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SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS VERSLUMO, SOCIALINIŲ, 
PROFESINIŲ IR    TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

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 die-
nomis svečiavosi Esene (Vokietija), kur vyko pirmasis projekto „Verslo praktinio mokymo firmų 
(VPMF) vadovų rengimo programa“ (projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109) partne-
rių susitikimas. 

Tiesioginio skrydžio į Eseną nebuvo, tad reikėjo vykti į Bremeną, iš kurio traukiniu atvažiavome į Ese-
ną. Vakare turėjome puikią progą pasivaikščioti šventiškai pasipuošusiame mieste, pasigrožėti tviskan-
čiomis šviesomis. 

Kitą rytą mus pasitiko šio susitikimo šeimininkai VPM firmų centrinių biurų asociacijos EUROPEN 
PEN International atstovai. Įdomu paminėti tai, jog kaip tik nuo š.m. lapkričio 5 dienos naujuoju EURO-
PEN PEN International vadovu tapo 
Scott Mitchell. Vokietija, tai viena ge-
riausiai sutvarkytų ir ekonomiškai stip-
riausių valstybių pasaulyje, kurioje natū-
ralu, jog buvęs vadovas dalinasi visa in-
formacija ir padeda adaptuotis naujose 
pareigose savo pasekėjui. Todėl ilgametė 
vadovė Suzana Temkov dirba kartu su p. 
Mitchell iki šių metų pabaigos. Turėjome 
puikią galimybę bendrauti su ilgamete 
vadove ir artimiau susipažinti bei aptarti 
ateities planus su naujuoju vadovu. 

Pirmojo susitikimo tikslai buvo pasiekti 
pilnai, nes dirbome griežtai laikydamiesi 
susitikimo programos. Pirmąją dieną trumpai priminę svarbiausius šio projekto faktus, susipažinome su 
kiekvieno partnerio šalyje šiuo metu naudojamais VPMF vadovų rengimo metodais, mokymo medžiaga 
ir įrankiais, diskutavome apie vadovų rengimo procese iškylančius klausimus. Antrąją dieną pradėjome 
nuo projekto administravimo ir finansavimo aptarimo. Kūrėme būsimo produkto turinio metmenis. Pro-
jekto partneriai noriai dalinosi patirtimi ruošiant VPMF vadovus. Naujasis EUROPEN PEN Internatio-
nal vadovas Scott Mitchell pratutino mus Kanadoje (kur anksčiau dirbo VPMF centrinio biuro vienu va-
dovų) VPMF vadovo mokymui taikomų sistemų žiniomis. Tad darbas vyko taikant 
keturių šalių patirtį, o EUROPEN PEN International žinios apie visų narių situaciją 
šį skaičių didino dar daugiau.  >>> 
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Dieną baigėme Prancūzijos partnerių išsa-
miu jų šalyje naudojamo „know-how, 
know-being, know-undertaking ir know-
becoming“ mokymo(si) metodo pristaty-
mu. Trečiąją dieną pradėjome tęsdami 
vadovų mokymo programos metmenų kū-
rimą. Nusprendėme, jog partneriai rinks ir 
dalinsis informacija naudodamiesi progra-
mos „Dropbox“ teikiama duomenų keiti-
mosi paslauga, kuri labai palengvina ir 
pagreitina informacijos apyvartą. Antrojo 
susitikimo metu aptarsime kurią medžiagą 
verta naudoti projekto tikslais. Tuomet 
diskutavome projekto sklaidos, komercia-
lizacijos, kokybės, tvarumo užtikrinimo 
klausimais. Bus sukurtas projekto interne-
to puslapis ir kiekvienas partneris patal-

pins nuorodą savo interneto puslapiuose, aktyviai bendrausime naudodamiesi „Skype“ programa. Jau ku-
riama platforma, kurioje bus talpinama mokymo programa, sutarta, jog projekto sklaida, kokybės, tvaru-
mo užtikrinimo bei kiti aktualūs klausimai bus aptariami ir tikslinami kiekviename susitikime. Nuspren-
dėme, jog kitas partnerių susitikimas vyks Italijoje kitų metų kovo mėnesio pabaigoje. 

Susitikimo pabaigoje nuvykome į Vokieti-
jos centrinį biurą ir išvydome milžinišką 
pašto skyrių, kiekvienas Vokietijos VPMF 
tinklo narys, kurių yra daugiau nei 600, 
rašo vieni kitiems ne tik elektroniu paštu, 
bet ir siunčia laiškus įprastu būdu. Taip 
pat bendravome su vadovu p. Michael 
Loef, kuris papasakojo apie Vokietijoje 
vykstančius procesus, ilgametę patirtį, nes 
Vokietijoje VPMF veikla pradėta 1949 
metais. Susipažinome su vienu EURO-
PEN PEN International asociacijos idėjos 
pradininkų p. Jürgen Herz. Buvo labai 
įdomu sužinoti kaip buvo įkurtas tinklas, 
kokios idėjos tuo metu tai skatino, su ko-
kiomis problemomis susidurta, kaip tink-
las plėtėsi ir tapo pasauliniu. 

Po pietų laukė ilgas kelias atgal į Brėmeną, nakvynė ir ankstyvas skrydis į Vilnių.  

Džiaugiamės, turėdami tokius patyrusius partnerius, nes jau pirmojo susikimo metu aktyviai virė diskusi-
jos, iškilo daug naujų idėjų ir dalijimosi patirtimi būdų. Partnerių sukaupta patirtis, noras dirbti, galimy-
bės, tarptautinis tinklas, visi šie veiksniai užtikrina, jog ne tik pasieksime užsibrėžtų tikslų, bet tai atliksi-
me labai kokybiškai. Projekto metu sukurto produkto naudą pajaus ne tik projekto partnerių tinklai, bet ir 
viso pasaulio VPMF. 

Marius Ignatonis 

Prancūzijos kolegos pristato mokymo(si) metodą 

>>> 

Šventinės nuotaikos 
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2012 m. spalio 16 d. vyko lektorės Editos Vaišnoraitės mokymai 
„Mano karjeros planas“. Išgirdus būsimų mokymų temą, kilo daug 
klausimų: kas mūsų laukia, ką sužinosime, ką veiksime, ar tai bus 
naudinga. Ir štai, sudalyvavusi mokymuose, galiu teigti, kad buvo 
verta dalyvauti. Manau, kad dauguma jaunų žmonių, studentų, kaip ir 
aš, dažnai pasvarsto, ką norėtų veikti baigę studijas, kokios karjeros 
galimybės jų laukia. Tačiau tik nedaugelis tai užrašo ant balto popie-
riaus, išanalizuoja savo vertybes, interesus ar susikuria konkrečią sa-
vo karjeros viziją, pasirenka pagrindinius tos vizijos siekimo meto-
dus, suformuluoja uždavinius. Būtent tai ir turėjome galimybę pada-
ryti šių mokymų metu. Supratome, ką reiškia kurti savo karjeros pla-
ną, į kokius svarbiausius savo gyvenimo, asmenybės bruožus, aspek-
tus turėtume atkreipti dėmesį siekdami karjeros sėkmės.  

Norėčiau padėkoti lektorei Editai Vaišnoraitei, kurios dėka šie mokymai buvo tikrai įdomūs ir naudingi. 
Jos taiklūs pastebėjimai ir klausimai, susiję su karjera, mūsų planais, buvo labai naudingi, nukreipiantys 
gera linkme. Šie mokymai, manau, yra gera pradžia tolesniems savo karjeros planams kurti. 
 

Kristina Budrytė 
VPMF SILUETAS Personalo skyriaus specialistė 
 

2012 m. spalio 18 d. VPMF SILUETAS ir VPMF INTERJERAS dar-
buotojai dalyvavo seminare  „Marketingo tyrimų duomenų suvedimo 
ir apdorojimo galimybės taikant SPSS programą". Mokymai vyko 
nuotolinio mokymo auditorijoje (DMC), juos vedė lektorė Rūta Pui-
dokaitė - Savickienė.  

Mokymų metu buvo pristatyta programa SPSS (angl. – Statistical Pa-
ckage for the Social Sciences), kuri yra skirta statistiniams duome-
nims apdoroti. Turėjome galimybę susipažinti su šia programa išklau-
sę informaciją apie pagrindines funkcijas ir galimybes bei atlikdami 
praktines užduotis. Iš pradžių ši programa pasirodė ganėtinai sudėtin-
ga, tačiau, pabandžius atlikti keletą praktinių užduočių, tapo aišku, 
kad programa tikrai nėra jau tokia sunki ir neįveikiama. Galbūt vienintelis minusas būtų tas, kad progra-
ma yra ne lietuvių, o anglų kalba. Tačiau, padirbėjus su šia programa ilgesnį laiką, galima įgauti daugiau 
patirties ir perprasti jos veikimo ypatumus.  
 

Džiordana Botova 
VPMF SILUETAS Pirkimo skyriaus vadybininkė 
 

2012 m. spalio 22 d. vykę mokymai ,,Reklamos kūrimas naudojantis 
Corel Draw priemonėmis“ buvo labai įdomūs ir naudingi. Su grafinio 
dizaino programa „Corel Draw“ buvo supažindinama atliekant prakti-
nes užduotis. Praktinių mokymų metu turėjome galimybę patikrinti 
savo kūrybinius sugebėjimus. Mokymų vadovė docentė Jūratė Urbo-
nienė parodė pagrindines programos funkcijas bei galimybes. „Corel 
Draw“ programa turi įvairių funkcijų, kurių dėka galima sukurti labai 
įdomų ir išskirtinį reklaminį pasiūlymą. Man ši programa tikrai pati-
ko, todėl manau, kad ateityje būtinai ją panaudosiu kuriant įvairias 
reklamines priemones ir atliekant kitas kūrybines užduotis. 
 

Rasa Kiukytė 
VPMF SILUETAS Pardavimo ir rinkodaros skyriaus vadovė 

VPMF „INTERJERAS“ IR „SILUETAS“ MOKYMUOSE 
Verslo praktinio mokymo firmose „Interjeras“ ir „Siluetas“ vyko seminarų ciklo studentams 

„Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs“ mokymai 



VPMF „VILIONĖ“ DISKUSIJOJE 
Verslo praktinio mokymo firma „Vilionė“ diskusija tema „Verslumo ugdymas verslo  

praktinio mokymo firmose  studento akimis“  

Vilniaus kolegijos trečio kurso Turizmo ir viešbučių administravimo studentai, atliekantys praktiką 
VPMF „Vilionė“, norėjo surengti konferenciją tema „Verslumo ugdymas praktinio mokymo firmose stu-
dento akimis“. Visoms veikiančioms VPMF buvo išsiųsti konferencijos kvietimai. Atsakymus gavome iš 
VPMF „Agroverslo korporacija“  ir „Aitvaras“. Nusivylėme studentų neaktyvumu, todėl surengėme dis-
kusiją su antro kurso verslo administravimo studentais. 

Diskusija prasidėjo VPMF „Vilionė” pristatymu, kurį pateikė 
turizmo ir viešbučių administravimo studentai. Studentai išsakė 
nuomonę apie atliekamą praktiką VPMF „Vilionė”. Šiam prista-
tymui buvo naudojami anketų duomenys. Buvo išskirti 
“Vilionės” privalumai ir trūkumai. Vienas įdomesnių privalumų 
– Nėra viskas padėta ant lėkštutės, turime patys ieškoti atsaky-
mų, o taip mes įsigiliname į veiklą. Studentai surašė praktikos 
metu įgytas kompetencijas bei pateikė idėjas, kurios pagerintų 
darbą. Taip pat įvardijo, kad įgytą patirtį vertina teigiamai ir ne-
abejoja, kad įgytas žinias pritaikys realiame darbe. 

Verslo administravimo studentai pateikė pristatymus apie VPMF „Vilionė” skyrių darbus.  

Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius pristatė „Vilionės“ populiariausias siūlomas keliones po Lietuvą. 
Po maršrutų pateikimo buvo surengta trumpa diskusija, kurioje studentai išsakė savo nuomonę, kad ke-
lionės pasirinkimo kriterijus bei vietą lemia kiekvieno asmeniniai poreikiai.  

Žmogiškųjų išteklių skyrius apibūdino skyriaus funkcijas, veiklą, per-
sonalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumus. Vėliau stu-
dentams buvo pateiktos dvi darbo situacijos. Diskusijos dalyviai ana-
lizavo šias situacijas bei pateikė savo siūlymus.  

Finansų skyrius supažindino su skyriaus funkcijomis, programos 
„Stekas“ moduliais, norminiais bei finansų skyriaus dokumentais, fi-
nansams valdyti skirtomis svarbiausiomis ataskaitomis. Buvo parody-
tas filmukas apie finansinę situaciją šiandieniniame versle.  

Pardavimo ir pirkimo skyrius išdėstė informaciją apie bendradarbiavimą tarp įmonių ir naujų kontaktų 
paiešką. Buvo aptartos VPMF mugės, kontaktų bei verslo partnerių paieškos galimybės, būdai ir pateikti 
patarimai kaip pasiruošti dalyvavimui parodoje. Šis skyrius taip pat parodė filmuką apie bendradarbiavi-
mą tarp valstybių.  

Diskusija buvo paįvairinta asmenybės charakterio bruožų nustatymo pagal geometrines figūras testu bei 
keliais psichologiniais žaidimais. Po smagiosios dalies verslo administravimo studentams buvo įteiktos 
turizmo ir viešbučių administravimo studentų padėkos už dalyvavimą diskusijoje.     

Renginys praėjo sklandžiai. Visi pristatymai buvo labai įdomūs, studentai noriai dalyvavo diskusijose ir 
žaidimuose.  

TV10B studentė Ieva Jasmontaitė 
  VPMF „Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė 
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EKSKURSIJA KULINARINIO PAVELDO MARŠRUTU 

Š.m. spalio 23 dieną Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto turizmo ir viešbučių administravimo pro-
gramos studentai, atliekantys praktiką VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ lankėsi naujai parengtoje kulinarinio pa-
veldo ekskursijoje maršrutu Utena-Anykščiai-Molėtai-Utena. Kulinarinio paveldo maršrutus po Aukštaitijos 
regioną rengė VPMF „Interjeras“  darbuotojai. 

Kelionę pradėjome nuo kulinarinio paveldo objekto - UAB „Šiaudinių mėsinė“. Čia mus šiltai sutiko, buvome 
palydėti į susirinkimų salę. Išklausėme direktorės Ingos Augustaitės bei gamybos vadovės pasakojimus apie pa-
čią įmonę, jos veiklą bei siūlomą produkciją. Sužinojome, kur eksportuojama „Šiaudinių mėsinės“ produkcija, 
taip pat paragavome trijų skirtingų rūšių jų tiekiamos produkcijos.  

Išvykus iš pirmojo aplankyto kulinarinio paveldo objekto, keliavome į Niūronių kaime, Anykščių rajone esančią 
kavinę „Pasagėlė“. Tai dar vienas kulinarinio paveldo objektas. Čia pasimėgavome šilta arbata ir paskanavome 
firminio „Laimos“ pyrago.  

Apsilankius kavinėje, keliavome aplankyti ir pačių Anykščių. Pirmoji stotelė buvo Anykščių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Norintieji galėjo pakilti į bažnyčios apžvalgos bokštą, nes ši bažnyčia yra aukščiausia dvibokštė Lie-
tuvoje. Vėliau tęsėme kelionę ir lankėmės Angelų muziejuje. Mus šiltai sutiko muziejaus darbuotojos, detaliai 
papasakojo apie eksponatus, norintieji įsigijo suvenyrų ekskursijai atminti. Po apsilankymo muziejuje sustojome 
bendrai nuotraukai prie A. Baranausko paminklo. Laikas neprailgo ir čia pat skuodėme apžiūrėti Siauruko 
muziejaus. Siauruko geležinkelio direktorius mums aprodė visus eksponatus, išgirdome įdomias istorijas apie 
patį geležinkelį, pamatėme senuosius vagonus, drąsiausieji galėjo patys palypėti į vagonus, taip pat pasiklausė-
me tremtinių istorijų, išvydome vagoną, kuriuo jie buvo vežami į tremtį, o mus iš muziejaus išlydėjo tremtinių 
dainuojamos dainos... Taip pat apsilankėme senojoje Siauruko stotyje. Paskutinė stotelė buvo „Laimės žiburys“. 
Užkopėme, pasigėrėjome vaizdais ir taip pat pozavome bendrai nuotraukai. 

Kelionę tęsėme ir vykome į Molėtus. Apsilankėme kulinarinio paveldo parduotuvėje „Alantos dvaras“. Aplan-
kėme ir kitus Molėtų lankytinus objektus. Pirmiausiai aplankėme Molėtų krašto muziejų, čia apžiūrėjome eks-
ponatus apie Molėtų kraštą. Vėliau keliavome prie Pastovio ežero apžiūrėti Molėtų skulptūrų parko. Pasigerėjus 

skulptūromis, keliavome link 
Molėtų bažnyčios, apžiūrėjome 
ją ir vykome į Dangaus šviesu-
lių stebyklą ir etnografinį kai-
mą. Ekskursijos vadovas jau 
ruošė laužą ir braižė mums ne-
suprantamus brėžinius ant smė-
lio. Visi sustojome ratu ir pradė-
jome klausytis senovės išmin-
ties apie žvaigždžių stebėjimus, 
kaip senoliai nuspėdavo, kada 
geriausia sėti, pjauti tiesiog iš 
dangaus. Išgirdome, kokie buvo 
senovės baltų zodiako ženklai, 
kaip jie buvo vadinami ir kokios 
jų charakterio savybės žiūrint 
tik į žvaigždes. Susidarėme is-
pūdį, kaip mūsų protėviai matė 
dangų ir jo siunčiamus ženklus, 
kaip skaičiavo laiką ir sudarinė-
jo kalendorių.  

Kelionė neprailgo, per trumpą laiką pamatėme ir išgirdome daug naudingų dalykų. Nors oras buvo ir ne pats 
tinkamiausias, tačiau visi buvo patenkinti ir nenusivylę pirmąja kulinarinio paveldo ekskursija.  

 VPMF „Interjeras“ pad. „Intersta“ 
TA-10 gr.studentė Kristina Žvikaitė 


