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SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR     

TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

SEMINARAS „PARDAVIMO MENAS, MOKESČIAI, LOGISTIKA“ 

Seminaro vieta: Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Muziejaus g. 8, Raseiniai. 

Temos:  

Pardavimai: pardavimo menas, manipuliacijos pardavimo metu, kaip sukurti išsamius pardavimų scenarijus ir pan.  

Mokesčiai: Naujovės Lietuvos mokesčių sistemoje, mokestiniai ginčai. 

Logistika: Nuo ko pradėti kurti naują logistikos padalinį: procesai ir dokumentai. Transporto valdymas įmonėje. 
Incoterms. 

Mokymo būdai: įtraukianti paskaita, atvejo analizės metodas, praktiniai pavyzdžiai, treniruotės. 

Seminaro lektoriai:  

Pardavimo menas: Tomas Lagūnavičius, psichologas, socialinių mokslų daktaras, knygų „Ekonominis, socialinis, 
psichologinis konsultavimas“ bei „Ekonominė-socialinė psichoterapija – radikalioji psichoterapija“ autorius, Kau-
no jaunimo mokyklos direktorius, praktinių seminarų vadovas, profesionaliai konsultuojantis gamybos, prekybos, 
paslaugų įmones veiklos valdymo, pardavimų, rinkodaros, komandos formavimo klausimais. 

Logistika: Tautvydas Janonis, UAB „Baltic Transline“, tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompani-
jos, teikiančios kompleksines logistikos paslaugas, projektų vadovas www.baltictransline.lt. 

Mokesčiai: Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas-konsultantas. 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt 
 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2012 spalio 31 dienos 

faksu (8 5) 2191646 arba e-paštu: slinfo@viko.lt 
 

Dalyviams bus išsiųsta dalijamoji medžiaga, išduoti pažymėjimai.  
 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis renginys yra finansuojamas VPMF tinklo narių, t.y. Jūsų, mieli dalyviai, moky-
mo institucijų lėšomis. Labai prašome gerbti organizatorius, savo mokymo institucijas bei kitus seminaro daly-
vius, atvykti į renginį, kuriame registravotės ir dalyvauti visame renginyje. Nebegalinčius dalyvauti renginyje ar 
dalyvauti visą jo trukmę, maloniai prašome informuoti apie tai organizatorius iš anksto el. pašto adresu slin-
fo@viko.lt arba telefonais (8 5) 2191646, (8 5) 2191645. 

 

Užsiregistravusių, bet į renginį neatvykusių ar ne visame renginyje dalyvavusių ir apie 
tai nepranešusių dalyvių būsime priversti paprašyti padengti su nedalyvavimu susijusias 
išlaidas. 

„Simulith“ centras 

Pamėnkalnio g. 15/6-31  

LT-01114 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 
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„Simulith“ centras ir Raseinių technologijos ir verslo mokykla 2012 metų lapkričio 15-16 dienomis kvie-
čia VPMF vadovus, taip pat mokyklų (VPMF tinklo narių) dėstytojus, mokytojus 

į seminarą tema „PARDAVIMO menas, MOKESČIAI, LOGISTIKA“ 
ir į vadovų pasitarimą 
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VPMF VADOVŲ MOKYMO PROGRAMA 

Švietimo mainų paramos fondas skyrė finansavimą dar vienam “Simulith“ centro teiktam Leonardo da Vinci pro-
gramos  naujovių perkėlimo projektui. Projektas „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo pro-
grama“ projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 vykdomas nuo spalio 1 dienos kartu su Italijos 
ir Prancūzijos VPMF centriniais biurais bei EUROPEN PEN International asociacija. 
 

Projekto veiklomis siekiama sustiprinti pradinį ir tęstinį verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų mokymą 
bei gerinti profesinio mokymo kokybę ir inovacijas, sukuriant VPMF vadovų mokymo programą pritaikytą naujų 
vadovų rengimui bei jau VPMF dirbančių vadovų profesinei kvalifikacijai tobulinti. Ši programa įgalins VPMF 
vadovus organizuoti darbą VPMF naudojant modernias mokymo priemones, kurios bus sukurtos projekto metu ir 
patalpintos visus VPMF centrinius biurus (CB) vienijančio tinklo EUROPEN PEN International interneto pusla-
pyje. 
 

Projekte dalyvauja 4 partneriai – Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos VPMF centriniai biurai ir pasaulinė VPM firmų 
centrų asociacija EUROPEN PEN International, kuri įsikūrusi Vokietijoje. Italijos ir Prancūzijos CB patirtis, me-
todai ir VPMF mokymo medžiaga bus perkeliama į Lietuvos CB bei EUROPEN PEN International tinklą. 
 

Šiuo metu 20 Europos šalių aktyviai vykdoma VPMF veikla, prižiūrima CB. Daugelyje šalių už VPMF vadovų 
mokymą ir parengimą darbui atsakingi CB, kurie kiekvienas individualiai kuria savo VPMF vadovų mokymo pro-
gramas. Šio projekto veiklos skatins CB keistis ir dalintis sukaupta VPMF vadovų mokymo medžiaga, ją tobulin-
ti, modernizuoti ir modeliuoti naujus pedagoginius metodus. Tik Vokietijoje ir Austrijoje VPMF vadovus rengia 
CB nepavaldžios pedagogų rengimo įstaigos. Visose kitose šalyse VPMF vadovų rengimo atsakomybė tenka CB 
darbuotojams, bei pačių VPMF vadovų iniciatyva vykdomai savišvietai.  
 

Projekto metu bus surinkti kiekvieno partnerio šalyje dabar naudojami VPMF vadovų rengimo metodai, mokymo 
medžiaga ir įrankiai, bei parengta visų šalių patirties analizė apie dabartinę VPMF vadovų rengimo situaciją, kuri 
partnerių susitikimo metu bus nagrinėjama išskiriant stipriuosius ir vystytinus aspektus, veiksmingiausius moky-
mo būdus. Bendradarbiaujant su partneriais bus sukurtas VPMF vadovų mokymo programos turinys. Partneriai 
pasidalins už kurias turinio dalis bus atsakingi, jas parengs, aprašys, išplėtos ir antro partnerių susitikimo metu 
pristatys kolegoms, bus diskutuojama, siūlomi pataisymai, svarstomos tolimesnio išplėtojimo galimybės ir įverti-
namas programos turinio dalies įvykdomumas. Po partnerių susitikimo bus atliekami sutarti pataisymai, rengia-
masi VPMF vadovų mokymo programos išbandymui, vykdomi VPMF vadovų mokymai pagal parengtą progra-
mą, renkamas VPMF vadovų atgalinis ryšys ir įvertinimas, samdomi išoriniai programos vertintojai, kurie pateiks 
savo rekomendacijas pataisymams ir išskirs programos privalumus ir trūkumus. VPMF vadovų ir vertintojų pasta-
bos bus išnagrinėtos ir partnerių susitikimo metu sudarytas korekcijos įvykdymo planas, pagal kurį partneriai 
dirbs tobulindami programą, o nuo 2014 m. kovo mėn. programa bus pradėta taikyti pilnu pajėgumu rengiant nau-
jus VPMF vadovus bei tobulinant esamus. Projekto partneriai taip pat sukurs dokumentus, apibrėžiančius VPMF 
vadovų ugdymą, kokybės standartus ir priežiūrą, mechanizmus užtikrinančius programos ilgaamžiškumą ir tvaru-
mą, sutars kas ir kaip dažnai atnaujins el. VPMF vadovų rengimo programos medžiagą, mokymo įrankius ir kt. 
Projektą vainikuojanti tarptautinė konferencija sukvies visus partnerius ir jų šalių VPMF vadovų atstovus dirban-
čius profesinėse mokyklose pristatyti VPMF vadovų rengimo programą ir pasidalinti gerosios patirties pavyz-
džiais taikant sukurtus įrankius savo darbe. Sukurta VPMF rengimo programa bus skirta CB ir VPMF vadovams, 
kuri bus lengvai prieinama visiems EUROPEN PEN International tinklo nariams šio tinklo interneto puslapyje.    
 

Projekto pabaigoje numatoma, kad CB mokys VPMF vadovus ir teiks jiems pagalbos paslaugas reikalingas pa-
siekti didžiausią veiksmingumą profesionaliai taikant „know-how, know-being, know-undertaking ir know-
becoming“ mokymo(si) metodą. Numatoma, kad sukurta VPMF vadovų rengimo programa ir ją sudarantys įran-
kiai ženkliai pagerins pedagoginių ir technologinių priemonių plėtrą, palengvins, pagerins ir atidarys mokymosi 
procesus daugeliui Europoje įsikūrusių CB, naujiems ir dirbantiems VPMF vadovams, o tai ženkliai prisidės ke-
liant moksleivių mokymosi VPMF kokybę ir gerinant profesinių mokyklų patrauklumą ir šiuolaikiškumą, įgalins 
mokytojus organizuoti mokymosi procesus taip, kad praktinis verslumo mokymas taps pajėgiu prisitaikyti prie 
kintančios darbo rinkos, o bendradarbiavimas su realiomis įmonėmis padės VPMF vadovams rengti moksleivius, 
kurie įsidarbinę greitai pradės dirbti savarankiškai be darbdavio priežiūros. 

„Simulith“ centro projektų vadovė  
Austėja Mockevičiūtė-Azzopardi 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, 
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  



UTENOS KOLEGIJOS STUDENTĖMS ĮTEIKTI 
TARPTAUTINIAI EUROPEN KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAI  

Š.m. rugsėjo 24 dieną Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centre vyko VPMF veiklos sklaidos seminaras 
„Tarptautinis EUROPEN pažymėjimas – studentų kompetencijų tobulinimo galimybė“. 

Seminarą sveikinimo žodžiais pradėjęs Utenos 
kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas 
pastebėjo, kad skaičius 12 – tiek studenčių gavo 
pažymėjimus – turi simbolinę ir sakralinę prasmę 
ir akcentavo šio įvykio reikšmę jų gyvenime. Stu-
dentėms direktorius linkėjo gautą pažymėjimą 
panaudoti planuojant profesinę karjerą. 

Direktoriaus sveikinimo žodžius pratęsė Lietuvos 
verslo praktinio mokymo firmų „Simulith“ centro 
vedėja Rima Bačiulytė, apžvelgdama Verslo prak-
tinio mokymo firmų sėkmės garantus. Skatinimą 
siekti tarptautinio kokybės pažymėjimo vaizdo 
konferencijos būdu iš Prancūzijos išsakė ir Tarp-
tautinės organizacijos EUROPEN prezidentas 
Jean-Marc Hetsch. Utenos kolegijos Verslo prak-
tinio mokymo firmos Interjeras koordinatorė Ra-
mutė Narkūnienė pateikė informaciją apie VPMF 
tarptautinę EUROPEN atestaciją Lietuvoje ir pa-
saulyje.  

Seminaro pabaigoje dešimčiai buhalterinės apskaitos ir dviem verslo vadybos studijų programų studenčių, kurios 
atliko Specialybės įgūdžių lavinimo praktiką verslo praktinio mokymo firmose Siluetas ir Interjeras, buvo įteikti 
tarptautiniai techninius, profesinius ir socialinius įgūdžius patvirtinantys pažymėjimai. 

„EUROPEN pažymėjimas - tai ne 
pirmasis, bet šiuo metu tikrai rim-
čiausias mano, būsimosios vadybi-
ninkės, įrašas CV patirties skiltyje. 
Tai įrašas, kuris atspindi mano gebė-
jimus, įgytus atliekant praktiką 
VPMF bei vykdant Europen kokybės 
pažymėjimui keliamus reikalavimus“ 
po renginio sakė  verslo vadybos stu-
dijų programos III kurso studentė 
Agnė Kriugiškytė.  

„Aš vis dar mokausi pažinti pasaulį, 
todėl tikiuosi, kad Europen kokybės 
pažymėjimas man atvers galimybių 
duris ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny-
je. Tereikės tik pasinaudoti jomis“- 
džiaugėsi būsimoji buhalterė Justina 
Šakėnaitė. 

Sveikiname studentes savo kompetencijų portfelį papildžiusias svarbiu dokumentu bei linkime sėkmės ir ateityje! 

Romualda Serbentienė 
VPMF „Siluetas“  
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Pažymėjimus teikė Utenos kolegijos direktorius prof.dr. 
G.Bužinskas ir „Simulith“ centro vedėja R.Bačiulytė 

Po renginio 



SEMINARE „NUO IDĖJOS IKI SANDORIO“ 

„Įgyvendink verslo idėjas su „Smart Start!” – tokį pasiūlymą gavo VPMF „Vilionė“.  

UAB „Inlinen“ įmonė „Smart Start“ pakvietė dalyvauti 
nemokamuose seminaruose verslumo temomis. Mokymus 
vedė žinomas verslo konsultantas Arvydas Strumskis, 
„Verslo angelų fondo I“ vadovaujantysis partneris, turintis 
daugiau nei 10 metų privataus kapitalo fondo valdymo 
patirtį, konsultavęs Coca-cola, Statoil bei kitas korporaci-
jas. 

Tokio pobūdžio seminarai - puiki pradžia žmogui, norin-
čiam kilti karjeros laiptais. VPMF „Vilionė“ darbuotojai 
nusprendė dalyvauti pirmajame seminare „Nuo idėjos iki 
sandorio“, kuris vyko rugsėjo 25 d. 17 val. ISM Verslo ir 
vadybos universitete. 

Kaip tinkamai paruošti ir pristatyti verslo idėją investuoto-
jams? – A. Strumskis iškėlė pagrindinę problemą. Semina-
ras prasidėjo išklausius ir užsirašius klausytojų klausimus. 
Tai buvo įvairūs klausimai – kokia idėja gera, kaip gauti 
finansavimą, ką skaityti, kaip motyvuoti komandą ir dau-
gelį kitų.  

Kaip pavyzdį pristatė Six Sigma sertifikatu apdovanotą organizaciją „Dabbawala“, kuri maistą pristato 99,99% 
tikslumu, nustatytu laiku ir adresu. Taip pat supažindino su 5 pagrindiniais Toyota kompanijos veiklos principais, 
kurių dėka jau daugelį metų Toyota automobiliai laikomi vienais geriausių, kokiomis savybėmis turi pasižymėti 
sėkmingas verslininkas. 

Seminaro metu A. Strumskis atkreipė dėmesį į tai, kad 
svarbu žinoti kokie verslo santykiai tarp žmonių, kodėl 
žmonės perka būtent iš jūsų, mokė, jog išties naudinga 
yra turėti užsienio partnerių, tačiau niekada negalima 
pamiršti galimo laiko skirtumo, kuris  daro įtaką įmonės 
darbo režimui. Aiškino apie strateginį planavimą, prekės 
ženklo suvokimą, pokyčių svarbą. Kodėl konkurentų 
pašalinimas yra rizikinga strategija ir pabrėžė, kad fizi-
nis pasiruošimas žmogui yra kritiškai svarbus, norint 
suvaldyti stresą. 

Staigmena! Į seminarą atvyko Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas. Jis supažindino su savo karjeros pra-
džia, nuo ko pradėjo verslauti ir skatino visada siekti 
savo tikslų bei neatmesti kilusių idėjų. Pabaigoje A. 
Zuokas atkreipė dėmesį – „pinigai guli po jūsų kojomis 
– nepatingėkite jų pakelti.“ Seminare dalyvavo Andrius 
Ivašauskas DNB banko atstovas. Jis pristatė banko veik-
lą, planuojamas įdiegti naujoves ir atsakinėjo į užduotus 
klausimus. 

Pabaigoje išgirdome aiškius ir išsamius atsakymus į užduotus klausimus. Seminare sužinojome verslininkavimo 
subtilybes, gavome patarimų, kuriuos daugelis iš mūsų tikrai žino. VPMF „Vilionė“ vardu norime padėkoti už 
suteiktą galimybę sudalyvauti „Smart Start“ seminare. 

TV10A studentė Alesia Belskaja 
VPMF „Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė 
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Mokymus veda verslo konsultantas Arvydas Strumskis 

VPMF „Vilionė“ atstovai seminare 



PASKAITA STUDENTAMS APIE ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMĄ 

2012 m. rugsėjo 26 d. į Klaipėdos valstybinę kolegiją 
atvyko viešnia iš Vilniaus, „Swedbank“ asmeninių fi-
nansų instituto analitikė Odeta Blažienė. Paskaitoje buvo 
išsamiai pristatytas 2012 m. pavasarį „Swedbank“ 
vykdytas tyrimas apie studentų asmeninių finansų val-
dymą, kuriame dalyvavo ir mūsų fakulteto studentai. 
Vykdant tyrimą buvo apklausta 10 000 studentų, todėl 
tyrimas, dalyvių nuomone, atskleidžia tikrąją tiesą. Beje, 
beveik 900 anketų į tyrimo rezultatų analizę nebuvo 
įtraukti, dėl klaidų ją pildant. 

Tyrimo analizė buvo pateikiama dviem aspektais, pirma 
– visos Lietuvos mastu ir antra – Klaipėdos rajono. Gali-
ma padaryti išvadą, kad vietiniai Klaipėdos rajono stu-
dentai ir jų tėvai yra kiek taupesni nei Vilniaus, o stu-
dentų gaunamos pajamos didėja kasmet. 

Galų gale, po paskaitos studentai suprato, kad jie iš tik-
rųjų nesuvokia, kiek ir kokių nuolaidų gauna bei kokios 
yra jų gaunamos pajamos. Ir visas šias garantijas įvertina 
tik tada, kai jau yra visiškai nepriklausomi nuo tėvų. 

Atsidėkodami už informatyvią paskaitą Odetai Blažienei VMPF „Kopijos“ studentai įteikė simbolinę KVK dova-
ną.  

VPMF „Kopija“ personalo skyriaus vadovė Eglė Baltrušaitytė 
 

VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ studentai 2012-09
-27 dalyvavo seminare, kuris vyko Socialinių 
mokslų kolegijoje. Dalyviai – moksleiviai, stu-
dentai, jauni verslininkai ir tiesiog verslu besido-
mintys žmonės. Renginys truko tris valandas, 
tačiau jis labai sudomino ir privertė rimtai ap-
svarstyti galimybę pradėti savo verslą ar būdus 
kaip jį atgaivinti. Didžiąją laiko dalį apie verslo 
įkūrimą ir jo ypatumus pasakojo Verslo angelų 
fondo I partneris Arvydas Strumskis. Jis pasako-
jo daug įvairių ir įdomių pavyzdžių, taip pat siū-
lė įvairių knygų, kurias pradedantysis verslinin-
kas turi būti be abejonės perskaitęs ir įsisavinęs. 
Knygos, kurias jis išvardino: Sun Tzu „Karo me-
nas“, Dale Carnegie „Kaip įsigyti draugų ir dary-
ti įtaką žmonėms“, Robert Cialdini „The sience 
of persuasion“ bei žurnalą „Fast Company“.  

Taip pat seminare pranešimą skaitė „DnB“ banko projektų vadovas Andrius Ivašauskas. Jis papasakojo, kaip jau-
ną verslą remia bankai. A. Ivašauskas išskyrė šešis pagrindinius sėkmingo verslo komponentus, t.y.: verslo kūrė-
jas, komanda, kapitalas, verslo planas, verslo idėja ir konkurencinis pranašumas. 

Seminare išgirsta informacija buvo itin naudinga jaunam žmogui, kuris dar tik svarsto, ar kurti savo verslą. Ta-
čiau, galiausiai, galima padaryti išvadą, kad geriausia pirmus kelerius metus, pabaigus studijas, pasidarbuoti kitoje 
įmonėje, nes tai yra puiki galimybė pamatyti viską iš vidaus ir nuspręsti, ko žmogus norėtų ar nenorėtų savo įmo-
nėje. 

VPMF „Kopija“ personalo skyriaus vadovė Eglė Baltrušaitytė 
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Seminaro metu 

Arvydas Strumskis 

„START-SMART“ SEMINARAS 
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VPMF „VILIONĖ“ ŠVENTĖ PASAULINĘ TURIZMO DIENĄ 

2012 m. rugsėjo 27 d. VPMF „Vilionė“ šventė pasaulinę turizmo dieną - įmonės darbuotojų profesinė šventę.  

Šiek tiek istorijos: 

1979 m. rugsėjo 27-ąją tarptautinė turizmo organizacija paskelbė pasauline turizmo diena Generalinės asamblėjos 
III-oje sesijoje. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Tu-
rizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas. Įvairiose šalyse rengiami festivaliai, organizuojami 
turistiniai maršrutai. 

VPMF „Vilionė“ leidosi į kelionę po keturias pasaulio šalis. Visi galėjo aplankyti romantiškąją Prancūziją, stilin-
gąją Italiją, svetingąją Rusiją ir tolimąją Kiniją. 

Kinija buvo pristatyta kaip paslaptinga ir neatrasta šalis. Dekoracijose dominavo raudona spalva, kinams reiškian-
ti laimę, džiaugsmą. „Tai šalis, kuri valgo viską!“ Tradiciškai buvo patiekta kiniška vištiena nepalikusi abejingų. 

Prancūzija sužavėjo svečius  tikrais suvenyrais iš kelionės po šią šalį, originaliais kvepalais, kuriais garsėja Pran-
cūzija ir prancūziškais raguoliais, kuriuos tiesiog privalu paragauti apsilankius šioje šalyje. 

Italiją „Vilionės“ darbuotojos pateikė kaip madų ir stiliaus šalį. Tradiciškai buvo pateikta italų mėgstama pica bei 
makaronai, kurie padėjo trumpam  pasijusti italu.  

Rusijos pristatymas buvo viso renginio kulminacija. Stalą ne 
tik puošė tradicinės „matrioškos“, lašiniai su duona bet ir 
„Vilionės“ darbuotojos kurios įkūnijo Rusijos močiutes bei 
parengė pasirodymą. Renginio svečiai buvo sužavėti kūrybin-
gomis kolektyvo narėmis, nes po jų pasirodymo negalėjo su-
tramdyti juoko ir negailėjo plojimų. 

Į šventę pakvietėme VPMF „Miglė“ darbuotojus kartu su va-
dove Ilona Kojelyte. Renginio metu buvo siekiama ne tik su-
pažindinti svečius su šalimis, tačiau ir paragauti tos šalies pa-
tiekalų, pasigrožėti vaizdais, susipažinti su simboliais ir jų 
reikšmėmis. Šventėje netrūko įdomių faktų apie kiekvieną 
šalį ir negirdėtų istorijų. Po pristatymo „Vilionės“ kolektyvas 
svečiams surengė viktoriną ir patikrino jų žinias apie pristaty-
tas šalis.  

Svečiams puikiai atsakius į 
pateiktus klausimus, 
„Vilionė“ suteikė nuolaidą. 
„Miglė“ kolektyvas gavo 
išskirtinę nuolaidą pasi-
rinktai kelionei į vieną iš 
keturių pristatytų šalių. 
Svečiai buvo patenkinti, 
nestokojo padėkų, pagyri-
mų.  

Renginio metu taip pat bu-
vo pristatytas naujas 
„Vilionės“ pasiūlymas - 
kelionė: „Italija. Per Tos-
kaną vyno keliu“. Visi su-
sidomėję šia kelione jau 
galite ją įsigyti apsilankę 
mūsų internetiniame tinkla-
pyje. 

TV10A studentės Raimonda Kildišiūtė ir Justina Tuinylaitė 
VPMF „Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė 

 

Bendra „Vilionės“ darbuotojų bei svečių iš VPMF „Miglė“ nuotrauka. 

Rusijos pristatymas 


