasiaukojimą 
spaudžiu dešinę. Gal kiti ir po sesijos 
atsigriebs už kelionę į Briuselį, visi mes 
laisvi, bet nuo sesijos nepabėgsi ☺  
Ingrida:  Tiesiai šviesiai: „durniai“ ☺ 
Vilma: Tegu gailisi, kad nevažiavo, tikrai 
daug ką prarado: visus tuos įspūdžius, visas 
bemieges naktis, visus juokus, viską viską, 
ką galima patirti su gera kompanija ☺  
Greta: Mieli kolegos, tikiuosi sesijai 
pasiruošėte taip, kad visi gavote tik 
geriausius įvertinimus, tačiau praradote 
nuostabią galimybę pabūti su tais, kurie matė 
ne tik sesija, bet jautė tikrą, turiningą 
studentišką gyvenimą BRIUSELYJE ☺ 
Rūta: Labai daug ką praradote, o, 
svarbiausia, patirtį.  
Kristina: Mano manymu, tokios patirties, 
kurią įgijome kelionės metu, neatstos nė 
viena sesija. Bet ką čia besakysi, manau, 
perskaičius visų keliavusių įspūdžius, ir taip 

pakaks sąžinės graužaties tiems, kurie 
praleido šią galimybę. 

Vietoje išvadų ir apibendrinimo 
     Apibendrinti visų įspūdžius galima 
Ingridos žodžiais: „Tai buvo mano pati 
įsimintiniausia ir nuostabiausia kelionė, nes 
pamačiau, ko nebuvau mačiusi. Tai buvo 
NEPAKARTOJAMA, noriu atgal!!!“  
     Labai tikiuosi, kad kitą kartą, kai kuris 
dėstytojas ar studijų administratorė įeis į 
auditoriją ir pradės kalbėti tokiais ar 
panašiais žodžiais: „Studentai, gavome 
kvietimą dalyvauti konkurse...“,- net 
neišklausę jos iki galo choru sušuksite „Mes 
norim, mes galim, nes mes – Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijos geriausieji!“ 

     Studentus klausinėjo ir jų įspūdžius 
apibendrino Raimonda Tamoševičienė 
 
Post Scriptum (P. S.): Kartu su studentais 
vykusių dėstytojų doc. dr. Ligitos 
Šalkauskienės, doc. Audronės Rimkevičienės, 
Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovės 
Aušros Tarozaitės, administratorės Linos 
Petrauskaitės vardu noriu padėkoti mūsų 
šauniesiems bendrakeleiviams, principin-
giems ir azartiškiems parlamentarams, 
studentiško šurmulio kėlėjams, puikiems 
motyvacinių laiškų Europos Parlamentui ir 
rašinių apie jo sprendimus rašytojams, 
laimėjusiems visiems puikiąją kelionę į 
Briuselį – Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
studentams! 

Raimonda Tamoševičienė

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

„DARBDAVIAMS LINK ĖTUME TIK TOKI Ų DARBUOTOJŲ!“ 
     Kvalifikacinė komisija tikrai rimta, joje dirbo, studentų žinias, 
gebėjimus, kompetencijas tikrino ir vertino tiek Baigiamojo 
kvalifikacinio egzamino metu, tiek ginant Baigiamąjį darbą ne vienų 
metų teisininko praktinio darbo patirties turintys specialistai: teisėja 
doc. dr. Klavdija Krūminienė, Lietuvos teisininkų draugijos Šiaulių 
skyriaus pirmininkas Virginijus Keras, Šiaulių valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorius Tadas Baltuška. 
     „VLVK laikraštis“ po Baigiamojo kvalifikacinio egzamino 
pašnekino Kvalifikacinės komisijos pirmininkę, L. Navicko ir jo 
partnerių TŪB juridinės konsultacinės firmos „Investicija“ teisininkę-
bendrasavininkę Jolantą Čalnerytę ir komisijos narę Renatą 
Stankauskienę, Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamento 
Personalo tvarkymo ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiąją specialistę.  

Kokia nuotaika baigėte egzaminą? Kokį įspūdį padarė 
Kolegijos absolventai – be kelių minučių diplomuoti 
teisininkai? Ko palinkėtumėte diplomantams? 
Jolanta Čalnerytė: Iš tiesų smagu dalyvauti tokiame egzamine. Galima 
pajuokauti, kad kai komisija gera, tai visi studentai išlaiko egzaminą. 
Tačiau tai tik juokai, nes užduotys buvo pakankamai sudėtingos, dėl 
atsakymų net mes, komisijos nariai, pasiginčijome. Teoriniai testo 
klausimai leido studentams atsiskleisti, pademonstruoti savo žinias, 
išdėstyti kai kuriais atvejais net profesionalų savo požiūrį į aptariamą 
teisinį klausimą. Norėtųsi gal kiek gilesnio, išsamesnio studentų 
požiūrio aptariant pateiktas situacijas, tačiau jie dar tik pradeda savo 
teisininko kelią, todėl su laiku išmoks visko.  
     Diplomatams visų pirma linkėčiau sėkmingai baigti studijas, rasti 
darbą pagal įgytą teisininko kvalifikaciją ir pritaikyti savo žinias 
kasdieninėje darbinėje veikloje. 
 

Renata Stankauskienė: Antri metai dalyvauju tokiame 
Kvalifikaciniame egzamine. Sakyčiau, kad šiais metais studentai ypač 
gerai pasirengę egzaminui, susikaupę, turintys tikslą ir aiškiai jo 
siekiantys. Džiugu, kad jie siekia ne diplomo, o realių žinių – tai 
patvirtino atsakymai į testo klausimus. Matyti, kad jiems įdomu tai, ką 
daro, kad tai, ką sukaupė, panaudos ateityje dirbdami. 
     Pirmiausia darbdaviams linkėčiau tokių darbuotojų, kaip šie 
studentai, – smalsių, siekiančių, ieškančių, norinčių mokytis ir gebančių 
pritaikyti žinias praktiškai. Diplomantams linkiu, kad įgytos žinios 
praverstų ir, svarbiausia, būtų naudojamos, tobulinamos, būtų siekiama 
dar didesnių aukštumų gyvenime. 

 
Nuotraukoje: Kvalifikacinės komisijos nariai (iš kairės) Jolanta Čalnerytė, Renata 
Stankauskienė, Virginijus Keras, doc. dr. Klavdija Krūminienė, Tadas Baltuška. 

Komisijos nares kalbino ir jų įspūdžius užrašė  
Raimonda Tamoševičienė
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Interviu po Teisės studijų programos absolventų Baigiamojo kvalifikacinio egzamino 

 

     Sudėtingas pavasaris buvo Teisės ir Buhalterinės apskaitos studijų 
programų studentams, nes jie Pavasario semestre turėjo ne tik rašyti 
Baigiamąjį darbą, tačiau ruoštis dar vienam išbandymui – laikyti 
Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą, kurį sudarė teorinė dalis – testas – ir 
praktiniai uždaviniai – situacijų analizė. Norėdamas pasiteirauti, kaip 
studentams sekėsi, kokia nuotaika jie išeina po egzamino, „VLVK 
laikraštis“ pašnekino 4 ištęstinių Teisės studijų programos studentus, 
ne tik besimokančius, tačiau ir dirbančius pagal dabar įgyjamą 
specialybę.  

Į Raimondos Tamoševičienės užduodamus klausimus atsakė 
(nuotraukoje iš kairės): UAB „Plamega“ referentė-archyvarė iš 
Šiaulių Dovilė Račkauskaitė; ŽŪB „Produce World“ vidaus 
auditorė Roberta Karinauskienė, gyvenanti ir dirbanti 
Didžiojoje Britanijoje; Romualdo Juščiaus advokatų kontoros 
teisininkas iš Tauragės Dainius Domikas; Rimos 
Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės antstolių kontoros 
inspektorė iš Radviliškio Kristina Kovalenko. 

Kaip jaučiatės po egzamino? Kokia 
nuotaika išėjote iš auditorijos? Kaip 
įvertintumėte egzamino užduotis? 
D. R. Buvo nelengva. Klausimai, egzamino 
užduotys painios, tačiau įkandamos. Iš 
pradžių vos nesupanikavau, tačiau viską 
peržiūrėjusi prisiminiau, kad daug kas 
nagrinėta per paskaitas, pratybas. 
D. D. Kadangi turiu praktinio darbo patirties, 
nelabai jaudinausi dėl egzamino, todėl 
nebuvo sunku.  
R. K. Jei atvirai, tikėjausi lengvesnio egza-
mino. Labai „giliai imta“. Matyti, kad 
užduotis sudarė profesionalai (juokiasi – R. 
T.). Reikėjo gerai pasukti galvą. Kai panašius 
uždavinius sprendėme sus dėstytojais per 
paskaitas, konsultacijų prieš egzaminą metu, 
buvo lengviau. Šiaip nebuvo sunku, nes daug 
ką žinojau iš praktikos. 
K. K. Iš tiesų, galiu pritarti kolegoms, kad 
daug buvome sprendę per užsiėmimus, daug 
galima atsakyti klausimų remiantis darbine 
patirtimi, taigi per egzaminą nebuvo labai 
sunku.  

Sakoma, kad sėkmė – Dievo dovana. 
Ar pasikliovėte sėkme per egzaminą? 
      Prieš atsakydami studentai susižvalgė, 
draugiškai nusijuokė.  

D. D. Jau ne tas amžius ir ne ta patirtis, kad 
pasikliautum tik sėkme. Juk per paskutines 
kelias dienas ar naktis prieš egzaminą visko 
nebeišmoksi, todėl reikia mokytis nuolat. 
Mokytis nuo pat I kurso, nuo pradžių. 
K. K. Ypač Civilinės teisės dalyką, nes tai 
labai plati ir neįdomi, net man, teisės šaka 
(juokiasi – R. T.). 

Kaip sekasi rengti Baigiamąjį darbą? 
R. K. Gerai sekasi. Patenkinta tuo, ką darau, 
ką rašau. Tema patraukli. Bet koks 
gilinimasis į konkrečią temą gilina suvokimą, 
skatina mąstymą, suteikia patirties.  
D. D. Lengva rašyti, nors pats dirbu su 
Civiline teise, Baigiamąjį darbą ėmiausi 
rašyti iš man nežinomos srities – 
„vienašališko sutarties nutraukimo“. Noriu į 
šią sritį pasigilinti, nes ji teisės teorijoje yra 
beveik netyrinėta.  
K. K. Rašau Baigiamąjį darbą iš savo kas-
dieninio darbo patirties. Ypač padeda, daug 
konsultuoja mano tiesioginės vadovės ir 
darbdavės. 

Ko palinkėtumėte savo jaunesnie-
siems kolegoms? 
     Visi choru: „SĖKM ĖS!“  
R. K. Svarbiausia, kad patikėtų tuo, ką daro. 
Bet koks gilinimasis į bet kurią sritį gilina 
suvokimą, suteikia patirties, duoda naudos. 

D. D. Palinkėčiau imtis rimtai studijuoti nuo 
pat pradžių, nelaukti paskutinio kurso ar 
konsultacijų prieš egzaminą.  
K. K. ir  R. K. (kartu). Žemesnių kursų 
studentams palinkėčiau išnaudoti puikias 
suteiktas galimybes šioje Kolegijoje, nes čia 
tikrai puiki studijų kokybė, dėstytojai. Kitur 
net nenorėčiau studijuoti. Džiaugiuosi, kad 
studijavau Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijoje. 

Vietoje pabaigos... 
     Šiems studentams nebuvo sunku 
susidoroti nei su Baigiamojo kvalifikacinio 
egzamino užduotimis, nei su Baigiamojo 
darbo gynimo jauduliu. Dainiaus Domiko 
žinios tiek per egzaminą, tiek per gynimą 
įvertintos puikiai, Kvalifikacinės komisijos 
nariai išskyrė šį studentą kaip ypatingos 
kompetencijos teisininką, nes laikydamas 
Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą jis 
nepadarė nė vienos klaidos, nors ties 
atsakymais (kaip vėliau prisipažino 
komisijos nariai), net ir jiems, seniems teisės 
vilkams, reikėjo pamąstyti ir pasiginčyti. 
Dovilės Račkauskaitės Baigiamojo darbo 
gynimą Kvalifikacinės komisijos pirmininkė 
Jolanta Čalnerytė įvertino Pagyrimo raštu.  

 
Raimonda Tamoševičienė 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

BAIGIAM ŲJŲ DARBŲ VIEŠOJO GYNIMO AKIMIRKOS 
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DIPLOMANTAMS – KVALIFIKACINI Ų KOMISIJ Ų PIRMININK Ų  
PADĖKOS IR APDOVANOJIMAI 

 

     Kvalifikacinių komisijų nariai pažymėjo, 
jog studentai parengė tikrai brandžių, 
praktiškai pritaikomų Baigiamųjų darbų. 
Džiugu buvo girdėti, kai Baigiamojo darbo 
vešiojo gynimo metu net keli studentai sakė, 
jog perskaitęs ir recenziją parašęs jų įmonės 
vadovas pasiūlęs kompensuoti sumokėtas 
visų 4 metų studijų įmokas ar aukštesnes 

pareigas, o pasiūlymus pradėjo taikyti 
praktiškai.  
     Komisijos narius maloniai nuteikė 
diplomanto Sigito Ramaškos pasakojimas, 
kai būdamas tik cecho meistru pradėjo 
studijas, per paskutinius studijų metus tapo 
įmonės direktoriumi, o savo paties 
Baigiamajame darbe numatytus įmonės 
veiklos tobulinimo dalykus kaip įmonės 
vadovui teks įgyvendinti pačiam. 
     Ekonomikos studijų programos absolvento 
Modesto Vaikšnoro visų trejų studijų metų 
žinios įvertintos puikiai – jam įteiktas 
diplomas su pagyrimu. 
     Trijų Kvalifikacinių komisijų primininkai 
nusprendė apdovanoti studentus, jų 
nuomone, pademonstravusius aukščiausias 
dalykines ir profesines kompetencijas, 
atminimo raštais ir dovanomis. Ypač 
maloniai nustebinta buvo diplomantė Renata 
Ivanauskienė, Baigiamajame darbe ir 
gynimo metu labai aktyviai gynusi moterų 
įkurto verslo idėją, už ką buvo apdovanota 
Moterų verslininkių tinklo narės, VšĮ 
Nacionalinės regionų plėtros agentūros 
direktorės Aidos Adeikienės atminimo raštu 
ir dovana bei palinkėjimu netrukti ir pačiai 
kurti nuosavą verslą, kuris vykdomas su 
tokiu užsidegimu ir energija, su kokiu buvo 
ginamas Baigiamasis darbas, yra tiesiog 
pasmerktas klestėti. 

     Už išskirtines kompetencijas, 
pademonstruotas Baigiamojo darbo rengimo 
ir gynimo metu taip pat apdovanoti Teisės 
studijų programos absolventė Dovilė 
Račkauskaitė bei Statybos verslo vadybos 
studijų programos absolventas Sigitas 
Ramoška. 
     Pajūrio regioninis parkas už puikiai 
parengtą darbą apdovanojo Jeleną 
Timoniną, o statybinė organizacija už 
Baigiamosios praktikos metu bei rengiant 
Baigiamąjį darbą pademonstruotas 
kompetencijas apdovanojo Arūną Girdenį. 
     Kolegija taip pat direktorės doc. dr. 
Angelės Lileikienės pasirašytais Padėkos 
raštais apdovanojo labiausiai nusipelniusius, 
aktyviausius Klaipėdos fakulteto 
absolventus: už gerą mokymąsi ir aktyvią 
veiklą kolegijoje Jeleną Timoniną, Birut ę 
Moniūtę, Marij ą Šafiguliną, Liną 
Grigorjev ą; už nuoseklų tikslo siekimą 
rengiant Baigiamąjį darbą apdovanotos  
Neringa Končienė, Donata Šlikaitė. Šiaulių 
fakultete Padėkos raštais už aktyvumą 
puoselėjant bendruomenės tradicijas 
apdovanoti absolventai Samanta Vaišvilaitė, 
Greta Zigmantavičiūtė, Justas Laimikis, 
Mantas Mockevičius, Eimantas Šeškevičius. 
 

Parengė Raimonda Tamoševičienė 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠVENT ĖS IR  
ABSOLVENTŲ LINK ĖJIMAI BEI SVEIKINIMAI SAVO ALMA MATER 

Pažvelkite į dieną šią – joje juk slypi 
gyvenimas ir jo esmė. 
Vien atkarpoj tokioj mažytėj 
Tiek daug tiesų ir Jūsų egzistavimo prasmė: 
Augimo nuostabumas, 
Darbų puikumas, 
Laimėjimų didybė. 
Juk vakar buvusi diena – tai tarsi sapnas, 
O rytdiena – tik neryškus miražas. 
Jeigu šią dieną puikiai pragyvensit, 
Tai vakarykštė bus tarsi laimingas sapnas, 
O rytdiena – vilties pašvaistė. 

     Muzika, nerimas, jaudulys. Karališkos 
bordo spalvos iškilmingų togų jūra. 
Studentiškos kepurėles. Sutrikę studentai ir 
jų klausimai, kurioje pusėje – dešinėje ar 
kairėje – turėtų būti kepurėlės kutas. Į salę 
administracijos darbuotojų lydimi įeina 
absolventai. Įnešamo Kolegijos bei fakulteto 
vėliavos. Skamba himnas. Taip prasideda 
šventė. Konferencijų salės tiek Kolegijos 
Klaipėdos, tiek Šiaulių fakultetuose 
sausakimšos, nes šventiškai pasipuošę 
rinkosi absolventai, jų šeimų nariai, 
dėstytojai, Kvalifikacinių komisijų 
pirmininkai. Išties buvo į ką pažiūrėti, nes 
profesinio bakalauro diplomai šiemet įteikti 
239 diplomatams.  

 

     Pagal seną tradiciją, absolventai Atminimo 
knygoje įrašo savo linkėjimus Kolegijai, 
dalijasi prisiminimais ir įspūdžiais per 
studijų Kolegijoje laikotarpį. 

     Ačiū už suteiktas žinias, už kantrybę ir 
puikias akimirkas. BIS-08 gr. studentės.  

     Dėkoju už kantrybę, toleranciją, supra-
tingumą. Renata Ivanauskienė, PVN-08. 

     Ačiū už nuostabius 3-us metus, 
praleistus studijuojant šioje Kolegijoje. 
Mantas Mockevičius, STD-09. 

     Labai dėkinga mūsų gražiausioms, 
nuostabiausioms damoms, dirbančioms 
mūsų Kolegijoje. Džiaugiuosi, kad studija-
vau čia, kad turiu nuostabiausius pasaulyje 
kolegas. Monika Petrevičiūtė, EKD-09. 

     Mes, dvi merginos, Agniukas ir 
Ingiukas, džiaugiamės ir sveikiname 
kolegas ir administraciją diplomų gavimo 
proga. Čia buvo daugiau negu smagu 
mokytis. Agnė Milkintytė, EKD-09, Ingrida 
Lialytė, RTD-09. 

     Mes tikri šaunuoliai! Labai labai ačiū! 
Jūs ir Mes geriausi! VVD-09 gr. studentai. 

     Jūs mums davėte labai daug – dėkojame 
už žinias, kurios vertos ne „popieriaus“, 
realaus darbo, už dėmesį, už supratingumą, 
už nuoširdžias šypsenas, už padrąsinimą 
egzaminų metu ir patarimus bei 
rekomendacijas įsidarbinant. Ilgų ir 
sėkmingų gyvavimo metų mūsų Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijai. ĮAN-08 gr. 
studentės. 

 
Apibendrino Raimonda Tamoševičienė 
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Aukštojo mokslo diplomų įteikimo VLVK absolventams šventės akimirkos 

Klaipėdoje... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šiauliuose... 
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