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UTENOS KOLEGIJOS 

VERSLUMO UGDYMO KLUBO NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. Verslumo ugdymo klubas – savanoriška organizacija, skirta ugdyti verslumo gebėjimus ir 

stiprinti praktinius įgūdžius.  

2. Verslumo ugdymo klubas gali turėti emblemą ir kitą simboliką.  

3. Verslumo ugdymo klubo veikla neterminuota.  

4. Verslumo ugdymo klubo veiklos metai – mokslo metai.  

5. Verslumo ugdymo klubo buveinė: Utenos kolegija, Maironio g. 18, 902 aud. LT – 28143, 

Utena. 

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Verslumo ugdymo klubo veiklos tikslas: sudaryti sąlygas iniciatyviems ir aktyviems 

asmenims ugdyti verslumo gebėjimus ir tobulinti verslumo praktinius įgūdžius, siekiant 

prisidėti prie verslios asmenybės formavimo ir verslo idėjų kūrimo bei realizavimo 

skatinimo. 

7. Verslumo ugdymo klubas siekia sukurti erdvę jaunimo saviraiškai, iniciatyvai ir 

ugdymuisi, atsižvelgiant į jų poreikius, įgalina prisidėti prie jaunimo veiklos kokybės 

gerinimo, verslumo interesų atstovavimo bei kuria sąlygas žmonėms aktyviai dalyvauti 

visuomenės gyvenime. 

8. Verslumo ugdymo klubo veiklos uždaviniai: 

8.1 Ugdyti klubo narių verslumo praktinius įgūdžius plėtojant Verslo praktinio mokymo 

firmų (toliau VPMF) „Interjeras“ ir „Siluetas“ veiklą. 

8.2 Sudaryti sąlygas klubo nariams mokytis vieniems iš kitų bei dalintis savo asmenine 

patirtimi, tobulinant verslumo gebėjimus. 

8.3 Skatinti ir palaikyti asmenines verslo idėjas, konsultuoti(s) verslo idėjų realizavimo 

klausimais. 

8.4 Stiprinti narių darbą komandoje, įgyjant bendradarbiavimo ir atsakomybės 

pasidalijimo, lyderystės ir kūrybiškumo gebėjimus. 

8.5 Skatinti studentų įsitraukimą į klubo veiklą laisvu nuo paskaitų metu. 



8.6 Skatinti Utenos kolegijos Verslo ir technologijų (toliau VT) ir Medicinos fakultetų 

visų kursų studentų bendradarbiavimą atliekant bendras verslumą ugdančias užduotis 

bei plėtojant verslo idėjas. 

8.7 Skatinti Utenos kolegijos studentų, verslo atstovų ir Utenos rajono gimnazijų 

moksleivių bendradarbiavimą, siekiant tolerantiško, etiško verslo ugdymo ir 

skatinimo. 

 

III.  NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9. Verslumo ugdymo klubo nariai turi lygias teises. Klubo nariais gali tapti buvę ir esami 

kolegijos studentai bei visi besimokantys ir kritiškai mąstantys žmonės, kuriems nėra 

svetimos Verslumo ugdymo klubo idėjos ir siekiai. Klubo nariu galima tapti užpildžius 

Utenos kolegijos tinklapyje pateiktą prašymą. 

10. Verslumo ugdymo klubo narių teisės: 

10.1 Dalyvauti Verslumo ugdymo klubo organizuojamoje veikloje. 

10.2 Gauti informaciją ir dalyvauti renginiuose. 

10.3 Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti. 

10.4 Bet kada įstoti ir išstoti iš klubo pateikus rašytinį prašymą Verslumo ugdymo 

klubo koordinatoriui. 

11. Verslo klubo narių pareigos: 

11.1 Aktyviai dalyvauti klubo veikloje. 

11.2 Ginti klubo garbę ir atstovauti jo interesams. 

11.3 Tikslingai naudoti ir tausoti VPMF materialinį turtą. 

11.4 Gerbti ir propaguoti klubo tikslus ir idėjas. 

 

IV.VALDYMAS 

12.   Aukščiausias vykdomasis ir atstovaujantis Verslumo ugdymo klubo organas yra  Taryba,       

renkama paprastąja balsų dauguma vienerių metų laikotarpiui bendrame narių susirinkime. 

 13.     Verslumo ugdymo klubo Tarybą sudaro: 

13.1. Pirmininkas. 

13.2. Darbdavių atstovas. 

13.3. VT fakulteto Verslo ir vadybos katedros dėstytojos. 

13.4. 4 studentai. 

14. Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį. 

15. Taryba priima sprendimus ir nutarimus, susijusius su Verslumo ugdymo klubo veikla. 

16. Už klubo veiklas atsakingi: 



16.1. VT Verslo ir vadybos katedros vedėja - Verslumo ugdymo klubo vidinės ir išorinės 

aplinkos koordinatorė  

16.2    VT fakulteto Verslo ir vadybos katedros lektorė – VPMF „Siluetas“ koordinatorė  

16.3    VT fakulteto Turizmo ir viešbučių administravimo katedros lektorė - VPMF 

„Interjeras“ koordinatorė 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir papildomi Verslumo ugdymo klubo Tarybos protokolu. 

18. Nuostatai įsigalioja nuo klubo Tarybos patvirtinimo datos. 

19. Sprendimą dėl klubo likvidavimo priima Taryba balsų dauguma. 


