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MIELIEJI, štai ir atėjo pačios 

nuostabiausios ir labiausiai laukiamos metų 

šventės. Mūsų kolektyvas, IB13 A grupė 

dirbanti VPMF „Vilionė“, sveikina Jus 

brangūs skaitytojai, partneriai ir žinoma 

konkurentai.  Linkime Jums pačių 

šauniausių dovanų, kurių po eglute deja taip 

lengvai nerasi: sveikatos, laimės, sėkmės ir 

džiaugsmo. O įmonėms – klestėjimo! Todėl 

būkime geri, teisingi ir svarbiausia atsidavę 

darbui ir mokslui. Kaip pasakė vienas 

sėkmingas žmogus: „ Jei nori būti klestintis, 

turi nuolat mokytis ir tobulinti savo žinias“. 

Todėl svarbiausia - pasiekite savo 

motyvacijos viršūnę! Su Šventomis 

Kalėdomis!  

REDAKCIJA  

Tik DABAR mūsų 

siūloma kelionė 

„Slidinėjimas 

Austrijoje“ net 15% 

pigiau!!! 



 

 

Šiais metais VPMF „Vilionė“ kompetentinga 

komisija, po kelių sunkių, alinančių darbo mėnesių, 

sugalvojo savo darbuotojus pasveikinti su 

šventėmis ir ta proga surengė „Auksinius 2015 

metų „Vilionės“ apdovanojimus“.  Šie metai buvo 

ypač derlingi – išauginome būrį labai spalvingų 

asmenybių.  

 

1. RIMČIAUSI MIEGALIAI – Greta L., Tomas M. „ir vėl nepailsėjau...“ 
2. METŲ VADOVAS – VESTINA P. Tvarka ir teisingumas 
3. METŲ SPROGIMAS – Jurgitos G. Pasirodymas paskaitose 
4. DIDŽIAUSIAS KEIKŪNAS – Gintautė D. „eik namo Lazauskiene“ 
5. BARBĖS DEVYNDARBĖS –Beata A., Agata R. „Kas nevalgo mielas vaike, tam ir 

duonos duot nereikia“ 
6. METŲ DA VINČIAI – Ula K., Ieva A, „už nuostabų meno kūrinį, kitais metais bus 

demonstruojamas Luvre“ 
7. ŠALČIAUSIAS PROTAS –  Laurynas B., Karolis B., „už laiku priimtus, teisingus 

sprendimus“ 
8. KAVA-MANAI – Deimantė T. Jorūnė J., Domantė S. „Kai mes negeriam kavos, 

mušam vyrus, kad duotų jos“ 
9. GARNYRO NAIKINTOJAS (DESTROYER 3000) – Mantas L. „Ryžiai tai tik 

apšilimas...“ 
10. METŲ RIMVĖĖĖ – Deividas R. „Rimvydai, ar sutvarkei sąskaitą faktūrą?“ 
11. METŲ NAGUČIAI – Deimantė B. „Noriu prancūziško... ne tik manikiūro“ 
12. METŲ BOSŲ BOSSAS – Ramunė R. „Galit manęs ir neklausyti, bet vis tiek...“ 
13. METŲ KITTYMAGNET – Vytautas P. „Man nėr per prastų...“ 
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Gruodžio 8 d. dalyvavome Utenos 

kolegijos organizuotoje respublikinėje 

vaizdo konferencijoje ,,Verslumo ugdymo 

aspektai formaliajame ir 

neformaliajame švietime“. 

Konferencijoje buvo skaitomi aktualūs pranešimai verslo specialybes 

pasirinkusiems studentams. SimuLith centro vedėja Rima Bačiulytė pristatė 

verslumo ugdymo kryptis VPMF tinkle, o SimuLith centro verslo konsultantas 

Marius Ignatonis pristatė asociacijos LIBA veiklos perspektyvas.  

Buvo atskleistos ir virtualaus mobilumo teikiamos naujos galimybės mokytis 

svetur, nevykstant iš savo gyvenamosios vietos. Šias aktualias naujienas pranešė 

Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos administracijos vadovė 

Estela Daukšienė 

Utenos kolegijos Verslo ir vadybos katedros vedėja, pristatė pranešimą ,,Studentų 

verslumo ugdymas Lietuvos kolegijose“. Taip pat buvo kalbama apie formalų ir 

neformalų jaunimo verslumo ugdymą, apie koučingo metodų taikymą 

formaliajame ir neformaliajame švietime, ugdant  verslumo kompetenciją.Savo 

patirtimi pasidalino ir studentai. Utenos kolegijos studentai pristatė Utenos 

kolegijos Verslumo ugdymo klubo ir studentų iniciatyvų projektą “Būk verslus”, 

Verslumo ugdymo aspektus verslo praktinio mokymo firmoje „Interjeras“.  

Mūsų kolegijos atstovė Vestina Pukėnaitė kalbėjo apie patirtį studijuojant, bei 

įgytas teorines žinas paskaitų metu pritaikant dirbant verslo praktinio mokymo 

firmoje “Vilionė“. 

Renginys buvo naudingas, nes atskleidė virtualaus  mokymosi ir konferencijų 

organizavimo galimybes, prisidėjo prie studentų verslumo skatinimo ir leido 

pasidalinti gerąja patirtimi.  

 

KALĖDINIS GALVOSŪKIS 

 

Respublikinė vaizdo 

konferencija 



 

KALĖDINIAI IMBIERINIAI 

SAUSAINIAI 

Ingredientai: 

Cinamonas, 1 arbatinis šaukštelis 

Cukraus pudra, glajui, 30 gramų 

Cukrus, rudas, 100 gramų 

Gvazdikėliai 

Imbieras, maltas, 2 arbatiniai 

šaukšteliai 

Medus, 4 valgomieji šaukštai 

Kvietiniai miltai, 400 gramų 

Vanduo, glajui, 0,5 valgomojo 

šaukšto 

Sviestas, 100 gramų 

Kepimo milteliai, 1 arbatinis 

šaukštelis 

 

 

 

Gaminimo eiga: 

Išsukite cukrų, sviestą ir ištirpintą medų. Tada 

įmuškite kiaušinį ir gerai išmaišykite. Supilkite 

miltus, kepimo miltelius, cinamoną, maltą 

imbierą bei gvazdikėlius ir gerai išmaišykite. 

Tešlą suvyniokite i plastikinę plėvelę ir dekite į 

šaldytuvą 30 minučių.  

Atšaldytą tešlą dėkite ant miltais pabarstyto 

stalo ir iškočiokite 0,5 cm storio blyną. 

Formelėmis išspauskite sausainius. 

Įkaitinkite orkaitę iki 180°C. Į skardą (išklotą 

kepimo popieriumi) sudėkite sausainius ir 

kepkite 12 minučių. 

Glajaus gaminimas: 

Cukraus pudrą sumaišykite su vandeniu ir 

citrinos sultimis (turi gautis pastos tirštumo 

masė). Supilkite masę i konditerinį maišelį ir 

puoškite sausainius. 

Skanaus! 

 Kad būtų pinigų. Per Kūčias pasidėkite po pagalve dvilypį lazdyno riešutą. Kalėdų rytą įsidėkite 

jį į piniginę ir joje visada bus pinigų. 

 Ar ilgas bus gyvenimas? Kūčių vakarą po staltiese reikia padėti pluoštą šieno. Kiekvienas šeimos 

narys traukia po vieną. Kuo ilgesnis šiaudas, tuo gyvenimas bus ilgesnis. 

Ateitis po 4 puodeliais. Pavalgius Kūčių vakarienę, prasideda būrimo metas. Paimkite keturis 

puodelius. Taip pat tris daiktus: pinigu (monetą), žiedą (gali būti ir paprastas), tuščią popieriaus 

lapelį. Viena puodelį reikia palikti tuščią, kitus uždengti ir sumaišyti taip, kad asmuo, kuriam 

buriama, nematytų (kas po puodeliais). Tada tas asmuo (kuriam buriama) atidengia vieną iš tų 

keturių puodelių. Ką pamato po puodeliu, tas ir bus kitais metais. Jai žiedą - ištekėsi arba susirasi 

mylimąjį, jei monetą - būsi turtingas, jei popierėlį - jauna ištekėsi, o jei po puodeliu nieko nebus - tai 

artimiausiu metu tavo gyvenime didelių permainų nebus. 

 

KŪČIŲ VAKARO BURTAI 

Šventinis receptas 


