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INFORMACIJA 
„Simulith“ logotipo ženklas: formų ir spalvų reikšmės 

„Simulith“ seminaro „Emocijų atpažinimas ir valdymas“ lektorės Dianos Bumblytės pa-
prašėme paaiškinti „Simulith“ logotipo reikšmes.  

Pasak Dianos, trikampis simbolizuoja dieviškumą, taip pat tai ugnies elementas. 
„Simulith“ tinkle tai kūrybinė ugnis: naujos idėjos, išradingumas, savirealizacija. Trikam-
pio nukreipimas į viršų rodo ėjimą į tikslą. Geltona trikampio spalva  - saulės spalva - reiš-
kia kūrybiškumą, komunikabilumą, perspektyvas. 

Apskritimas įkūnija vientisumą, tvirtumą, apsaugą. „Simulith“ idėjos apsaugotos, o mėly-
nas apskritimo fonas reiškia verslumą, pinigus ir įžvalgas. Mėlyna - tai verslo spalva! 

Kvadratas simbolizuoja materiją, žemę, rezultatą. Tad mūsų idėjos turi rezultatą ir neša 
gerbūvį. Raudona kvadrato spalva skatina veikti, t.y. simbolizuoja  aktyvumą ir veiksmą. 
Raudona – sėkmės spalva! 

Metodinė VPMF medžiaga anglų kalba 

VPMF vadovams prisiregistravus prie „Simulith“ centro interneto puslapio, Meniu pasirinkus VPMF, Metodine medžia-
ga pateikta Personalo ir Pardavimo skyrių medžiaga anglų kalba pagal Daivos Mikalkevičienės 2004-2007 metų VPMF 
„Vilionė“ metodinę medžiagą ir dokumentų pavyzdžius.  Sudėjome ne visus, bet aktualiausius, tinkamus naudoti doku-
mentus (medžiagoje nerasite dokumentų, susijusių su mokesčiais, Sodra ir kitų - t.y. tokių dokumentų, kurie nuo 2007 
metų pasikeitė ir yra nebenaudojami Lietuvoje).  Taip pat informuojame, kad skenuojant medžiagą, galėjo atsirasti klai-
dų. Tad, mieli VPMF vadovai, būkite atidūs, adaptuodami gautą medžiagą savo VPMF poreikiams. Kitų skyrių 
(pirkimo, tarptautinių ryšių ir finansų) medžiaga anglų kalba dar tvarkoma.    

 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ITALIJOJE 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik 

autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.  

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė, projektų vadovė Alicija Uzdonienė ir verslo konsultantas Marius Ignatonis 
š.m. kovo 24 – 27 dienomis svečiavosi Feraroje (Italija), kur vyko antras projekto „Verslo praktinio mokymo firmų 
(VPMF) vadovų rengimo programa“ (projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109) partnerių susitikimas. 

Tiesioginio skrydžio į Ferarą nebuvo, tad vykome į Boloniją, iš kurios traukiniu atvažiavome į Ferarą. Feraros stotyje 
mus draugiškai pasitiko Italijos „Simulimpresa“ vadovė Cristina Crisan kartu su privačiosprofesinės mokymo instituci-
jos „Istituto don Calabria“ direktorium Alberto Musolesi. Tą patį vakarą turėjome galimybę susitikti su visais partneriais 
prie vakarienės stalo ir pasidalinti kelionės įspūdžiais.  

Abi susitikimo dienas dirbome griežtai laikydamiesi susitikimo programos ir numatyti tikslai buvo pilnai pasiekti. Tai 
džiugino. Kiekvienos šalies projekto partneris pristatė paruoštą medžiagą apie VPMF vadovų rengimo programos veiklą 
savo šalyje visiems susirinkusiems projekto partneriams. Po kiekvieno pristatymo vyko intensy-
vi diskusija, analizavimas, stipriųjų pusių identifikavimas, kurios šalies pristatytą medžiagą apie 
VPMF vadovų rengimo programos struktūrą, veiklą ir darbo metodus būtų naudingiausia versti į 
anglų kalbą. Partneriai noriai dalinosi patirtimi ruošiant VPMF vadovus. >>> 

 
 



Džiaugiamės, turėdami tokius patyrusius partnerius, nes projekto 
metu sukurto produkto naudą pajaus ne tik projekto partnerių tink-
lai, bet ir viso pasaulio VPMF. Taip pat buvo aptariamas tolimes-
nis projekto administravimas ir finansavimas bei sklaida, tvarumo 
užtikrinimas, e-platformos administravimas. Nusprendėme, jog 
kitas partnerių susitikimas vyks Prancūzijoje kitų metų vasario 
mėnesio pradžioje. Po susitikimo turėjome galimybę apsilankyti ir 
apžiūrėti „Simulimpresa“ centrinį biurą bei kelias VPMF.  

Pirmosios susitikimo dienos pavakarę apsilankėme Ferara mieste 
ir apžiūrėjome šio miesto senamiestį su architektūros paminklais: 
romanine gotikine katedra, romanine koplyčia, pilimi, apsupta 
gynybinio griovio, maždaug vienuolikos kilometrų miesto siena. 
Buvo labai įdomu sužinoti, kad Ferara yra būtent tas miestas, kuriame iškilo italų renesansas.  

Nors vizito metu mieste buvo šalta, Italijos partnerių ir lankytos mokyklos bendruomenės malonus priėmimas suteikė 
daug malonių potyrių ir įkvėpė drąsos siekti glaudesnio bendradarbiavimo.  

„Simulith“ centro projektų vadovė Alicija Uzdonienė 

Vyksta pasitarimas 

>>> 

Š.m. kovo 25 d. Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro VPMF 
„Interjeras“ paminėjo savo 19-ąjį gimtadienį. Į šventę su šiltais sveikinimais ir 
linkėjimais atvyko būrys svečių. Nuoširdžius sveikinimo žodžius sukaktuvi-
ninkams skyrė direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai dr. Vitalija Bartuše-
vičienė, kuri pabrėžė firmoje gaunamų praktinių įgūdžių svarbą. Elektroninio 
mokymo centro, į kurio struktūrą įeina ir VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“, va-

dovė dr. Vaida Bartkutė-
Norkūnienė pasidžiaugė, kad 
firmos ieško naujų veiklos for-
mų ir palinkėjo sveikos konku-
rencijos, skatinančios augti ir 
tobulėti. 
VPMF „Interjeras“ vadovę 
Ramutę Narkūnienę ir firmoje 
atliekančius praktiką  studen-
tus – darbuotojus sveikino 
Verslo ir technologijų fakulte-
to prodekanė Vaida Steponė-
nienė, praktikų vadovė Vilma 
Andrašienė, prisiminimais apie 
VPMF įkūrimą dalinosi Studijų skyriaus vedėja Virgilija Titenienė, kuri 
buvo pirmoji VPMF „Interjeras“ vadovė. VPMF „Siluetas“ vadovė    

Romualda Serbentienė, sveikindama savo kolegas su gimtadieniu, firmą „Interjeras“ įvardijo kaip pačią artimiausią ir 
ištikimiausią partnerę ir padėkojo už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. >>> 
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VPMF „INTERJERAS“ GIMTADIENIS 

Elektroninio mokymo centro vadovė 
dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė 

Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai  
dr. Vitalija Bartuševičienė 
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2013 metų kovo 26 dieną 11 val. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje Socialinių mokslų fakultete vyko Europen pažymėji-

mų įteikimo renginys. 15-kos studentų sunkus ir alinantis darbas buvo  deramai įvertintas.  Jie gavo Europen kokybės 

pažymėjimus iš paties KVK direktoriaus rankų.  KVK Direktorius  Valerijus Kuznecovas nepagailėjo studentams gražių 

žodžių bei palinkėjimų. Sveikinimo žodžius studentams išsakė Dekanė Asta Pancerovienė bei VPMF vadovė Adelė Sto-

nienė, padėjusi studentams eiti tuo sunkiu keliu dar vienos perspektyvos link. Studentai nuoširdžiai dėkojo savo VPMF 

vadovėms Vidai Žvinienei bei Jūratei Leonavičienei už 

jų nuoširdžią pagalbą, negailint savo laiko ir energijos. 

Visi kartu džiaugėmės, kad mūsų fakulteto VPMF stu-

dentams jau suteikti 42 Europen kokybės pažymėjimai. 

Renginio metu Powerpoint programa išvydome VPMF 

„KOPIJA“ ir VPMF „PAMARYS“ gyvenimo akimir-

kas. Šventės metu šiltą atmosferą palaikė KVK kultūri-

nes veiklos vadybos studentės  Inesos Gaudutytės  gita-

ros skambesys. Įteikimų metu visi laimingieji buvo 

paklausti vedėjos D. Lušaitės sentimentalaus pobūdžio 

klausimų, kaip pvz.: kokie įspūdžiai? Kokios nuodė-

mės lydėjo juos VPMF praktikos metu? Nuotaikingi 

atsakymai bylojo, jog studentai puikiai praleido laiką ir 

mielai  sugrįžtų į tą gyvenimo etapą. Studentų senti-

mentai šiltai užbaigė renginį. 

Elina Ašmontaitė 
VPMF „KOPIJA“   

EUROPEN PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE 

Po šventės 

Ypač malonius sveikinimus ir nuoširdžią padėką už firmoje įgytus įgūdžius išsakė kolegijos Buhalterinės apskaitos stu-
dijų programos absolventė Jurgita Šapokaitė. Kaip sakė absolventė, praktikos nauda VPMF yra neįkainojama, pradedant 
profesinę veiklą ir siekiant karjeros. Būtent kolegijoje ji įgijo daugiausia praktinės patirties, padėjo pagrindus savo kar-
jerai. Prieš trejus metus pradėjusi dirbti UAB „Alauša“ buhaltere, šiandien Jurgita Šapokaitė jau yra šios bendrovės ko-
mercijos direktorė. 

VPMF „Interjeras“ sulaukė šiltų sveikinimų iš Turkijos. Juos nuotoliniu būdu atsiuntė „Erasmus“ studentas Emre De-
mir. Vaikinas iki šiol nepamiršo nei lietuvių kalbos, nei žinių, gautų Utenos kolegijoje, nei čia sutiktų dėstytojų. 

Visiems susirinkusiems buvo priminti svarbiausi VPMF „Interjeras“ veiklos faktai, parodytos nuotraukos, supažindinta 
su pasiekimais. Tie, kurie atidžiausiai klausėsi firmos istorijos, vėliau nesunkiai atsakė į smagios viktorinos klausimus. 
Aktyviausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti VPMF „Interjeras“ diplomais. Šventės dalyviams nebuvo kada nuobo-
džiauti – jie kūrė šmaikščius reklaminius tekstus, pažiūrėjo reklaminių priemonių parodą, vaišinosi kava ir naminiais 
pyragais. 

VPMF „Interjeras“ ryšių su visuomene atstovė 

>>> 


