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Valiutos kiekis už vieną eurą

Australijos doleris AUD 1,572 1,571 1,5698 1,5637 1,5746 1,5885 1,5885

Bulgarijos levas BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558

Baltarusijos rublis BYN 2,46052 2,46052 2,40554 2,40554 2,40554 2,40554 2,40554

Kanados doleris CAD 1,5614 1,5617 1,5647 1,5608 1,5654 1,5858 1,5858

Šveicarijos frankas CHF 1,1505 1,153 1,1539 1,152 1,1519 1,1512 1,1512

Kinijos ženminbi juanis CNY 7,7914 7,7723 7,7665 7,7285 7,729 7,8121 7,8121

Čekijos krona CZK 25,337 25,391 25,398 25,418 25,434 25,409 25,409

Danijos krona DKK 7,4469 7,4459 7,446 7,4465 7,447 7,4479 7,4479

D. Britanijos svaras sterlingų GBP 0,8794 0,8782 0,884 0,88415 0,8852 0,8932 0,8932

Kroatijos kuna HRK 7,4365 7,4435 7,4452 7,4505 7,448 7,4445 7,4445

Vengrijos forintas HUF 312,88 313,59 313,97 313,93 313,78 313,88 313,88

Islandijos krona ISK 123,9 123,7 123,9 123,7 123,7 123,9 123,9

Japonijos jena JPY 131,28 131,6 131,77 130,72 129,98 129,77 129,77

Kazachstano tengė KZT 399,93525 399,93525 392,8166 392,8166 392,8166 392,8166 392,8166

Moldovos lėja MDL 20,97438 20,97438 20,5336 20,5336 20,5336 20,5336 20,5336

Norvegijos krona NOK 9,677 9,6303 9,629 9,6153 9,66 9,6178 9,6178

Lenkijos zlotas PLN 4,1698 4,1697 4,167 4,1781 4,1853 4,1944 4,1944

Rumunijos lėja RON 4,655 4,6625 4,6575 4,663 4,6573 4,6595 4,6595

Rusijos rublis RUB 69,448 68,9399 68,7975 68,754 69,1788 70,3851 70,3851

Švedijos krona SEK 10,0583 10,0435 10,08 10,0923 10,1185 10,1643 10,1643

Turkijos lira TRY 4,6575 4,6579 4,6629 4,6451 4,6435 4,6998 4,6998

Ukrainos grivina UAH 34,74807 34,74807 33,17392 33,17392 33,17392 33,17392 33,17392

JAV doleris USD 1,2299 1,232 1,2301 1,2214 1,2171 1,2312 1,2312

Šaltinis: Lietuvos bankas
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Dovana Lietuvai – 20-asis respublikinis 
studentų konkursas „STEKaS PLIUS-2018“

G
ražią ir prasmin-
gą dovaną studen-
tams, mokymo įs-
taigų dėstytojams, 
apskaitos speci-
alistams ir vado-
vams padovanojo 
UaB „Stekas“, kuri 

jau 27-erius metus turi patir-
ties informacinių technologi-
jų srityje ir yra viena pirmųjų 
įmonių Lietuvoje, sukūrusių ir 
sėkmingai platinančių apskai-
tos ir verslo valdymo sistemas.

2018 m. vasario 27 d. UAB 
„Stekas“ surengė savo 20-ąjį 
respublikinį studentų konkur-
są, skirtą Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečiui „STEKAS 
PLIUS-2018“. Nepabūgę ne-
įprastai didelių šalčių, į konkursą 
atvyko 13 komandų iš Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Utenos, Ma-
rijampolės, Šiaulių, Klaipėdos, 
Smalininkų ir kitų Lietuvos mo-
kymo įstaigų. Taip pat atvyko ir 
studentus rengę dėstytojai.

UAB „Stekas“ drauge su UAB 
„Omniva LT“, kuri atlieka sąs-
kaitų skaitmenizavimą, taip pat 
surengė seminarą kolegijų dės-
tytojams, studentams ir 30-čiai 
įmonių atstovų „Steko“ integra-
ciniai sprendimai su išorinėmis 
IS“. Šventinę nuotaiką padėjo 
sukurti Vilniaus kooperacijos 
kolegijos studentai, kurie paro-
dė savo parengtus vaizdo klipus 
apie neseniai 100-metį Vasario 
16-ąją šventusią Lietuvą. Iš viso 
renginyje dalyvavo apie 90 da-
lyvių.

Ištraukę burtus, po du stu-
dentus sėdo prie kompiuterių ir 
sprendė uždavinį, pasitelkdami 
naujausias debesijos technologi-
jas. Siekiant apsaugoti studentų 
sprendimus, duomenys keliavo į 
„debesis“, todėl nebuvo pavojin-
gas joks kompiuterio gedimas. 
Studentų darbą stebėjo komisija. 
Pasak UAB „Stekas“ komunika-
cijos vadovės Ritos Vipartienės, 
užduotis buvo tautinio turinio, 
susijusi su Lietuvos 100-mečio 
akcentais: įmonė orientuota iš-
laikyti tautinį paveldą ir kuria 
aukščiausios kokybės tautinius 
drabužius, todėl konkurso daly-
viams reikėjo aprašyti Didžiosios 
knygos, pirkimo, pardavimo ir il-
galaikio turto klasifikatorius, su-
tvarkyti atsargų, tiekėjų, pirkėjų 
ir išankstinių mokėjimų likučius, 
įregistruoti ūkines operacijas, 
naudojant programą „STEKAS 
PLIUS“. Ritos Vipartienės žo-
džiais, surengtas respublikinis 
konkursas studentams yra UAB 
„Stekas“ dovana Lietuvai.

Renginyje buvo pristatyta 
Panevėžio kolegijos dėstytojų, 
turinčių ir praktinės patirties, 
Anos Samuilovos ir Jurgitos 
Lieponienės knyga „Programos 
„STEKAS PLIUS“ praktinis tai-
kymas“, kuri bus naudinga vi-
siems, norintiems įgyti darbo su 
šia apskaitos ir verslo valdymo 

programa, pagrindus. Knygos 
autorės ilgą laiką bendradar-
biauja su UAB „Stekas“, kuri ir 
finansavo knygos leidybą, jos 
moko studentus, naudodamos 
programą „STEKAS PLIUS“. Šioje 
knygoje išsamiai analizuojama, 
kaip tvarkyti likučius, pateikia-
mos įvairios pirkimo, pardavi-
mo, mokėjimų, įplaukų, prekių 
grąžinimų, atsargų nurašymo, 
ilgalaikio turto pajamavimo ir 
nusidėvėjimo skaičiavimo ope-
racijos, pristatomos ataskaitų 
formavimo galimybės. Knyga 
bus naudinga mokymo įstaigų 
studentams ir įmonių apskaitos 
specialistams. Knyga buvo pado-
vanota konkurso dalyviams, o se-
minaro dalyviai galėjo ją įsigyti. 

Be to, kaip dirbti su programa yra 
sukurti vaizdo įrašai (pamokos), 
kurios turi tarptautinį standartinį 
knygos numerį ISBN.

UAB „Stekas“ direktorius 
Kęstutis Vipartas seminaro da-
lyviams, klientams ir svečiams 
pristatė apskaitos ir verslo valdy-
mo programos „STEKAS PLIUS“ 
plėtojimo kryptis. Apie „STEKAS 
PLIUS“ integraciją su išorinėmis 
informacinėmis sistemomis 
(OMNIVA, E-sąskaita, TELEMA 
ir kt.) pasakojo UAB „Stekas“ pro-
jektų vadovas Antanas Vipartas. 
Dalyvių susidomėjimo sulaukė 
ir UAB „Stekas“ projektų vadovo 
Giedriaus Vaitulevičiaus praneši-
mas „STEKAS PLIUS“ ir „STEKAS 
APSKAITA“ integracija su VMI 

sistema I. MAS“ bei UAB „Om-
niva LT“ infologistikos verslo va-
dovo Arūno Kungio pranešimas 
„Kaip technologijos keičia aps-
kaitos procesus“, kurio pagrindi-
nė mintis – technologijų nauda ir 
jų įtaka darbo procesams, kaip 
jos padeda sutaupyti laiką ir jį 
išnaudoti efektyviau. „OMNI-
VA“ sąskaitų centro sprendimas 
padeda įmonėms sutaupyti apie 
30 proc. laiko administruojant, 
tvirtinant, archyvuojant sąskai-
tas ir mažinti popierinių sąskaitų 
naudojimą. Kaip žinia, „OMNI-
VA“ yra paštomatų tinklas, pirma-
sis tarptautinis siuntų savitarnos 
terminalų tinklas Baltijos šalyse. 
Programoje „STEKAS PLIUS“ jau 
integruotas „OMNIVA“ sąskaitų 

faktūrų administravimas, todėl 
galima savo sąskaitas ir jų judė-
jimą perkelti į skaitmeninę erdvę 
ir taip automatizuoti bei optimi-
zuoti su sąskaitomis susijusius 
procesus. Tam nereikia jokių pa-
pildomų investicijų į programinę 
ar technologinę įrangą. Sistemoje 
pirkimo (pardavimo) sąskaitos 
vieno mygtuko paspaudimu 
atsiranda programoje  „STE-
KAS PLIUS“. Todėl buhalteriui 
nebereikia rankomis įvedinėti 
į programą sąskaitų informaci-
jos. „OMNIVA“ skaitmenizuoja 
popierines sąskaitas ir perduoda 
jas XML formatu.

Po pietų studentams ir jų dės-
tytojams buvo surengta ekskur-
sija į Seimą, kur juos pasitiko ir 
įdomiai papasakojo Seimo dar-
buotoja Angonita Rupšytė, bei 
ekskursija į Lietuvos nacionali-
nę Martyno Mažvydo biblioteką, 
kuri visus nustebino savo nau-
jausiomis technologijomis.

Vertinimo komisijai, kuriai 
pirmininkavo Švietimo ir moks-
lo ministerijos Studijų skyriaus 
vyresnioji specialistė Daiva Vipar-
tienė, buvo nelengva išrinkti kon-
kurso nugalėtojus, kadangi visi jie 
buvo puikiai pasirengę. Konkurso 
nugalėtojais tapo Utenos kolegi-
jos studentės Roberta Skupaitė ir 
Silvija Ivonienė (dėstytoja – lekto-
rė Loreta Bagdanavičienė), Kau-
no kolegijos studentės Rasuolė 
Karūnaitytė ir Gintarė Nicinovaitė 
(dėstytoja – Svetlana Vaičiulienė) 
ir Panevėžio kolegijos studentės 
Sandra Jasevičienė ir Simona Va-
silevičiūtė (dėstytojos – Ana Sa-
muilova ir Jurgita Lieponienė). 
Konkurso nugalėtojai buvo ap-
dovanoti diplomais ir piniginėmis 
premijomis po 120, 80 ir 60 eurų.

Pasak Silvijos Ivonienės, ren-
ginys buvo gerai organizuotas, 
šventiškas, visus svečius vaišino 
kava, pietumis, vaišėmis. „Kon-
kursas buvo surengtas atkurtos 
Lietuvos 100-mečio proga, todėl 
labai jautėsi šventinė pakili nuo-
taika, net ir konkurso užduotis 
buvo susieta su lietuviškomis 
tradicijomis. Man laimėti padė-
jo tai, kad esu dirbusi su progra-
ma „STEKAS PLIUS“ realiomis 
darbo sąlygomis praktikoje“, – 
sakė Silvija Ivonienė. „Tai buvo 
seniai lauktas konkursas, kuris 
prieš 10 m. vykdavo kiekvienais 
metais, – teigė Svetlana Vaičiulie-
nė. – Visas renginys ir konkursas 
organizuoti puikiai, viskas vyko 
labai sklandžiai, kol studentai 
sprendė užduotį, dėstytojai da-
lyvavo seminare, kuriame UAB 
„Stekas“ ir UAB „Omniva LT“ 
supažindino ir pristatė naujoves.“

Olita MONTVYDIENĖ
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