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STUDENTŲ KONKURSO  STEKAS PLIUS‘2018  

 NUOSTATAI 

 
Konkursas skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

Organizatorius: UAB STEKAS 

 

1. Konkurso tikslai. 

1.1. Gilinti buhalterinės apskaitos žinias ir gebėjimus bei įgūdžius, kompiuterizuojant įmonių apskaitą. 

1.2. Propaguoti kompiuterinių apskaitos programų taikymą studijose. 

1.3. Skatinti studentus domėtis apskaitos ir verslo valdymo programų galimybėmis. 

1.4. Supažindinti dalyvius su naujovėmis kompiuterinės apskaitos srityje. 

1.5. Plėtoti mokymo įstaigų bei apskaitos programinės įrangos kūrėjų bendradarbiavimą. 

 

2. Konkurso dalyviai. 

2.1. Lietuvos mokymo įstaigų studentų komandos po 2 žmones, dalyvaujantys konkurse. Mokymo įstaigą 

konkurse atstovauja 1 komanda.  

2.2.  Komandą gali sudaryti studentai iš skirtingų grupių, studijų programų ar kursų. 

2.3. Studentus rengusieji dėstytojai. 

2.4. Kviestiniai svečiai. 

2.5. STEKO atstovai. 

 

3. Konkurso vieta, laikas 

3.1. Vieta:  

Konstitucijos prospektas 11, Vilnius  

(Vilniaus kooperacijos kolegijos Aktų salė (III aukšas) ir kompiuterių klasės (II aukšas)). 

3.2. Data:  

2018 m. vasario 27 d. (antradienis) 9.00-17.00 val.  

3.3. Atvykusių dalyvių registravimas 8.30-9.00 val. 

 

4. Konkurso vertinimo komisija. 

4.1. Komisijos pirmininkas, nariai  - LR Švietimo ir mokslo ministerijos, STEKO ir mokymo įstaigų 

atstovai. 

4.2. Komisijos narių pavardės skelbiamos prieš konkursą. 

4.3. Konkurso užduotis vertinama balais. 

4.4. Komisijos darbą gali stebėti dalyvaujančių konkurse mokymo įstaigų atstovas. 

 

5. Konkurso užduotis. 

5.1. Naudojantis apskaitos ir verslo valdymo programa STEKAS PLIUS išspręsti buhalterinės apskaitos 

uždavinį.  

5.2. Užduoties atlikimo laikas – 3 val. (180 min.) 

5.3. Sprendžiant užduotis, dėstytojai nedalyvauja. 

 

6. Išankstinis dalyvių registravimas. 

6.1. Konkurso dalyviai registruojami iki vasario 9 d. (imtinai). 

6.2. Viena paraiška pildoma dviems studentams ir dėstytojui.  
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6.3. Registracija vyks užpildžius paraišką čia arba užpildžius žemiau pateiktą formą siųsti el.paštu 

rita@stekas.lt 

 
STUDENTŲ KONKURSO  STEKAS PLIUS‘2018 DALYVIŲ REGISTRACIJOS FORMA 

 

Informacija apie mokymo įstaigą 

1.  Įstaigos pavadinimas   

2.  Adresas  

  Pirmasis komandos narys Antrasis komandos narys 

3.  Studento pavardė, vardas   

4.  Studijų programa, kursas   

5.  Studento el.pašto adresas    

6.  Studento telefonai   

Informacija apie dėstytoją 

7.  Dėstytojo vardas ir  pavardė  

8.  Dėstytojo pareigos  

9.  Dėstytojo el.pašto adresas 

kontaktui 

 

10.  Dėstytojo telefonai kontaktui  

Informacija apie nakvynę 

11.  Kiek vietų bendrabutyje 

rezervuoti  

 

12.  Adresas išankstinei sąskaitai 

faktūrai už nakvynę išsiųsti 

(mokės mokymo įstaiga) 

 

 

7. Apdovanojimai. 

7.1. Renginio dalyviams bus įteikti dalyvio pažymėjimai. 

7.2. Pinigines premijas nugalėtojams skiria UAB STEKAS. 

Pirmų trijų vietų laimėtojams (studentams) skiriami piniginiai prizai: 

o Pirmą vietą užėmusiai komandai - 120 Eur.  

o Antrą vietą užėmusiai komandai - 80 Eur. 

o Trečią vietą užėmusiai komandai - 60 Eur.  

 

8. Seminaras ir naujovių pristatymai. 

8.1. Kol studentai spręs uždavinį, kartu atvykusiems dėstytojams bei STEKO klientams bus pristatomos 

STEKO programų integracijos su kitomis sistemomis galimybės. 

8.2. Vertinimo komisijos darbo metu (kol bus tikrinami darbai) studentams, kartu atvykusiems 

dėstytojams bei studentams bus pristatytos STEKO programinės įrangos naujovės. 

 

9. Mokėjimai 

9.1. Dalyvio mokesčio nėra. 

9.2. Renginyje bus pateikta kava, arbata, saldymynai, gaivus vanduo. 

9.3. Pietus studentams apmoka STEKAS. 

 

10. Kita informacija 

10.1. Apie renginį informacija bus pateikta www.stekas.lt bei viešinama kitais informaciniais kanalais. 

10.2. Asmuo bendravimui: Rita Vipartienė, UAB STEKAS komunikacijos vadovė,  

tel. (+370 5) 278 06 70, (+370) 682 13751, el. paštas rita@stekas.lt. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGlBYaIfOdrA4YxaySTHUX_2za1trU3x3xnxe08BLrjQ2-Q/viewform?usp=sf_link
mailto:rita@stekas.lt
http://www.stekas.lt/
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