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Kooperacija yra
bendradarbiavimas, pagrįstas
atsakingu veikimu

Karjera su „AAM
aktualijomis“

Vyr. buhalterė ieško pagrindinio
arba papildomo darbo Vilniuje
(tvarko buhalterinę apskaitą nuo
pirminių dokumentų iki balanso,
aukštasis universitetinis išsilavinimas, buh. apskaitos programos „Rivilė“, „Stekas“, „Hansa Financials“).
Mob. tel. (8 600) 18 550.

•••

Moteris ieško vyr. buhalterio ar buhalterio darbo Vilniuje (didelė apskaitos tvarkymo patirtis, aukštasis
ekonominis išsilavinimas, kompiuteris, automobilis).
Mob. tel. (8 620) 84 540.

•••

Patyrusi vyr. buhalterė ieško buhalterio ar finansininko darbo biudžetinėje įstaigoje Vilniuje (aukštasis
buhalterinis išsilavinimas, 20 metų
darbo patirtis, buh. programos
„Stekas“, „Navision“, metinių finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
VSAKIS).
Mob. tel. (8 699) 90 757.

•••

Vyr. buhalterė ieško pagrindinio
arba papildomo darbo (aukštasis
išsilavinimas, buh. programa „Rivilė“, asm. kompiuteris, automobilis).
Mob. tel. (8 699) 61 662.

Primename, kad ieškančiųjų darbo skelbimai
spausdinami nemokamai.
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2013 m. balandžio 17 d. Vilniaus
kooperacijos kolegijos (VKK) direktoriaus
pareigas pradėjo eiti Romualdas
Pusvaškis, 18 m. dirbęs Švietimo ir
mokslo ministerijoje, buvo viceministras,
ministerijos sekretorius, Specialistų
rengimo ir profesinio ir tęstinio mokymo
departamento direktorius.
„AAM aktualijų“ pokalbis su VKK
direktoriumi Romualdu PUSVAŠKIU.
– Esate kolegijų „krikštatėvis“, dabar tapote VKK
direktoriumi?
– Gyvenimas juda spirale.
Teko kurti kolegijas ir įrodinėti
jų reikalingumą, o po 10 m. vėl
grįžau prie kolegijų problemų.
Turėjome viziją, kad kolegija
turi užpildyti nišą rengti taikomojo pobūdžio specialistus, kurie turėtų praktinių
įgūdžių ir galėtų dirbti konkrečioje darbo vietoje. Viena
tokių specialybių – buhalterinė apskaita, kuriai reikalingi
praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai
dirbti su naujomis apskaitos
programomis, kruopščiai
įgyvendinti reglamentuotas
operacijas. Nemanau, kad
kolegijos dubliuoja universitetus, bet panašumų yra. VKK
sieks bendradarbiauti su verslo, darbdavių asocijuotomis
struktūromis, kad mūsų parengti absolventai įgytų tai, ko
reikia atėjus į konkrečią darbo
vietą ir nereikėtų jų papildomai mokyti. Darbdaviai pageidauja, kad specialistai įgytų ir
tam tikros srities žinių, pvz.,
statybos įmonėje dirbantis buhalteris išmanytų ir statybos
reikalus, kad žinių galėtų įgyti
atėjęs į kolegiją. Kooperaciją
suprantu kaip bendradarbiavimą, pagrįstą atsakingu veikimu, su mokyklomis, profesinio
mokymo įstaigomis ir verslu.
Mūsų šūkis – bendradarbiavimas, todėl sieksime, kad
moksleiviai ateitų į kolegiją
įgyti kvalifikaciją ir būtų paklausūs darbo rinkoje.
Direktorius, vyriausiasis redaktorius
Algirdas LINKUS 261 6267
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Romas Dikčius 210 7194
Vyriausioji buhalterė
Danutė Skamarakienė 261 7363
Vyriausiojo buhalterio pavaduotoja
Dalia Žemaitaitytė 261 7363
Apžvalgininkė
Olita Montvydienė 210 7193
Korektorė-stilistė
Jolanta Niaurienė 210 7193
Fotokorespondentas
Egidijus Skiparis
Maketuotojas
Gediminas Šinkūnas 210 7193

– Kaip Jus sutiko kolektyvas?
– VKK kolektyvas nusiteikęs dirbti, todėl pasitardami
stengiamės darbuotis pagal
tas nuostatas, kurios čia buvo.
Esu ne revoliucijos, kuri skatina
suirutę, bet kryptingos evoliucijos šalininkas, ir tikiuosi, kad
bendras darbas padės įveikti
sunkumus ir iššūkius, kurių
yra. Po Konstitucinio Teismo
išaiškinimo nevalstybinėms
aukštosioms mokykloms negalima tiesiogiai skirti valstybės
finansavimo. Tikiuosi ir turiu
vilties, kad tos kompetencijos,
kurias suteikia VKK ir geri absolventų įsidarbinimo rodikliai,
leis realizuoti mūsų užsibrėžtus
tikslus.
– Kokius uždavinius keliate?
– Mokymasis visą gyvenimą
dažnai tampa tik šūkiu, jeigu
nesiimama konkrečių žingsnių
jam įgyvendinti, kad žmogus
galėtų ateiti į kolegiją papildyti
savo žinių. Norime suteikti tai,
ko žmogui reikia darbe. Vienas
mūsų tikslų – atsižvelgti į tai,
kokių žinių ir įgūdžių jis turi,
ir duoti tai, ko jam reikia, kad
taptų specialistu, reikalingu
rinkai. Galbūt vertėtų svarstyti
apie galimybę studentams rinktis kažkokios srities technologinių žinių modulį. Šių galimybių įgyvendinimas yra vienas
svarbiausių tikslų. Kitas uždavinys – kolegijos prieinamumas
studijuoti ne tik Lietuvos, bet ir
kitų valstybių studentams, įvairios galimybės, studijų formos,
kitų įgytų žinių įskaitymas. Taip
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„Esu ne revoliucijos, kuri skatina suirutę, bet kryptingos evoliucijos šalininkas, ir
tikiuosi, kad bendras darbas padės įveikti sunkumus ir iššūkius“, – sako naujasis
VKK direktorius Romualdas Pusvaškis.
Renatos Česnavičienės nuotr.
pat organizuosime neformalųjį
ugdymą – įvairius darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursus, teiksime mokymo
ir konsultacijų paslaugas ne tik
šalies, bet ir užsienio studentams ir kursų dalyviams. Plėtosime projektų ir konsultacijų
veiklą, vykdysime įvairius taikomuosius mokslinius tyrimus.
Konkuruosime studijų kokybe,
suteikdami tai, kas laiduotų
jaunimui užimtumą, ieškosime
alternatyvių veiklų ir studentų
iš kitų šalių.
– Ar VKK numato naujas
studijų programas?
– Nemanau, kad reikėtų
kasmet kurti vis naujas studijų
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programas arba žaisti jų pavadinimais. Svarbiausia – studijų
rezultatas, kokių kvalifikacijų
reikia, bendromis pastangomis
siekti jo ir tik tada formuoti reikalingą programą. VKK vykdo
9 studijų programas, tradicinės – buhalterinė apskaita ir
verslo vadyba. Šiemet pirmą
kursą baigia informacinių
sistemų diegimo ir priežiūros
specialybės studentai. Įmonių buhalteriai labai dažnai
susiduria su naujų apskaitos
sistemų diegimo ir priežiūros
problemomis, todėl manau,
kad šie specialistai bus labai
paklausūs rinkoje.
Kalbino
Olita MONTVYDIENĖ
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