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2012-2013 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIEJI DARBAI IR NAUJOVĖS 

Atėjus mokslo metų pabaigai prisiminkime svarbiau-
sius nuveiktus darbus ir „Simulith“ tinklo nariams 
svarbius įvykius bei naujoves. 
 

VPMF ir Centro informacija: 

• Šiais mokslo metais veikė 52 VPMF iš 37 Lietuvos 
institucijų. 

• Centras 2013 m. sausio mėn. vėl persikėlė į naujas 
patalpas – Saltoniškių g. 58-117. 

• Atlikti 2467 vietiniai, iš kurių 132 tarptautiniai 
pavedimai. Parengta ir išsiųsta VPM firmoms apie 
2000 banko ataskaitų. Naujoms VPM firmoms 
„AMBERIS“, „MAISTO NAMAI“ „Simulith“ 
banke atidarytos atsiskaitomosios ir darbuotojų 
atlyginimų sąskaitos. 

• 2013-06-20 dienai išduota 2624 vieningi VPMF 
baigimo pažymėjimai.  

• Per mokslo metus išleista dvidešimt „Simulith“ 
žinių numerių. 

• Suorganizuoti išskirtinių dienų VPMF tinkle kon-
kursai: 
Banko diena – visoms VPMF pateiktas klausimy-

nas banko tema, siekiant paskatinti praktikantus domė-
tis banko klausimais, faktais, terminologija. Greičiau-
siai ir teisingiausiai atsakė VPMF 
„Aitvaras“ (Smalininkų technologijų ir verslo mokyk-
la) praktikantė Jolita Valaitytė, kuri buvo apdovanota 
„Simulith“ centro dovanomis. 

Komunikacijos anglų kalba diena, kurios metu 
visos veikiančios VPMF bendravo anglų kalba raštu ir 
žodžiu. Tikslas – skatinti praktikantus bendrauti užsie-
nio kalba. 

Mokesčių diena – visoms VPMF buvo pateiktas 
testas mokesčių tema, norint paskatinti domėtis mo-
kesčių aktualijomis. Nugalėtoja tapo VPMF 
„Biurometa“ (Lietuvos verslo kolegija) darbuotoja 
Jurgita Šacauskaitė, kuriai buvo įteiktos dovanos 17-os 
tarptautinės VPMF mugės „Utena 2013“ metu. 

Didieji metų sezoniniai išpardavimai, kurių tikslas 
– suaktyvinti prekybą VPMF tinkle ir išparduoti nepa-
klausių prekių likučius 
• Organizuoti seminarai VPMF vadovams: 

„Pardavimo menas, mokesčiai, logistika“, 
„Emocijų atpažinimas ir valdymas“, du individua-
lūs VPMF vadovų apmokymai „Darbo organizavi-

mas VPMF“. 
• Suteiktas 2012 m. „Simulith“ metų žmogaus titulas 

gerb. Daivai Mikalkevičienei, Vilniaus kolegijos 
verslo vadybos fakulteto komunikacijos katedros 
vedėjai už ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą, 
pagalbą organizuojant VPMF vadovų seminarus ir 
kitus renginius, dalijimąsi patirtimi, metodine me-
džiaga ir iniciatyvą vykdant VPMF idėjos sklaidą 

 
„Simulith“ centro tinklapio naujienos: 

•  Sukurti ir patalpinti VPMF vadovo pavyzdiniai 
veiklos planai ir ataskaitos. 

• Užsieniečių praktikai Lietuvos VPMF palengvinti 
pradėta talpinti VPMF  metodinė medžiaga anglų 
kalba. 

 
Leidyba, pranešimai:  

• Išleistas straipsnių rinkinys „Verslo praktinio mo-
kymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, 
verslumo viršūnė“. 

• Skaitytas pranešimas Vilniaus turizmo ir prekybos 
mokyklos renginyje „Prekybos ir verslo skyriaus 
renginių savaitė“, kur buvo pristatyta VPMF mo-
delio esmė, apibendrinta Lietuvos VPMF sėkmin-
gos veiklos patirtis. 

• Skaitytas pranešimas „VPMF sėkmės garantai“ 
Utenos kolegijos VPMF veiklos sklaidos renginyje 
„Tarptautinis Europen pažymėjimas – studentų 
kompetencijų tobulinimo galimybė“. 

• Skaitytas pranešimas Smalininkų technologijų ir 
verslo mokykloje seminare „Mokinių verslumo 
ugdymas ir skatinimas“ Jurbarko rajono mokyto-
jams bei dalyvauta verslo idėjų konkurso komisijos 
darbe. 

• Skaitytas pranešimas „VPMF – erdvė būti, veikti, 
tapti“ Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų 
ekonomikos ir verslo mokytojų konferencijoje-
seminare „Ekonomika ir verslumas rengiant moki-
nius profesinei karjerai“ Kauno statybininkų rengi-
mo centre. 
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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117  

LT-08105 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 
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VPMF mugės: 

• Siekdami skatinti ir palaikyti regioninių mugių or-
ganizavimą, susitikti su VPMF vadovais ir prakti-
kantais, dalyvavome VI-oje Vakarų Lietuvos regio-
no mugėje Rietave (organizatoriai Žemaitijos kole-
gija), Kauno kolegijos tarpfakultetinėje VPMF mu-
gėje.  Mugių dalyviai buvo pasveikinti ir apdova-
noti „Simulith“ atminimo dovanėlėmis. 

• Kartu su Utenos kolegija organizuota tarptautinė 
VPMF Mugė Vilniuje, kurioje dalyvavo 46 VPMF 
iš Rumunijos, Rusijos, Suomijos ir Lietuvos. 

• Bendradarbiaujant su Utenos kolegija baigiamas 
kurti specialus VPMF mugių puslapis. 

• Dalyvauta VPMF renginiuose: VPMF „Translanas“ 
gimtadienio šventėje, „Simulith“ centre priimti 
VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ studentai, kuriems 
suorganizuota viktorina ir aktyviausioji studentė 
Dovilė Grašienė buvo apdovanota atminimo dova-
nėle, 10-ojo gimtadienio proga įteikta padėka Kau-
no kolegijos VPMF „Turistlandija“ vadovei Rasai 
Šabrinskienei. 

• „Simulith“ centrui suteiktos mentorystės teisės 
Gruzijos VPMF tinklui, kurio centras įsikūrė Ilja 
valstybiniame universitete. Šiuo metu Gruzijoje 
veikia dvi VPMF, jų kontaktai paskelbti Simulith 
centro interneto puslapyje, informacija taip pat iš-
siųsta visoms Lietuvos VPMF. 

• Kaip gera priemonė pradedant darbą su naujais 
praktikantais buvo pažymėtas filmas apie VPMF, 
kurį 2008 metais sukūrė „Simulith“ centro kolekty-
vas. Nutarta, jog reikia atnaujinti šį filmą. Tad pra-
dėtas įvairių VPMF momentų, renginių filmavi-
mas. 

• Organizuoti 2 VPMF vadovų pasitarimai. 
• Organizuoti mokymai VPMF praktikantams temo-

mis „Komandinis darbas“ (Utenos kolegijoje 
VPMF „Siluetas“ ir VPMF „Interjeras“) ir 
„Kūrybiškumas darbe“ (Kauno maisto pramonės ir 
prekybos  mokymo centre, VPMF  „Maisto namai“ 
dviem grupėm). 

• Surengtas socialinis renginys VPMF vadovams:  
pažintinė ekskursija į Raseinių Turizmo ir verslo 
informacijos centrą po seminaro, vykusio 2012 m. 
lapkričio 15-16 dienomis VŠĮ Raseinių technologi-
jos ir verslo mokykloje. 

• Pagal atnaujintus kriterijus, įvertinta VPMF veikla 
už 2012 metus, o nugalėtojai apdovanoti VPMF 
Mugės „Utena 2013“ metu. 

Projektai: 

• Įgyvendinamas Leonardo Da Vinci Naujovių per-
kėlimo projektas „Privalomas mokymas verslo 
praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ug-
dymo institucijose“. Buvo sukurtos VPMF gairės 
trims skirtingoms tikslinėms grupėms: VPMF va-
dovams, sprendimų priėmėjams švietimo srityje bei 
viešajai visuomenei. Šiuo metu vyksta VPMF gai-
rių tobulinimo darbai. Įvyko projekto  sklaidos ren-
ginys- konferencija-diskusija „Privalomas moky-
mas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) 
galimybės Lietuvos profesinio ugdymo institucijo-
se“. 

• Gautas finansavimas ir pradėtas įgyvendinti Leo-
nardo Da Vinci Naujovių perkėlimo projektas 
„Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų 
rengimo programa“. Projektu siekiama stiprinti 
pradinį ir tęstinį verslo praktinio mokymo firmų 
(VPMF) vadovų mokymą bei gerinti profesinio 
mokymo kokybę ir inovacijas. Projekto metu bus 
parengta mokymo programa ir medžiaga naujų 
VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui. 
Šiuo metu vyksta VPMF vadovų programos me-
džiagos vertimo darbai. 

• Parengtas ir pateiktas Švietimo mainų paramos fon-
dui Leonardo Da Vinci Naujovių perkėlimo projek-
tas „Elektroninė verslo praktinio mokymo firma“, 
kuris buvo kuriamas kartu su Italijos ir Ispanijos 
VPMF centrais bei Vilniaus turizmo ir prekybos 
verslo mokykla. Projekto tikslas- paversti moky-
mosi procesą profesinėse ir suaugusiųjų ugdymo 
įstaigose, ypač VPMF, moksleiviams ir suaugu-
siems  patrauklesnį ir įtraukiantį į mokymąsi nau-
dojant elektroninės VPMF metodologiją, siekiant 
skatinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai ir 
pagrindinių gebėjimų lavinimą. Rugsėjo mėnesį 
bus rezultatai dėl finansavimo. 

 
Vykdyta VPMF praktikantų atestacija bei išduota 22 
tarptautiniai VPMF baigimo pažymėjimai: 
• Utenos kolegija - 1 praktikantas 
• Klaipėdos valstybinė kolegija – 18 praktikantų 
• Vilniaus kolegija – 3 praktikantai 
 
VPMF „Vilties žiedas“ išduotas Europen Pen Interna-
tional kokybės pažymėjimas 2013-2017 metams. 

>>> 

Visiems linkime gerų atostogų. Rudenį, pailsėję ir kupini jėgų ir naujų idėjų pratęsime verslumo sklaidą. 
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BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 
2013 m. birželio 10 d. Vilniaus kooperacijos kolegi-

jos VPMF darbuotojai (II kurso verslo vadybos ir I 

kurso komunikacinės verslo anglų kalbos studentai) 

organizavo studentų praktinę – mokslinę konferen-

ciją „VPMF „Reda“ ir „Redafik“ veiklos tobulini-

mas ir plėtra“.  

Konferencijoje skaityti pranešimai ir diskutuota 

apie šiandienos  VPMF aktualijas: įvairių skyrių 

tobulinimo galimybes, kokybišką darbo organizavi-

mą, vadovavimo problemas, įmonės įvaizdžio geri-

nimą ir kt. Įžanginiame konferencijos žodyje rengi-

nio vedėja VPMF „Redafik“ direktorė sveikino vi-

sus studentus su sėkminga praktikos pabaiga ir lin-

kėjo nesustoti ir tobulėti toliau.  

Konferenciją pradėjo verslo vadybos specialybės 

studentės. I.Botvičiūtė, I.Jezenčikaitė ir 

A.Saprončikaitė pranešime ,,Komandinio darbo 

tobulinimas VPMF „Redafik“ ir A.Varaneckaitė, 

A.Marcinkevičiūtė, J. Azeušaitė  pranešime VPMF 

„Reda“ komandinio darbo tobulinimas“ pasakojo 

kaip reikia gerinti darbą komandoje siekiant geres-

nių rezultatų. Mintimis apie tai, kad nuo konkrečių 

organizacijos vadovų (direktoriaus, skyrių vadovų) 

priklauso VPMF veiklos rezultatai, darbuotojų pasi-

tenkinimas darbu, vidinė atmosfera, organizacijos 

augimas ir mokymasis  - dalijosi V. Praninskienė ir 

A. Melnik pristatyme ,,Vadovavimo tobulinimas 

VPMF „Redafik“. Aktualią darbuotojų motyvavimo 

temą pratęsė L.Aleškevičiūtė, L.Biganina ir 

J.Junkaitė savo pristatyme ,,VPMF „Reda“ darbuo-

tojų motyvavimas“ ir papasakojo kaip efektyviai 

motyvuoti darbuotojus. Apie personalo skyriaus 

darbo organizavimą ir tobulinimą papasakojo dvi 

pranešėjų grupės – E. Dudaitė, G. Midverytė ir A. 

Ksenzovas iš ,,VPMF „Redafik“ ir E. Žudys, 

A.Pociūnas, D. Milkevičius iš ,,VPMF „Reda“. 

Antrąją konferencijos dalį pradėjo D. Novoslavska-

ja, A.Miftachova, B.Toločko, kurios pasakojo apie 

pirkimo skyriaus darbą ir pateikė savo pasiūlymus 

dėl darbo gerinimo savo pristatyme ,,VPMF 

„Redafik“ pirkimo skyriaus darbo tobulinimas“. 

B.Stefanovič ir R.Urbono skaitytas praneši-

mas ,,VPMF „Redafik“  pardavimo – rinkodaros 

skyriaus realizavimo politika“ konferencijos daly-

viams atskleidė pardavimo – rinkodaros skyriaus 

darbo ypatumus. 

Konferenciją užbaigė K.Skorupos, S.Galatilčio ir G. 

Paulauskaitės pranešimas apie VPMF „Reda“ įvaiz-

džio gerinimo priemones. Studentai sukūrė ir prista-

tė VPMF „Reda“ naują internetinį puslapį. 

Konferenciją apibendrino praktikos vadovės lekto-

rės R.Bačiulytė ir V.Griškevičienė. 

 

VPMF „Redafik“ direktorė Valentina Praninskienė 


