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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 data: 2012 metų lapkričio 15-16 dienomis. 
Seminaro vieta: Raseinių technologijos ir verslo mokykla, Muziejaus g. 8, Raseiniai. 
Išsami informacija, seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro inter-
neto puslapyje www.sl.viko.lt 
 

Primename, kad registracijos anketų laukiame iki 2012 m. spalio 31 dienos 
faksu (8 5) 2191646 arba e-paštu: slinfo@viko.lt 

 

Dalyviams bus išsiųsta dalijamoji medžiaga, išduoti pažymėjimai.  

„Simulith“ centras ir Raseinių technologijos ir verslo mokykla kviečia VPMF vadovus, 
taip pat mokyklų (VPMF tinklo narių) dėstytojus, mokytojus į seminarą tema 

„PARDAVIMO MENAS, MOKESČIAI, LOGISTIKA“ ir į vadovų pasitarimą 

VPMF VADOVŲ RENGIMO PROGRAMA 
 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.  

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignatonis š.m. lapkričio 5-9 dienomis 
vyksta į Eseną (Vokietija), kur vyks pirmasis projekto „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo 
programa“ projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 partnerių susitikimas. Projekte dalyvauja 4 
partneriai – Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos VPMF centriniai biurai ir pasaulinė VPM firmų centrų asociacija EU-
ROPEN PEN International, įsikūrusi Vokietijoje. Pirmojo susitikimo tikslai: susipažinti su kiekvieno partnerio 
šalyje šiuo metu naudojamais VPMF vadovų rengimo metodais, mokymo medžiaga ir įrankiais; diskutuoti apie 
vadovų rengimo procese iškylančius klausimus; aptarti projekto administravimą ir finansavimą; sukurti būsimo 
produkto turinio metmenis, pasiskirstyti darbais; susitikimo metu Prancūzijos partneriai išsamiai pristatys jų šaly-
je naudojamą „know-how, know-being, know-undertaking ir know-becoming“ mokymo(si) metodą. 

2013 m. balandžio 25-26 dienomis vyks 17-oji tarptautinė VPM firmų mugė „UTENA 2012“! 

Daugiau informacijos laukite lapkričio mėnesį! 
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„SIMULITH“ CENTRO NAUJIENOS 
Išleistas straipsnių rinkinys „Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo vir-
šūnė“. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, „Simulith“ centras, 2012 - 88 p. UDK 658:377(474.5) Ve-
183; ISBN 978-609-436-017-6. 
 
2012 m. spalio 23 dieną „Simulith“ centro vedėja dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos rengi-
nyje „Prekybos ir verslo skyriaus renginių savaitė“ ir mokyklos mokytojams, būsimiesiems bei esamiesiems 
VPMF „Vigora“ darbuotojams pristatė VPMF modelio esmę, apibendrino Lietuvos VPMF 
sėkmingos veiklos patirtis. „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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MOKYMAI „KOMANDINIS DARBAS“ UTENOS KOLEGIJOJE 

Š.m. spalio 9 dieną, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto turizmo ir viešbučių administravimo progra-
mos studentai, atliekantys praktiką fakultete, VPMF „Interjeras“ padalinyje „Intersta“ ir VPMF „Siluetas“ dalyva-
vo mokymuose „Komandinis darbas“. Mokymus vedė „Simulith“ centro projektų vadovė Austėja Mockevičiūtė-
Azzopardi. 

Mokymai prasidėjo gana įdomiai – studentai turėjo atlikti užduotį, kuri reikalavo komandinio darbo. Pasidaliję į 
dvi grupes turėjome laikydami lazdą tik rodomaisiais pirštais nuleisti ją ant žemės. Pradžioje buvo labai sunku, 
nes nebuvo susikalbėjimo su grupelės nariais, tačiau pabandžius porą kartų abiems grupėms pavyko.  

Kitas užsiėmimas leido pagilinti kūrybines žinias bei 
atmintį. Grupelės turėjo pasiskirstyti po du žmones, 
kurie turėjo būti statybininkai, architektai ir informa-
toriai. Architektai turėjo pastatyti kūrinį iš „Lego“ 
kaladėlių, pateikti informaciją nieko nemačiusiems 
informatoriams, o šie visa tai turėjo perduoti statybi-
ninkams, kurie turėjo padaryti tikslią architektų kūri-
nio kopiją. Atliekant užduotį reikėjo pasitelkti ne tik 
vaizduotę, bet ir išklausyti ir suprasti vieniem kitus, 
štai čia ir atsiskleidė gebėjimai įsiklausyti į savo gru-
pės narius. Nors buvo ir daug neteisingų paaiškini-
mų, netiksliai perteiktų detalių, kantrybės iššūkių, 
tačiau studentams pavyko atlikti užduotį, o rezultatai 
nebuvo tokie ir blogi. Šis pratimas leido geriau pa-
žinti komandos narius, patikrinti savo atmintį ir vaiz-
duotės galimybes, taip pat ugdė gebėjimus bendrauti 
ir rasti kompromisus sunkiose situacijose.  

Paskutinis pratimas pareikalavo ne tik mąstymo, bet ir fizinių pastangų. Pratimo pavadinimas taip pat sukėlė daug 
minčių – „Pasivaikščiojimas debesimis“. Studentams reikėjo išsirinkti vieną narį, kurį reikėjo pergabenti nuo vie-
nos linijos iki kitos, tačiau jis turėjo neliesti kojomis grindų, bet judėti galėjo. Studentams ir vėl teko pasitelkti 
vaizduotę ir susitarti, kaip atlikti užduotį. Šioje užduotyje pasireiškė ir sumanumas – vieni rinkosi kuo lengvesnį 
žmogų, kiti kuo įmantriau stengėsi atlikti užduotį. Ir pajudėjome, ir pagalvojome, ir stengėmės susitarti bei išklau-
syti kiekvieno sakomas idėjas. Rezultatas buvo puikus – visi atliko užduotį.  

Visi užsiėmimai buvo gana įdomūs ir įtraukiantys. Mokymų organizatorė ir vedėja viską puikiai paaiškino, padėjo 
iškilus sunkumams, bendravo su šypsena ir gera nuotaika. Mokymai praėjo sklandžiai, leido studentams susibend-
rauti, patikrinti savo loginius gebėjimus, vaizduotės galimybes, tikrino mokėjimą išklausyti ir perduoti kuo tiks-
lesnę informaciją kolegoms.  

VPMF „Interjeras“ padalinio „Intersta“ 
Pardavimo-marketingo skyriaus vadovė Kristina Žvikaitė 
 

Studentų atsiliepimai po seminaro-mokymų: 

VPMF „Interjeras“ vykdo užduotį 

Edgaras: „Mokymų metu praktiniai žaidimai padėjo labiau pasitikėti 
kolegomis, dirbti greit ekspromtu ir gana kokybiškai“. 

Roberta: „Patiko viskas ką darėme. Likau labai patenkinta“.  
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Ernesta: „Nauda yra akivaizdi. Tai puiki praktika prieš rimtą ir atsa-
kingą darbą įmonėje. Be to, mokymai yra žaismingi, o tai suteikia daug 
gerų emocijų“. 

Kristina : „Išmokė vertinti komandos narius bei darbą komandoje“.  

Andželika: „Žinosiu ir geriau suprasiu, kad bendradarbiavimas yra naudingas, nes vienas 
žmogus mažai ką gali padaryti vienas. Daugiau tokių mokymų“. 

Kristina: Mokymai vyko sklandžiai, jie padėjo pažadinti loginį mąstymą, 
susitelkti į komandinį darbą. Taip pat padėjo atskleisti savo vidaus 
mąstymą, kūrybą, leido pamatyti, koks gali būti ryšys su bendramoksliais. 
Mokymais esu patenkinta ir norėčiau dar kartą juose sudalyvauti“. 

Rasa: „Komandinio darbo mokymai buvo labai įdomūs, linksmi bei naudingi. Šie mokymai 
man padėjo geriau pažinti savo grupės draugus bei suprasti jų elgesį dirbant komandinį 
darbą. Supratau, kad dirbant komandoje, reikia mokėti gerai įsiklausyti, susitelkti tarpusa-
vyje siekiant tikslo bei suprasti savo komandos draugus“. 

Dovilė: „Komandiniai mokymai leido pažinti savo kolegas, atskleidė 
kitokius gebėjimus ir galimybes ir, svarbiausia, leido suprasti, kad ko-
mandinis darbas yra žymiai geresnis ir efektyvesnis nei individualus“. 

Jovita: „Komandų formavimo seminaras mana patiko. Buvo smagu, kai įtvirtinau koman-
doje reikalingus įgūdžius. Įtvirtinau žinias, kurias turėjau, tai, kad bendrauti komandoje 
yra labai svarbu, kad susikalbėtų nariai ir darbas būtų atliktas kokybiškai“. 

Gailė: „Komandos formavimo mokymai man labai patiko, tik galėjo 
būti dar daugiau užduočių. Užduotis, kuri labiausiai patiko, buvo namo 
statymas. Norėčiau ir ateityje panašių mokymų“.  
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VPMF „BITAS“ DALYVAVO „SMART START“ RENGINYJE 

Kaip ir dauguma mokymo institucijų, o tuo pačiu ir verslo praktinio mokymo firmų, taip ir VPMF „Bitas“ gavo 
kvietimą dalyvauti „Smart Start“ projekte. VPMF „Bitas“ komanda jau dalyvavo I ir II etapuose, kurie vyko Kau-
ne, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. 

I etapo metu vyko „Idėjų 
generavimo“ seminarai, po 
kurio VPMF „Bitas“ nariai 
pateikė savo verslo idėjas 
interaktyvioje „Smart Start“ 
sistemoje ir sėkmingai pateko 
į II etapą! 

II etapo metu visų laimingų-
jų laukė „Verslo planų dirb-
tuvės“, kuriose iš verslo idė-
jos kūrėme verslo planą. Kar-
tu su specialistais, buvo nag-
rinėjamos inovatyvios verslo 
idėjos, pardavimus skatinan-
tys metodai, finansavimo 

šaltiniai bei verslo planų pavyzdžiai. Parengtus verslo planus interaktyvioje 
sistemoje išnagrinės ekspertų komisija. Geriausi penki verslo planų autoriai 
gaus po 10 000 Lt. Šiuos pinigus galima bus panaudoti verslui steigti ir vys-
tyti. 

„Smart Start“ projektas suteikia ne tik 10 000 Lt., čia VPMF „Bitas“ komanda įgijo žinių, kaip rašyti verslo planą 
ir pradėti verslą, susipažino ir bendravo su kitais jaunais žmonėmis, kurie taip pat domėjosi verslo kūrimu, dalinosi 
patirtimis, išgirdome verslininkų sėkmių ir nesėkmių istorijas. Ir tai dar ne viskas. 

VPMF „Bitas“ informacija 

VPMF „Bitas“ komanda 

VPMF „Bitas“ komanda su vadove V. Budrikiene 

2012 metų spalio 9 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vyko politinių lyderių debatai dėl aukštojo 
mokslo sistemos tobulinimo, kuriuose dalyvavo ir Klaipėdos Valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto 
sporto ir pramogų vadybos studentai, kurie atlieka praktiką verslo praktinio mokymo firmose „Pamarys“ bei 
„Kopija“. 

Renginio metu studentai turėjo puikią galimybę 
išgirsti didžiųjų politinių partijų vadovų pozici-
jas, o kartu – ir išsakyti savo nuomonę. Diskusi-
jos metu buvo aptarta kaip efektyviai integruotis 
į darbo rinką studijuojantiems bei studijas baigu-
siems studentams, ką daryti, kad aukštajam 
mokslui tenkanti dalis nuo Bendrojo vidaus pro-
dukto sudarytų ne mažiau 2 proc., kaip užtikrinti 
studijų kokybės augimą, įgalinant Studijų koky-
bės vertinimo centrą laiduoti, kad kuo daugiau 
gabių studentų liktų studijuoti Lietuvoje. Į klau-
simus atsakė Andrius Kubilius, Mantas Adomė-
nas, Gintaras Steponavičius, Algirdas Butkevi-
čius, Juras Požela, Vytautas Gapšys, Vydas Ged-
vilas, Almantas Petkus, Ramojus Girinskas. 

     >>> 

 

VPMF „PAMARYS“ IR VPMF „KOPIJA“ AKTYVI VEIKLA 

Debatų svečiai 
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>>> 

2012 metų spalio 10 dieną Klaipėdos Valsty-
binės kolegijos Socialinių mokslų fakultete 
lankėsi ir pristatė švietimo reformos eigą ir 
ateities gaires Lietuvos Švietimo ministras G. 
Steponavičius. 

VPMF ,,Kopija“ tarptautinių ryšių darbuoto-
jos Gintarė Dubinskaitė ir Birutė Grikpėdytė 
2012 m. spalio 11 d. dalyvavo konferencijo-
je ,,Eksportas: nuo idėjos iki rezultato“. Pa-
grindinis konferencijos tikslas buvo supažin-
dinti mažas ir dideles įmones su eksporto 
galimybėmis. VPMF ,,Kopija“ darbuotojas 
labiausiai sudomino šios temos: ,,Kaip pradė-
ti eksportuoti? Gal pradėti nuo importo...?“ 
pranešimą skaitė Lina Mockutė ,,Enterprise 
Europe Network“ projekto vadovė.  

Dar vienas labai įdomus praneši-
mas ,,Konkurencingumo stiprinimas pasiren-
giant eksportui į kitas rinkas“. Šį pranešimą skaitė Gytis Junevičius, Lietuvos inovacijų centro atstovas. Grįžusios 
į įmonę darbuotojos pasidalino gauta informacija su kolegomis. Konferencija suteikė daug įdomios informacijos. 

2012 metų spalio 11 dieną VPMF „Pamarys“ ir VPMF „Kopija“ darbuotojai dalyvavo tarp grupinėse krepšinio 
varžybose. Varžybos buvo labai įdomios, varžybų pradžioje buvome įsiveržę į priekį 27:07, vėliau rezultatas bu-
vo sumažintas iki 31:24. Galiausiai varžybas pavyko laimėti 74:54 rezultatu. Sveikiname VPMF „Pamarys“ ir 
VPMF „Kopija“ darbuotojus! 

VPMF „Pamarys‘‘ personalo skyriaus vadovė Eisvydė Rimkevičiūtė 
VPMF „Kopija“ tarptautinių ryšių darbuotojos Gintarė Dubinskaitė ir Birutė Grikpėdytė 

 

Klaipėdos Valstybines kolegijos studentai renginyje 

Š.m. spalio 15 dieną Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto turizmo ir viešbučių administravimo pro-
gramos studentai, atliekantys praktiką VPMF „Interjeras“ padalinyje „Intersta“, aplankė Kauno kolegijoje įsikūru-
sias VPMF „Turistlandija“ ir „Talija“. 

Atvykus į Kauno kolegiją, buvome sutikti šiltai ir maloniai. Studentams buvo pasiūlyta sušilti po kelionės gurkš-
nojant šiltą arbatą bei pasistiprinti vaišėmis. Mūsų susitikimas prasidėjo nuo praktinio mokymo firmų prisistaty-
mo. Pirmieji prisistatė „Turistlandijos“ studentai, pateikdami Power Point prezentaciją, apie jų teikiamas paslau-
gas, galimybes ir kitą veiklą. Vėliau sekė „Talijos“ prisistatymas, kuris taipogi „nupiešė“ jų praktinio mokymo 
firmos atliekamą veiklą. Po šių prezentacijų prisistatėme ir mes. Studentės Kristina Petrauskaitė ir Kristina Žvikai-
tė pristatė naujai sukurtus kulinarinio paveldo maršrutus (Utena-Ignalina-Utena bei Utena-Anykščiai-Molėtai-
Utena). Taip pat trumpai papasakojo apie Utenos kolegijos verslo praktinio mokymo firmas. Vėliau 
„Turistlandijos“ ir „Talijos“ studentai pristatė jų teikiamų paslaugų asortimentą bei parodė jų pačių kurtus katalo-
gus. Po prezentacijų visi klausiusieji galėjo užduoti klausimus. 

Visiems prisistačius, gavome užduočių: pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su abejomis VPMF, pasižiūrėti, kaip 
vyksta kiekvienos firmos darbas atskiruose skyriuose, taip pat užsisakyti prekių, sužinoti daugiau apie jų teikia-
mas paslaugas. Pirmiausia lankėmės „Turistlandijos“ firmoje. Pasirašėme bendradarbiavimo sutartis metams, 
ėmėme interviu iš studentų, palikome jiems savo kurtų kulinarinio paveldo maršrutų lankstinukus. Perėjome per 
visus skyrius, klausėme, kaip jiems sekasi dirbti. Studentai atsakė, jog pradžioje jiems buvo gana sunku tiek įpras-
ti prie darbo, tiek bendrauti tarpusavyje, tačiau dabar viskas lengviau ir paprasčiau. Taip pat peržvelgėme jų kata-
logus apie teikiamas prekes (firminiai drabužiai, lagaminai ir kt.) bei užsisakėme siūlomų prekių.  

>>> 

VPMF „INTERJERAS“ IŠVYKA Į KAUNĄ  
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>>> 

Po apsilankymo „Turistlandijoje“ keliavome į firmą „Talija“. Čia taip pat pasirašėme bendradarbiavimo sutartis, 
apžvelgėme jų katalogus, apsilankėme visuose skyriuose bei kalbėjomes. Bendravimas tikrai neprailgo, studentai 
maloniai atsakinėjo į klausimus ir patys juos uždavinėjo. Visame kolektyve atsispindėjo tarpusavio supratimas bei 
šiltas malonus bendravimas tiek tarpusavyje, tiek ir su svečiais. Mums pasiūlė nusipirkti kelionę ir pritaikė jai 
nuolaidą – 30 %. Likus laisvo laiko ir pabaigus visas užduotis, visi kartu susėdome pabendrauti su „Talijos” stu-
dentais, žaidėme žaidimus, sužinojome daugiau apie firmas. 

Po susitikimo buvome išlydėti ne tuščiomis – gavome dovanų, kiekvienas studentas gavo po Kauno kolegijos ra-
šiklį ir bloknotą. Taip pat aptarėme susitikimą, pasidalinome įspūdžiais. Buvome išlydėti su šypsenomis ir minti-
mis apie tolimesnio bendradarbiavimo gaires.  

Po pasisvečiavimo Kauno kolegijoje turėjome laisvo laiko, taigi nusprendėme aplankyti Kauno pilį, pasigrožėti 
Laisvės alėja ir jos kultūriniu paveldu. Visa išvyka buvo produktyvi ir atnešė daug gerų įspūdžių, naujų idėjų, ben-
dradarbiavimo galimybių tarp Kauno kolegijos ir Utenos kolegijos VPMF, pamatėme, kaip dirba kitos kolegijos 
praktinio mokymo firmos, tai buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga visoms susitikime dalyvavusioms verslo prakti-
nio mokymo firmoms.  

Utenos kolegijos TA-10 gr. studentė Kristina Žvikaitė 
VPMF “Interjeras” pad. “Intersta” 


