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MOKYKIS IR TOBULĖK 

VPMF! 

UTENOS KOLEGIJOS IB ,,INTERJERAS" KOMANDA LIETU-
VOS ATKŪRIMO IŠVAKARĖSE TRISPALVĘ NEŠĖ PER 5 ŠALIS 

 2018 m. vasario 13 d. Celje mieste, Slovėnijoje, vyko 12-
oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė, kurioje dalyvavo 50 imitacinių 
bendrovių iš penkių šalių: Austrijos, Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos ir 
Lietuvos. 

 Simboliška, kad į kelionę 5 mūsų šalies komandos vyko Lietuvos 
atkūrimo šimtmečio išvakarėse, todėl visos kelionės metu lydėjo Lietuvos 
trispalvė. Imitacinio bendrovių tinklo „Simulith“ dvidešimt penkerių veik-
los metų jubiliejaus proga gimė idėja įprasminti skaičių 25 - penkis kartus 
po penkis. Šios idėjos vedami 5 Lietuvos trispalves komandos nešė per 5 
šalis: Lietuvą, Lenkiją, Čekijos Respubliką, Austriją ir Slovėniją. 
Lietuvai atstovavo 5 mokymo institucijos, kuriose veikia imitacinės ben-
drovės: Klaipėdos valstybinė kolegija, Vilniaus kolegija, Vilniaus turizmo 
ir prekybos verslo mokykla, Utenos kolegija ir Lietuvos verslo kolegija. 
Tai buvo 5 nepakartojamos dienos, kurių kiekviena buvo išskirtinė 5 as-
pektais: emocijomis, patirtimi, pažintimis, veiklomis bei įspūdžiais. 

 Utenos kolegijos VT fakulteto IB „Interjeras“ atstovavo turizmo ir 
viešbučių administravimo studijų programos TA-15 grupės studentai Aušra 
Kraujalytė, Samanta Gurkšnytė, Sandra Tracevičiūtė, Viktorija Medeišytė 
ir Andrius Mikšto. Studentų veikla mugės metu buvo įvertinta nominacija 
už geriausius bendravimo įgūdžius. 

 Už nuoširdų darbą mugės metu ir LIETUVOS VARDO garsinimą 
dėkojame studentams bei IB ,,Interjeras" koordinatorei Ramutei Narkūnie-
nei. :)        Utenos kolegijos informacija 
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Įvykiai trumpai 
 

 Nuo 2018 m. kovo 5 d. iki  30 d. 
IB “Interjeras” praktiką atliko  10 
Transporto verslo studijų progra-
mos  TV-16 gr. studentų.  

 Nuo 2018 m. kovo 5 d. iki  30 d. 
IB “Siluetas” praktiką atliko  15 
Verslo vadybos ir Buhalterinės 
apskaitos studijų programų VV-16 
gr., BA-16 ir BA-17 gr.  studentų.  

 2018m. vasario 13 d. IB 
“Interjeras” komanda dalyvavo 
tarptautinėje imitacinių bendrovių 
mugėje Celje, Slovėnijoje. 

 2018m. balandžio 26 d. IB 
“Siluetas” ir IB “Interjeras” ko-
mandos dalyvavo tarptautinėje 
imitacinių bendrovių mugėje 
Kaunas’2018 (plačiau  2 psl.) 

 2018m. sausio 24 d. IB 
“Interjeras” ir “Siluetas” koordi-
natorės Ramutė Narkūnienė ir 
Rasa Bražulienė dalyvavo semina-
re “„Apskaitos tvarkymas imitaci-
nėse bendrovėse“, Panevėžio ko-
legijoje, o 2018m. kovo 22-23 d. 
seminare “Aktyvūs pardavimai” 
bei vadovų pasitarime, vykusiame 
Vilniaus kolegijoje. 

 2018m. gegužės 3 d. vykusioje 3-
ojoje respublikinėje studentų kon-
ferencijoje „Imitacinės bendro-
vės: teorijos ir praktikos dermė“ 
pranešimus nuotoliniu būdu  pri-
statė IB “Interjeras” koordinatorė 
Ramutė Narkūnienė  („IB 
„Interjeras“ 24 veiklos metų ap-
žvalga: pasiekimai ir perspekty-
va“) bei IB “Siluetas” praktiką 
atlikusi studentė Gintarė Kurčiū-
naitė („Specialybės įgūdžių lavini-
mo praktikos IB „Siluetas“ prakti-
nė nauda ir galimybės). 
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IB “SILUETAS” IR IB “INTERJERAS” KOMANDOS DALYVAVO TARPTAUTINĖJE  
IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖJE KAUNAS’2018  

 š. m. balandžio 26 dieną Kaune šurmuliavo 22 
–oji imitacinių bendrovių mugė. Mugės organizato-
riai – Kauno  maisto pramonės ir prekybos mokymo 
centras, Vilniaus kolegijos “Simulith” centras, Liet-
vos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos imitaci-
nių bendrovių asociacija “Liba” - sukvietė savo idė-
jomis ir prekėmis/paslaugomis pasidalinti 27 Lietu-
voje veikiančias firmas ir organizavo online prekybą 
su užsienio kolegomis iš Rumunijos, Ispanijos, Ka-
nados. 
 IB “Siluetas” atstovavo Gintarė Kurčiūnaitė 
(BA-16 gr.), Dovilė Treinytė (BA-16 gr.), Liveta Li-
sauskaitė (BA-17 gr.) ir Aivaras Vadeiša (VV-16 
gr.).  

  
 IB „Siluetas“ dalyvavimo mugėje rezultatai:  
 Bronzinis apdovanojimas Už originaliausią 

stendą tarp aukštųjų mokyklų bendrovių,  
 diplomas konkurso “Verslo labirintai” nugalė-

tojas, 
 apdovanojimas “Iniciatyviausias IB Siluetas” 

darbuotojas 2017” Gintarė Kurčiūnaitė (BA-16 
gr.). 

 

 IB “Interjeras” atstovavo Sandra Tracevičiūtė 
(TA-15 gr.), Andrius Mikšto (TA-15 gr.), Grėta Vit-
kelytė (TV-16 gr.), Ugnė Vasiliauskaitė (TV-16 gr.), 
Inga Bagdonavičiūtė (TV-16 gr.). 

 
      IB „Interjeras“ dalyvavimo mugėje rezultatai: 
 Auksinis apdovanojimas  Už geriausią gebėji-

mą reklamuoti savo imitacinę bendrovę, jos 
prekes ir paslaugas tarp aukštųjų mokyklų ben-
drovių, 

 apdovanojimas Geriausios vadybininkės tarp 
aukštųjų mokyklų bendrovių  Grėta Vitkelytė 
(TV-16 gr.). 

 
 

Ačiū studentams už nuoširdų darbą ir puikius 
rezultatus!!! 
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Susitikimas su seimo nare Rasa Budbergyte  

 

 2018 m. kovo 15 d. imitacinės bendrovės 

"Siluetas" nariai dalyvavo susitikime su teisininke, 

seimo nare Rasa Budbergyte, kuri skatino jaunimą 

susimąstyti apie žmogaus pasirinkimą, mokslą, dar-

bą, emigraciją bei kūrybiškumo svarbą. Susitikime 

taip pat dalyvavo ir Lietuvos politinis ir partinis 

veikėjas Gintautas Paluckas bei Utenos radijo laidų 

vedėjas Linas Bražionis. 

 

 

 
Susitikimas su SEB banko prezidento patarėju  

Gitanu Nausėda 

 

 2018 m. kovo 16 dieną IB “Siletas” dar-

buotojai dalyvavo VšĮ Utenos verslo informacijos 

centre vykusiame susitikime su ekonomistu, fi-

nansų analitiku, profesoriumi, SEB banko pre-

zidento patarėju Gitanu Nausėda. Studentai buvo 

labia susidomėję pranešimu apie Lietuvos 

ekonominę būklę uždavė klausimus apie asmenin-

ių finansų valdymą, diskutavo kitais rūpimais 

klausimais. 

 

IB SILUETAS INFORMACIJA 

Nacionalinis ekonomikos egzaminas  

 

        2018 m. kovo 13 d. Utenos kolegijoje vyko Nacionalinis ekonomikos 

egzaminas, kurio metu IB "Siluetas" darbuotojai aktyviai dalyvavo ir gavo 

progą "pamiklinti smegenis". Toks egzaminas pirmą kartą organizuotas Lie-

tuvoje ir, nepaisant įvykusių nesklandumų, IB „Siluetas“ direktorius Aivaras 

Vadeiša (VV-16 gr.) užėmė pirmąją vietą iš visų Utenos kolegijos dalyvių. 

Jam iš 29 klausimų pavyko teisingai atsakyti net į 25 klausimus.  

  

  Sveikiname Aivarą :) 



 

 

VPMF NAUJAŽINIS                     2018-06-29, Nr. 10 

     4 

IB SILUETAS IR IB INTERJERAS INFORMACIJA 

Seminaras  ,,Verslo pažinimas istorijos keliu” 

 2018 m. kovo 27 dieną Utenos kolegijos stu-

dentai, IB „Siluetas“ ir IB “Interjeras” darbuotojai 

aktyviai dalyvavo pirmo kurso studentų organizuo-

tame seminare (pagal laimėtą studentų iniciatyvų 

projektą, kuris finansuojamas Utenos kolegijos lėšo-

mis) “Verslo pažinimas istorijos keliu”.  

 Renginio metu dalyviai išklausė „BureBure“ ir 

UAB „Siuntikas“ vadovės Ingos Samušienės 

pranešimą apie verslo kūrimą, idėjas, taip pat iš  

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos Rūtos Jurge-

lionienės sužinojo faktų apie Lietuvos istoriją bei 

turėjo galimybę sudalyvauti protų mūšyje.  

 Studentams labai patiko klausimai, virė įnirt-

inga kova, kunkuliavo azartas, iš viso dalyvavo net 

10 komandų iš Utenos kolegijos ir miesto gimnazijų 

Susitikimas su savivaldos atstove 

 2018 m. kovo 29 d. Utenos kolegijos verslumo 

ugdymo firmoje svečiavosi Utenos r. savivaldybės 

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyr-

iaus vedėja Romualda Serbentienė. 

 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo 

programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo 

aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą 

ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Utenos 

mieste ir rajone. Ūkio subjektai gali teikti paraiškas 

projektų finansavimui dėl numatytų išlaidų rūšių 

verslo steigimui bei plėtrai.  

 

IB “Siluetas” praktiką atliko Erasmus + studen-

tas iš saulėtosios Turkijos Burak Okumus 

 Laikraščio redaktorės: IB koordinatorės Ramutė Narkūnienė ir Rasa Bražulienė 
 Laikraščio pavadinimo autorė:  absolventė studentė Brigita Kuosaitė 
 Laikraščio logotipo dizainerė: Aureolė Maračinskienė 
  
     IB“Siluetas”, Maironio g. 18-902 Utena, https://www.facebook.com/Imitacine-bendrove-Siluetas 
     IB“Interjeras”, Maironio g. 18-902, https://www.facebook.com/interjeras.intersta. 


