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VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 

Kviečiame registruotis į 17-ąją tarptautinę VPMF mugę „Utena 2013“! 

Mugės dalyviai registruojami iki 2013 m. vasario 15  d. 

„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 

Mugės dalyvio paraišką, pirminę informaciją ir kitą informaciją rasite interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt.  

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

Data: 2013 m. balandžio 25-26 dienos. 

Vieta: Utenos daugiafunkcinis sporto centras, K. Donelaičio g. 38, LT-28141, Utena. 

MUGĖS PROGRAMA 
2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis  

 
14:00 – 18:00 Stendų rengimas  
20:00  Vakarinė dalis mugės dalyviams 
 

2013 m. balandžio 26 d., penktadienis  
 

09:00 – 17:00  Verslo praktinio mokymo firmų   
mugė 

09:30  Oficialus mugės atidarymas  
10:00 – 10:30  Spaudos konferencija (iš kart po atida-

rymo) 
11:30 – 13:00 Seminaras „Verslo plėtros galimybės 

ir grėsmės Utenos regione“ (pranešėjai 
regiono verslininkai)  

16:00 Apdovanojimų iškilmės 

Mugės organizatoriai:  

Mugės socialiniai partneriai:  

Utenos rajono 
savivaldybė 

Utenos kūno kultūros 
ir sporto centras  

UAB „Utenos Indra“ Laikraštis „Utenos diena“ 
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NAUJIENOS 

2012 m. lapkričio 12 d. Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro 
VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ išleido laikraščio „VPMF naujažinis“ pir-
mą numerį. Laikraštyje pateikiama aktuali informacija apie praktikos metu 
vykusius renginius verslo praktinio mokymo firmose: mokymus, dėstytojų 
vestus seminarus, išvykas, pateikiami studentų atsiliepimai apie praktikoje 
įgytus įgūdžius. Laikraščio redaktorės - VPMF koordinatorės Ramutė Nar-
kūnienė ir Romualda Serbentienė, pavadinimo autorė – TA-10 gr. studentė 
Brigita Kuosaitė, logotipo autorė – lektorė Aureolė Maračinskienė. 

VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ informacija 

IŠLEISTAS NAUJAS LAIKRAŠTIS „VPMF NAUJAŽINIS“ 

Norime pasidžiaugti, kad nuo š.m. lapkričio 15 d. veiklą atnaujino VPMF „Ritė“, įsikūrusi Klaipėdos siuvimo ir 
paslaugų verslo mokykloje.  

Š.m. lapkričio 15-16 dienomis VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko dviejų dienų VPMF vadovų 
seminaras-vadovų pasitarimas įmonių veiklos klausimais, apjungiantis pardavimus ir mokesčius. Daugiau apie 
seminarą ir vadovų pasitarimą kitose „Simulith“ žiniose. 

2012-11-27 „Simulith“ centro projektų vadovė Austėja Mockevičiūtė-Azzopardi ir verslo konsultantas Marius Ig-
natonis dalyvaus Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame 2012 metų kokybiškiausių projektų apdovano-
jimų renginyje. 

2012-11-28 „Simulith“ centro projektų vadovė Austėja Mockevičiūtė-Azzopardi ves mokymus VPMF „Maisto 
namai“, tema „Kūrybiškumas darbe“. 

2012-12-04 „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis dalyvaus 6–ojoje Vakarų Lietuvos regiono 
VPMF mugėje „Verslo praktinio mokymo firmos mokymo institucijose: galimybės ir iššūkiai“, kuri šiais metais 
vyks Žemaitijos kolegijoje, Rietave. 

2012-12-05 „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis dalyvaus VPMF „Translanas“ 5 metų jubilie-
jaus minėjime. 

Šių metų lapkričio 13 dieną Kauno kolegijos ETF buhalterinės apskaitos 
specialybės antro kurso studentai susirinko į verslo praktinio mokymo 
firmos „Žiedūna“  atnaujintas patalpas, kad tęstų veiklą.  

Lapkričio 15 d. firmos darbuotojai sulaukė garbaus svečio – Čenstocho-
vos Vadybos universiteto dėstytojo Jozef Andrzej Bossowsky, kuris vedė 
paskaitą apie verslo galimybes Lenkijoje. Šioje paskaitoje buvo pateikta 
vaizdinė medžiaga apie įmonės registravimą internetu, išsamiai paaiškin-
tos verslo priežiūros institucijų funkcijos. Dėstytojas detaliai paaiškino, ką 
reikėtų atlikti įkuriant savo firmą Lenkijoje, maloniai atsakė į visus stu-
dentų užduodamus klausimus, papasakojo apie savo gimtąjį miestą Čens-
tochovą ir jo gražiausias bei įžymiausias vietas. Pabaigdamas paskaitą, 
Jozef Andrzej Bossowsky visus pakvietė aplankyti Čenstochovos miestą 

ir kiekvienam studentui įteikė specialiai pagamintus lankstinukus lietuvių kalba. Paskaitą dėstytojas vedė lenkų 
kalba, o mūsų firmos akcininkė dėstytoja Virginija Piligrimienė vertė į lietuvių kalbą, kartu paaiškindama skirtu-
mus tarp Lietuvos ir Lenkijos verslo įmonių steigimo tvarkos. 

Šiuo metu VPMF „Žiedūna“ siekia užmegzti bendradarbiavimo ryšius su verslo praktinio mokymo firma Lenki-
joje. 

VPMF „Žiedūna“ sekretorė 
Sandra Miškinytė 

VPMF „ŽIEDŪNA“ SVEČIAVOSI DĖSTYTOJAS IŠ LENKIJOS 
 


