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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58  

LT-08105 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

 

VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 
 Dalyvauti VPMF mugėje „Utena 2013“ užsiregistravo 40 Lietuvos, 2 Suomijos, 1 Rusijos ir 4 Rumunijos VPM fir-

mos. Interneto puslapyje www.sl.viko.lt paskelbtas mugės „Utena 2013“ dalyvių sąrašas. 
 

Teikusių paraiškas vadovų prašome pasitikslinti ar Jūsų VPMF informacija tiksli, pastebėjus netikslumų apie tai  in-
formuoti „Simulith“ centrą iki š.m. kovo 8 dienos .  
 

Prašome įdėmiai susipažinti su skelbiama informacija! 
 

Nepranešus apie netikslumus iki nurodytos dienos „Dalyvių sąraše“ paskelbta informacija bus laikoma teisinga, 
naudojama ir skelbiama ruošiantis bei mugės „Vilnius 2012“ metu! 
 

Gerb. mugės dalyviai, 
pranešame, kad 2013 m. balandžio 25 - 26 d. visos VPMF, dalyvaujančios tarptautinėje VPMF mugėje 
„Utena 2013“, privalo apsidrausti („Simulith“ tinkle veikiančiose draudimo kompanijose) savo civilinę at-
sakomybę ir tuo pačiu apdrausti savo stendus (turto draudimu). 
Neapsidraudusieji iki mugės tai galės padaryti mugės metu. 
Šias paslaugas suteikti jums gali VPMF „Viko Drauda“ el. paštas: vpmfvikodrauda@gmail.com ir VPMF 
„Vilniaus draudimas“ el. paštas: vilniausdraudimas@vgtvpm.lt. 
 

Naujausią, nuolat atnaujinamą informaciją galite rasti interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 
 

Mugės organizatoriai 

INFORMACIJA 
„Simulith“ centro darbuotojų pasikeitimai 

 

Keičiasi „Simulith“ centro projektų vadovė. Austėja Mockevičiūtė-Azzopardi nuo kovo 1 dienos išeina į vaiko prie-
žiūros atostogas, o į jos vietą ateis nauja projektų vadovė, kuri šiuo metu intensyviai perima darbus. 
 

Pasak Austėjos, darbas „Simulith“ centre praturtino ne tik naujomis idėjomis, veiklomis, žmonėmis, bet ir pasitenki-
nimu bendraujant su įvairiausiomis asmenybėmis iš visos Lietuvos. VPMF vadovų entuziazmas ir energija, puikus 
bendradarbiavimas su „Simulith“ centru ir neblėstantis noras tobulėti bei VPMF praktikantų kūrybiškumas ir veržlu-
mas ženkliai paįvairindavo „Simulith“ centro veiklas. 

 
Prekybos sandorių metinė analizė 

 

Gerb. vadovai, primename, jog 2012 m. kovo 6 d. vykusiame VPMF vadovų pasitarime buvo nuspręsta, jog visų 
Lietuvos VPMF vadovai užpildo ir  „Simulith“ centrui atsiunčia prekybos sandorių metinės analizės anketą. Ši anke-
ta elektroniniais paštais jums buvo išsiųsta š.m. gegužės 10 d. 
Pateikiami duomenys turi apimti 2012 m. sausio mėn. 2 d. – 2012  m. gruodžio mėn. 31 d. laikotarpį. 
Iš gautų anketų bus padaryti ir pristatyti VPMF prekybos sandorių analizės rezultatai. 
 

Anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje, Meniu pasirinkus Veikla, Dokumen-
tai. 
Anketą turite užpildyti ir iki š.m. kovo 1 dienos atsiųsti el.paštu: simulith@gmail.com,         
slinfo@viko.lt.  >>> 
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>>> VPMF 2012-ųjų metų veikos vertinimas 
 

Primename, kad vykdomas VPM firmų metinės veiklos vertinimas, kurio tikslas - išsiaiškinti efektyviausiai 2012 
metais veikusias VPMF ir jas apdovanoti verslo praktinio mokymo firmų mugės „Utena 2013" metu. Vertinama pa-
gal tris mokymo institucijų kategorijas: vidurinės mokyklos ir gimnazijos, profesinės mokyklos, aukštosios mokyk-
los.  
Anketą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro interneto puslapio, skiltyje Naujienos. 
Užpildytų anketų laukiame iki 2013 metų kovo 1 dienos!  
 

Didieji metų sezoniniai išpardavimai 
 

VPMF tinkle vyks prekių likučių išpardavimas už simbolinę kainą. Praktikantai parengs išparduodamų prekių sąrašą 
ir atsiųs „Simulith" centrui, kuris paskelbs išpardavimo pradžią visam tinklui. Tikslas - suaktyvinti prekybą VPMF 
tinkle ir išparduoti nepaklausių prekių likučius. VPMF, aktyviausiai dalyvavusios išpardavimuose, bus apdovanotos 
paskatinamaisiais prizais. 
 

Žiemos išpardavimas nuo 2013 m. vasario 25 d. iki vasario 28 d. 
 

Tikimės aktyvaus visų veikiančių VPMF dalyvavimo šiose ypatingose dienose ir jūsų atsiliepimų. Sėkmės!  
 

EUROPEN kokybės pažymėjimai 
 

Norime pasveikinti VPMF „Vilties žiedas“, kuriai pratęstas VPMF EUROPEN kokybės pažymėjimas 2013-2017 
metams. 
 

Taip pat norime pasveikinti VPMF „Kopija“ praktikantus Elgę Baltrušaitytę ir Marių Domarką, bei VPMF „Miglė“ 
praktikantę Jolantą Orlovską, kuriems suteikti EUROPEN kokybės pažymėjimai. 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete veikiančioje VPMF ,,VIKO 
Drauda“ profesinės veiklos praktiką šiuo metu atlieka draudimo studi-
jų programos III kurso studentai. VPMF „VIKO Drauda“ draudžia ir 
konsultuoja gyvybės ir ne gyvybės klausimais, naudojasi draudimo 
verslo valdymo informacinėmis sistemomis DIS, DISSales, buhalteri-
nės apskaitos programomis Stekas plius ir Stekas Alga. VPMF „VIKO 
Drauda“ aktyviai ruošiasi š. m. balandžio 25-26 dienomis Utenoje 
vyksiančiai tarptautinei VPMF mugei, kurios metu Lietuvos ir užsie-
nio valstybių simuliacinės įmonės pristatys savo produktus ir paslau-
gas. VPMF „VIKO Drauda“ sieks išlaikyti daugiausiai produktų par-
davusios įmonės statusą. 
 

Taigi, pirmą kartą „VIKO Drauda“ studentai nusprendė bendradar-
biauti, bendrauti ir prašyti paramos gerai Lietuvoje ir Europoje žino-
mos draudimo kompanijos ERGO Insurance SE Lietuvos filialo.  
 

Sausio 15 dieną studentai nuvyko į ERGO Insurance SE  draudimo 
kompanijos Lietuvos filialo būstinę, įsikūrusią Geležinio Vilko gatvė-
je. Studentai susitiko su Vilniaus regioninio centro vadove p. Danguo-
le Rudinskiene. Susitikimas buvo malonus ir šiltas, studentai daug pa-
sakojo apie VPMF „VIKO Drauda“ veiklą, teikiamas paslaugas, norą 
dalyvauti Utenos mugėje. Vilniaus regioninio centro vadovė Danguolė 
Rudinskienė buvo susidomėjusi verslo praktinio mokymo firmos 
„VIKO Drauda“ veikla. Susitikimo metu buvo aptartos galimybės ER-
GO Insurance SE Lietuvos filialui tapti VPMF „VIKO Drauda“ rėmė-
ju. 
 

VPMF „VIKO Drauda“ labai malonu bendradarbiauti su tokia draudimo įmone kaip ERGO Insurance SE, todėl Ekono-
mikos fakultetas ir VPMF ,,VIKO Drauda“ komanda „ERGO“ grupei linki gerų ir darbingų metų! 
 

VPMF ,,VIKO Drauda“ informacija 
 

VPMF „VIKO DRAUDA“ SUSITIKIMAS SU ERGO LIETUVA ATSTOVAIS 
 


