
 

 

Nr. 7 

2017 m. kovo 8 d.  
Trečiadienis 

 
Nepriklausomas Utenos kolegijos laikraštis   Tiražas 20 egz.   Platinamas nemokamai 
 

 
MOKYKIS IR TOBULĖK 

VPMF! 

“VIRTUALAUS IR KŪRYBIŠKO VERSLO AKA-
DEMIJA”  RENGINIAI 

 

      2016 m. gruodžio 13-14 dienomis Utenos kolegijoje šurmuliavo  
Elektroninio mokymo centro dėstytojų inicijuoto ir LR Švietimo ir moks-
lo ministerijos iš dalies finansuojamo projekto ,,Virtualaus ir kūrybiško 
verslo akademija“ renginiai. 

     Renginiai buvo skirti studentų verslumui ugdyti, verslo idėjoms ska-
tinti bei pasidalinti patirtimi, kuriant verslą. Pagrindiniai dalyviai – verslo 
praktinio mokymo firmas (imitacines bendroves) turinčių Lietuvos ir už-
sienio mokymo institucijų moksleiviai, studentai ir dėstytojai. 

     Lietuvoje šiuo metu veikia 49 imitacinės bendrovės 35 mokymo insti-
tucijose. Visos Lietuvoje veikiančios imitacinės bendrovės priklauso imi-
tacinių bendrovių asociacijai LIBA bei imitacinių bendrovių tinklui Sim-
uLith, o tuo pačiu ir tarptautiniam tinklui, vienijančiam daugiau kaip 
7500 imitacinių bendrovių daugiau kaip 40 įvairių pasaulio šalių, EURO-
PEN-PEN International.  

      ,,Virtualaus ir kūrybiško verslo akademijos“ renginiuose dalyvavo 
atstovai iš daugiau kaip 15 Lietuvoje veikiančių imitacinių bendrovių.  

         nukelta į 2 psl. 
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Įvykių kronika trumpai 

 Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pavadinimas Verslo prakti-

nio mokymo firma (VPMF) buvo pakeistas į Imitacinė 
bendrovė (IB). 

 Nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki spalio 5 d.  IB 
“Interjeras” praktiką pagal ERASMUS+ programą 
atliko studentės iš Berufsbildende Schulen Jever, 
Vokietijos Anna Lena Thon ir Viktoria Hochlan, o 
nuo spalio 24 d. iki lapkričio 8 d. studentės iš tos 
pačios institucijos Hendrike Reelfs ir Lea-Marie Loh-
se.  

 Nuo 2016 m. spalio 24 d. iki  lapkričio 18 d. IB 
“Interjeras” praktiką atliko 5 Turizmo ir viešbučių 
administravimo studijų programos TA-15 gr. studen-
tai bei  7 Maisto produktų technologijos studijų pro-
gramos  MPT-15 gr. studentai. 

 Dokumentų aplankus tarptautiniams Europen Pen-

International pažymėjimams gauti parengė ir pažymė-
jimus gavo studentės 4 studentės iš Vokietijos bei 5 
maisto produktų technologijos  studijų programos 
MPT-15 gr. studentės (plačiau 4 psl.).   

 2016 m. spalio 27-28 dienomis IB “Interjeras” ir IB 

“Siluetas” koordinatorės Ramutė Narkūnienė ir Rasa 
Bražulienė dalyvavo seminare “Sakytinio ir rašytinio 
žodžio galia” bei vadovų pasitarime. 

 Vesti seminarai Suaugusiųjų savaitės dalyviams: 

2016 m. lapkričio 15 dieną vyko praktinis seminaras 
„Informacinių technologijų panaudojimas, planuojant 
laisvalaikio užimtumą“, kurį vedė VTF docentė Ra-
mutė Narkūnienė. 2016 m. lapkričio 18 dieną vyko 
praktinis užsiėmimas „Kūrybinis sakytinės kalbos 
įtaigumas arba kaip laimėti dėmesį“, kurį vedė VTF 
lektorė Rasa Bražulienė (plačiau 5 psl.).   

 2016 m. lapkričio 30 dieną IB “Interjeras” ir IB 
“Siluetas” buvo pravestos paskaitos Jaunimo garantijų 
iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask 
save“ dalyviams (plačiau 5 psl.).   

 2016 m. gruodžio 13-14 dienomis d. Elektroninio 
mokymo centre vyko studentų verslumo skatinimo 
Elektroninio mokymo centro dėstytojų inicijuoto ir 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos remiamo projek-
to ,,Virtualaus ir kūrybiško verslo akademija“ rengi-
niai (plačiau 2 ir 3 psl.).   

 2016 m. gruodžio 20 ir 21 d. IB “Interjeras” ir 

“Siluetas” koordinatorės Ramutė Narkūnienė ir Rasa 
Bražulienė vedė 4 ak. val. trukmės seminarą - prakti-
nes verslo dirbtuves Utenos regioninio profesinio 
mokymo centro ir Alantos verslo ir technologijų mo-
kyklos moksleiviams (plačiau 3 psl.).   

  

Utenos kolegijos 2016 metų studentų iniciatyvų skatinimo projekto Utenos krašto gamtos 
paveldas ir šaltiniai fotografijų konkurso Utenos krašto gamtos perlai nuotrauka.   

Nuotraukos autorė: Utenos kolegijos lektorė Sigita Steiblytė 
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“VIRTUALAUS IR KŪRYBIŠKO VERSLO AKADEMIJA” RENGINIAI (atkelta iš 1 psl.) 

 Konferencijoje – sėkmingo 
verslo pamokos 

 
      Moksleiviai, studentai ir dėsty-
tojai turėjo puikią galimybę daly-
vauti tęstinėje tarptautinėje vaizdo 
konferencijoje „Verslumo ugdymo 
aspektai formaliajame ir neforma-
liajame švietime‘2016“. Konferen-
cijoje tiek realiai, tiek ir virtualiai 
buvo skaitomi pranešimai verslumo 
ugdymo tema iš įvairių pasaulio 
šalių: Lietuvos, Vokietijos, Italijos, 
Kanados, Jungtinės Karalystės, 
Rusijos.  
 

      Vertingus patarimus studentams 
savo pranešime  „7 ingredientai sėk-
mingo verslo startui“ ir diskusijoje 
„Kuriančios ir griaunančios nuostatos 
versle“  dalino UAB „M Capital“ re-
giono vadovas Žilvinas Butkevičius, 
derybų ir pardavimų konsultantas. 

(Klaipėdos valstybinė kolegija) kal-
bėjo apie profesinės veiklos prakti-
kų veiksmingumą studentų požiū-
riu. Rasa Romerytė-Šereikienė 
(Lietuvos verslo kolegija) pristatė 
darbuotojų atrankos principus ir 
atskleidė, kaip vyksta adaptacija 
imitacinėje bendrovėje. Studentės 
Živilė Baltutytė ir Karolina Macke-
vičiūtė iš Vilniaus kolegijos pasida-
lijo savo požiūriu į imitacinėse ben-
drovėse įgytų kompetencijų panau-
dojimą renkantis darbą. Gabrielė 
Masiliūnaitė ir Jurgita Sipavičiūtė iš 
Panevėžio kolegijos pristatė tyrimą 
„Verslo mokesčių panaudojimas 
Panevėžio miesto savivaldybėje“. 
Konferencijos pranešėjai iš užsienio 
dalijosi sava patirtimi: Svetlana Fo-
mina ir Svetlana Yurak iš Sank Pe-
terburgo pristatė Studentų verslumo 
mokymo programą Sankt Peterbur-
ge, uteniškė Jurga Skeirytė  prisi-
jungė prie konferencijos iš Liverpu-
lio ir skaitė pranešimą „Galvok, 
planuok, veik! Kūrybinio verslo 
kūrimas Jungtinėje Karalystėje“, 
profesorius Daniele Gualdi iš Bolo-
nijos universiteto (Italija) pristatė 
atlikto tyrimo „Imitacinių bendrovių 
patirtis universitetuose: tarptautinė 
apžvalga“  rezultatus, Dirk Bohn - 
dvilypio profesinio švietimo ir mo-
kymo modelį Vokietijoje. 
      Konferencijos programa buvo 
pasiekiama kiekvienam ne tik atvy-
kusiam į Utenos kolegiją, bet ir ste-
bintiems konferenciją virtualiai. 
Visi konferencijos pranešimai buvo 
transliuojami internetu, daromi pra-
nešimų įrašai, kurie po renginio yra 
skelbiami SimuLith svetainėje: 
http://sl.viko.lt/wp-content/
uploads/2016/11/Pranesimu-%C4%
AFra%C5%A1ai.pdf 
   Po konferencijos visi dalyviai bu-
vo pakviesti į edukacinę programą 
„Šakočio kelias“ UAB „Romnesa“.      

      Tinklo EUROPEN-PEN Inter-
national vykdantysis direktorius 
Scott Mitchell, šiuo metu viešintis 
Kanadoje, pasveikino konferencijos 
dalyvius ir pristatė imitacinių ben-
drovių veiklą visame pasaulyje bei 
praktikos svarbą jose ugdant besi-
mokančiųjų verslumo gebėjimus.   
      Lietuvos imitacinių bendrovių 
asociacijos LIBA prezidentas Ma-
rius Ignatonis ir imitacinių bendro-
vių tinklo SimuLith atstovė Dan-
guolė Ignatonienė palinkėjo konfe-
rencijos dalyviams siekti geriausio 
ir įvairių renginių pavyzdžiais pa-
demonstravo studentų išmonę ir 
kūrybiškumą. 
 

      Konferencijos akimirkos 

SimuLith centro vadybininkė Danguolė 
Ignatonienė 

 Į renginį pakviesti verslo atstovai, 
ne tik skaitė pranešimus, bet ir or-
ganizavo diskusijas, kurių pagrindi-
nes mintis ir rezultatus pristatė vi-
siems konferencijos dalyviams. 

UAB „M Capital“ regiono vadovas 

    Pranešime „Kaip hobį paversti 
verslu“ ir diskusijoje „Kaip atrasti ir 
realizuoti savo svajones“ savo patirti-
mi dalijosi  derybos.lt įkūrėjas Darius 
Rupšlaukis. 

Verslininkas  Darius Rupšlaukis. 

       Inga Samušienė, amatininkė, pre-
kės ženklo „Bure Bure" įkūrėja ir 
vystytoja, konferencijos dalyvius pa-
kvietė į diskusiją „Asmeninio prekės 
ženklo (mados) kūrimas: nepriklauso-
mybės siekis ir idėjų realizavimo bū-
das“.Restorano ,,Burgundija“ (Basana
vičiaus g. 55, Utena) savininkė Žyd-
rūnė Skardžiūtė-Ladinskienė su stu-
dentais kalbėjosi apie tai, kaip užtik-
rinti gerą aptarnavimą ir pasiekti kli-
ento širdį. 
 
Imitacinių bendrovių patirties ir 

tyrimų sklaida 
      Studentų verslumo ugdymo patir-
timi dalijosi konferencijos pranešėjai 
iš Klaipėdos, Utenos, Panevėžio, Vil-
niaus. Ramutė Narkūnienė (Utenos 
kolegija) pristatė praktikos imitacinė-
je bendrovėje „Interjeras“ studentų 
vertinimą. Jūratė Leonavičienė  
 
 

 Informaciją parengė Elektroninio 
mokymo centro vadovė doc. dr. 
Vaida Bartkutė-Norkūnienė 

Edukacinė programa UAB “Romnesa” 
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Derybos, virtuali prekyba ir praktinės verslo dirbtuvės 

 Derybos 
 

      2016 m. gruodžio 14 d. tarp 
Utenos kolegijoje veikiančių firmų 
IB ,,Siluetas" ir IB ,,Interjeras" vy-
ko intensyvios derybos, buvo pasi-
rašytos sutartys, kalbėta apie toles-
nius bendradarbiavimo planus. IB 
„Interjeras“ atstovavo turizmo ir 
viešbučių administravimo studijų 
programos TA-14 gr. studentės 
Renata Višnevskaja, Erika Puzi-
rauskaitė ir Dovilė Bakšytė,  
IB ,,Siluetas'' atstovavo transporto 
verslo studijų programos TV-14 gr. 
studentas Remigijus Ambrasas ir 
buhalterinės apskaitos studijų pro-
gramos BA-14 gr. studentas Marius 
Raginis. IB ,,Siluetas'' vadovas Re-
migijus Ambrasas pažymėjo, kad 
derybos vyko sklandžiai ir produk-
tyviai. IB ,,Interjeras'' vadovė Erika 
Puzirauskaitė taip pat liko paten-
kinta sklandžia derybų eiga bei re-
zultatais. 
IB „Interjeras“ ir „Siluetas“ infor-
macija   

Praktinės verslo dirbtuvės 
 

      2016 m. gruodžio 20 ir 21 dieno-
mis Utenos kolegijos IB „Siluetas“ ir 
„Interjeras“ koordinatorės Rasa Bra-
žulienė ir Ramutė Narkūnienė vedė 
praktines verslo dirbtuves Utenos 
regioninio profesinio mokymo centro 
ir Alantos verslo ir technologijų mo-
kyklos moksleiviams, kuriose moks-
leiviai susipažino su imitacinių ben-
drovių modeliu, įsitraukė į jų veiklas. 
IB „Interjeras“ koordinatorė Ramutė 
Narkūnienė pristatė moksleiviams 
imitacinių bendrovių koncepciją, su-
pažindino su bendrovių veiklomis, 
dalyvavimu tarptautiniuose verslumo 
reginiuose. IB „Siluetas“ koordinato-
rė Rasa Bražulienė pateikė mokslei-

viams kūrybinių, su verslumu susijusių 
užduočių, kurias moksleiviai turėjo 
atlikti ir pristatyti. Praktinių verslo 
dirbtuvių metu vieningai nutarta, kad 
verslas gali būti įdomus ir kūrybiškas. 
 
IB „Interjeras“ ir „Siluetas“ informa-
cija   

      IB "Biurometa" padaliniui 
"Biurostatyba" atstovavo studentai 
Lukas Navickas ir Vilhelmas Simė-
nas. Imitacinių bendrovių atstovai 
pristatė savo pasiūlymus, buvo aptar-
tos tolimesnio bendradarbiavimo gai-
rės.  
 IB „Interjeras“ informacija   

Virtualių derybų akimirkos: IB 
“Interjeras” atstovai 

 Derybų akimirkos 

  
Virtuali prekyba 

 
      Gruodžio 14 d. įvyko virtualios 
derybos tarp Utenos kolegijos imi-
tacinės bendrovės "Interjeras" ir 
Lietuvos verslo kolegijos imitaci-
nės bendrovės "Biurometa" padali-
nio "Biurostatyba". IB „Interjeras“ 
atstovavo turizmo ir viešbučių ad-
ministravimo studijų programos 
TA-14 gr. studentės Renata Viš-
nevskaja, Erika Puzirauskaitė, Do-
vilė Bakšytė ir buhalterinės apskai-
tos studijų programos BA-14 gr. 
studentas Marius Raginis.  
 
 

Virtualių derybų akimirkos: IB 
“Biurometa” atstovai 

Alantos verslo ir technologijų mokykloje 

Alantos verslo ir technologijų mokykloje 

Utenos regioniniame PMC 

Utenos regioniniame PMC 
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Tarptautiniai Europen pažymė-
jimai—devyniems IB 

“Interjeras” studentams 

 

      2016-2017 mokslo metais do-
kumentų aplankus, skirtus tarptau-
tiniams pažymėjimams gauti pa-
rengė ir pateikė SimuLith centro 
vertinimui IB "Interjeras" praktiką 
pagal ERASMUS+ programą atli-
kusios studentės iš Berufsbildende 
Schulen Jever, Vokietijos, Anna 
Lena Thon, Viktoria Hochlan, 
Hendrike Reelfs ir Lea-Marie 
Lohse bei MPT-15 gr. studentės 
Miglė Karnickaitė, Kristina Paku-
lytė, Gintarė Karčiauskaitė, Rūta 
Šniokaitė ir Goda Bernotaitytė.  
      Užsienio studentėms bei stu-
dentėms iš Lietuvos buvo suteikti 
tarptautiniai Europen Pen- Inter-
national pažymėjimai.  Sveikina-
me studentes! 
 IB „Interjeras“ informacija 

 

       IB "Interjeras" praktiką pagal 
ERASMUS+ programą atliko stu-
dentės iš Berufsbildende Schulen 
Jever, Vokietijos Anna Lena Thon, 
Viktoria Hochlan, Hendrike Reelfs ir 
Lea-Marie Lohse.  Praktika studentės 
liko patenkintos.  
 
          IB „Interjeras“ informacija 
  

Virtuali reklaminių priemonių 
paroda 

 

      2016 m. rugsėjo 12-25 dieno-
mis imitacinėje bendrovėje (IB) 
„Interjeras“ vyko per 2015/2016 
mokslo metus turizmo ir viešbučių 
administravimo studijų programos 
TA-14 gr. studentų sukurtų rekla-
minių priemonių paroda. Virtualio-
je erdvėje buvo galima balsuoti už 
originaliausias, labiausiai patiku-
sias priemones. Originaliausia re-
klamine priemone, surinkusi dau-
giausiai balsų, tapo Petro Tonkevi-
čiaus sukurta reklaminė priemonė. 
Sveikiname Petrą ir linkime jam 
tolimesnės kūrybinės sėkmės. 
  

Studentas Petras Tonkevičius ir  jo 
sukurta reklaminė priemonė 

Susitikimas su verslo įmonės 
atstove IB „Interjeras“ 

 

 

      2016m. lapkričio 16 d. IB 
„Interjeras“ įvyko susitikimas su 
kavinės „Abu“ direktore Lina Pen-
kaitiene. Lina Penkaitienė papasako-
jo praktikantams apie veiklos orga-
nizavimą vadovaujamoje įmonėje. 
Diskutavome apie maitinimo įmonių 
veiklos ypatumus Utenos mieste, 
uteniškių lankymosi maitinimo įmo-
nėse įpročius, kartų skirtumus, orga-
nizuojant įvairius renginius bei šven-
tes. Diskusija buvo įdomi bei nau-
dinga abiem pusėm. Atsisveikinant 
„Abu“ direktorė Lina Penkaitienė 
studentams palinkėjo sėkmės studi-
jose bei padovanojo kvietimus į  
boulingą dviem asmenims.   
     
 

IB "Interjeras" darbuotojai 
dalyvavo renginyje  

"Pyragų diena" 
 
     2016 m.  lapkričio 7 d. IB 
"Interjeras" darbuotojai dalyvavo 
renginyje-gerumo akcijoje "Pyragų 
diena". Darbuotojų vardu maisto 
produktų technologijos MPT- 15 
gr. Laura Paškauskaitė iškepė me-
daus tortą, kuris renginio dalyvių 
buvo puikiai įvertintas.  
            

Susitikimas su Lina Penkaitiene 

IB “Interjeras” atliko praktiką 
tarptautiniai studentai 

Tarptautiškumas  

Tarptautiniai Europen pažymėjimai 

Anna - Lena Thon 

Viktoria Hochlan 

Renginiai IB “Interjeras”  

IB “Interjeras” darbuotojų pagaminti 
skanėstai 



 

 

 Laikraščio redaktorės: IB koordinatorės Ramutė Narkūnienė ir Rasa Bražulienė 
 Laikraščio pavadinimo autorė: TA studijų programos absolventė Brigita Kuosaitė 
 Laikraščio logotipo dizainerė: Aureolė Maračinskienė 
 Numerį parengė IB koordinatorė Ramutė Narkūnienė 

      IB“Siluetas”, Maironio g. 18-902, Utena, Socialinis tinklas: http://www.facebook.com/VPMF.Siluetas  
     IB“Interjeras”, Maironio g. 18-902, Utena, Socialinis tinklas: http://www.facebook.cominterjeras.intersta  
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Paskaitos darbo biržos atstovams 
 

      2016 m. lapkričio 30 dieną Utenos kolegijoje lan-
kėsi Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės interven-
cijos projekto „Atrask save“ dalyviai, kur buvo susi-
pažindinti su galimomis įgyti specialybėmis, studen-
tams keliamais reikalavimais, apgyvendinimo sąly-
gomis ir kt.  Projekto „Atrask save“ dalyviams verslo 
praktinio mokymo firmoje buvo pravestos paskaitos.  
Atvykusi jaunimo grupė buvo supažindinta su Ute-
nos kolegijoje veikiančiomis imitacinėmis bendrovė-
mis „Interjeras“ ir „Siluetas“, buvo pravesti prakti-
niai užsiėmimai, kuriant reklaminę priemonę, mo-
kantis išgryninti verslo idėją 
 IB „Interjeras“ ir IB „Siluetas“ informacija   

Seminarai Suaugusiųjų savaitės dalyviams 
 

      2016 m. lapkričio 15 dieną vyko praktinis se-
minaras „Informacinių technologijų panaudojimas, 
planuojant laisvalaikio užimtumą“, kurį vedė VTF 
docentė Ramutė Narkūnienė. Čia studentai sėmėsi 
naujų patirčių ir žinių: dalyviai buvo supažindinti 
su praktiniais ekskursijų organizavimo aspektais, 
pasinaudojant informacinėmis technologijomis, 
dalyvavo nedidelėje viktorinoje. Rungtyniaudami 
dalyviai ieškojo informacijos internete, ją sistemi-
no, rengė įvairių ekskursijos programas bei jas pri-
statė. Su užduotimis studentai susidorojo puikiai, į 
užduotis žvelgė kūrybiškai, nestokojo patarimų 
draugams. 
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 Paskaitų darbo biržos atstovams akimirkos 

      2016 m. lapkričio 18 dieną vyko praktinis užsi-
ėmimas „Kūrybinis sakytinės kalbos įtaigumas 
arba kaip laimėti dėmesį“, kurį vedė VTF lektorė 
Rasa Bražulienė. Seminaro metu lektorė pabrėžė, 
kad siekiant auditorijos dėmesio, labai svarbus pir-
masis įspūdis (laikysena, apranga, profesionali 
kalba), buvo išskirti dėmesio išlaikymo veiksniai 
(intriga, netikėtumas, vizualumas, gili mintis), bu-
vo pravestas praktinis užsiėmimas, kaip valdyti 
dėmesį. 
 IB „Interjeras“ ir IB „Siluetas“ informacija   

Seminaro „Informacinių technologijų panaudojimas, 
planuojant laisvalaikio užimtumą“, akimirkos 


