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APLINK  „VILIONĘ“ 
Nr. 4 2016 Rugsėjis 

 

    Šių metų rudenį kartu su 
Jumis pasitinka nauja IB „Vilionė“ 

komanda, sudaryta iš TV15 grupės 

studentų. Mus galite pamatyti šalia 

esančioje nuotraukoje. Mūsų 

tikslas: pritaikant turimas žinias 

praktinėje įmonės veikloje įgyti 

įgūdžių, susipažinti su realiais 

dokumentais ir įmonės veiklos 

procesais. Ruduo – tai derliaus 

nuėmimo metas, tad šiame 

laikraščio leidinyje Jums, mieli 

skaitytojai, siūlome susipažinti su 

keletu iš mūsų nuveiktų darbų. 

 

                            Mėnesio darbuotojas 
     Kaip ir kiekviena įmonė, taip ir IB „Vilionė“ šių metų Spalio 

6d. išrinko geriausią mėnėsio darbuotoją. Darbuotojų 

pageidavimu balsavimas buvo vykdytas anonimiškai. 

Pirmąjame balsavime nebuvo išvengta nesusipratimų. Kolegų 

nuomone, mėnėsio darbuotoju turėjo tapti dėstytoja – Ramunė 

Rapkauskaitė, tačiau pasitarus ir priėmus sprendimą įvyko 

antrasis balsavimas. Jo metu dėstytoja nebuvo įtraukta į 

kandidatų sąrašą. Šiame etape kova vyko tarp dviejų kolegų: 

Eglės Augulytės ir Mariaus Jonaičio. Vieno balso persvara 

triumfavo šaunusis Marius Jonaitis.   

Linkime Mariui tolimesnės sekmės ir kantrybės dirbant         

IB „Vilionė“!  
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Turizmo diena 
     

Kiekvienais metais 
rugsėjo 27d. Mūsų Vadybos 

fakultete vyksta graži šventė- 

Turizmo diena. Ji skirta siekiant 

visame pasaulyje paskatinti 

turizmą, užmegzti kultūrinius 

ryšius. Šia proga turizmo vadybos 

anktrakursiai paruošė smagias 

užduotis, parengė šalių pristatymus 

taip norėdami pritraukti kuo 

daugiau dalyvaujančių studentų.  

Daugelis turbūt jau 

matėte, jog Vilniaus Kolegijos 

Verslo Vadybos fakultete atsirado 

nauja kabinetų numeravimo sistema. 

Siekiant pritraukti ne tik studentų 

dėmesį bet ir paskatinti daugiau 

domėtis Pasauliu, turizmo 

sektoriumu, kabinetų numeracija 

fakultete buvo pakeista į Pasaulio 

šalių sostines. Kadangi prisitaikyti 

prie šios sistemos buvo nelengva, IB 

,,Vilionė“ su IB,,Miglė“ pagalba 

Turizmo dienos metu fakultete 

trumpai supažindino studentus su 

kiekviena auditorija, kurioje 

mokosi. 

Ruoštis buvo sunku , bet 

tuo pačiu ir smagu. Turistukų 

kolektyvas labiau susipažino 

tarpusavyje ir bendromis jėgomis 

įgyvendino savo planą – Turizmo 

dieną padaryti įsimintiną. Toliau 

skaityti 3 puslapyje. 
Auditorija ,,Lima“ 

Auditorija ,,Bankokas“ 
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Pasiruošimo darbai Turizmo 

dienos minėjimui vyko intensyviai. 

Pagrindiniai rėmėjai buvo 

extremedelight.lt ir dronai24.lt.  

Extremedelight.lt pagalba gavome 

pripučiamą burbulą , kurį pavertėme 

Pasaulio gaublio imitacija. Dronai.lt 

atsovas įamžino mus visus.  

Sekančią, Rugsėjo 28 

dieną, visi fakulteto studentai bei 

dėstytojai buvo pakviesti 

nusifotografuoti bendrai 

nuotraukai prie išradingai parengto 

gaublio. 

 

 

Praėjus šventei IB ,,Vilionė“ kartu su 

IB,,Miglė“ susirinko kartu pasidžiaugti savo 

darbo vaisiais ir prie puodelio arbatos ir 

gabalėlio torto linksmai pasisedėjo.  

 

 

 

Imitacinio gaublio kūrimas 

Turizmo dienos plakatai 

Bendra nuotrauka 

IB ,,Vilionė“ ir IB ,,Miglė“ pasisėdėjimas 
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Interviu su dėstytoja 
 

1. Ką manote apie IB „Vilionė“ TV15A komandą? 

- Apibūdinsiu keturiais žodžiais: plepiai, išsiblaškę, drąsūs ir draugiški. 

 

2. Jūsų įsimintiniausias įvykis per praėjusias 6 savaites? 

- Per komandos pažinimo žaidimą pastebėjau, kad ir kaip buvo smagu, bet 

jūs vienas apie kitą žinote labai nedaug. 

 

3. Kaip mes atrodėme pradžioje, tik atėjus dirbti, ir kaip atrodome dabar?       

Ar yra esminių pasikeitimų veikloje? Kokie jie? 

- Pražioje atrodėte labai išsigandę, tačiau bėgant laikui mačiau jūsų norą 

padirbėti. 

 

4. Kokią kelionę pasirinktumėte iš mūsų sukurtų produktų? 

- Rinkčiausi Zarasus, nes ten dar neteko apsilankyti. 

 

5. Ko palinkėtumėte dabartiniams IB „Vilionė“ darbuotojams? 

- Gero vėjo ir šiltos žiemos, susikaupimo ir šaunių darbo rezultatų! 
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Kriminalų skyrelis 

 

Kartais kiekvienas žmogus visai nenorėdamas 

nukrypsta nuo darbo veiklos. Niekas nenori to 

pripažinti, tačiau realybė yra tokia. Mums pavyko 

užfiksuoti kelias tokias akimirkas... 

 

 

Susimąstę, pavargę darbuotojai 
rodo tai, kad dirbame labai 
intensyviai, todėl žmogiškųjų 
išteklių skyrius mums organizavo 
kolektyvinę pertraukėlę- žaidimą: 
turėjome atspėti kuris žmogus 
lapelyje rašė apie save tris faktus.     

          

Tokios pertraukos leidžia atsipūsti 
ir    pasikrauti jėgų, todėl po 
pertraukos su smarkesne jėga 
kibome į darbus.  

 

Kalbėti telefonu negalima... O jeigu 

gyvybės ir mirties klausimas?  
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Vyk - nepavyk, mušk neužmušk, vagis - ne 

plėšikas.  Neišaiškintas įvykis- dingo 

senutėlės žirklės... 

 

 

 

 

 

 

 

Sėdžiu tyliai ir galvoju, ką daryti man dabar?  

Tiek daug skaičių ir 
raidžių, pasimetus aš esu... 

 

 

 

 

 

 

Pavargę ir neišsimiegoję darbuotojai, šaltą rudenio 

rytą, nedžiūgauja matydami, kad jų laukia ilga ir 

susikaupimo reikalaujanti diena! 

 

 

 

TV15A komanda 


