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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“ 

Š.m. lapkričio 15-16 dienomis VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko seminaras 
„Pardavimo menas, mokesčiai, logistika“ ir vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo VPMF vadovai taip 
pat mokyklų (VPMF tinklo narių) dėstytojai, mokytojai iš įvairių Lietuvos kampelių. 

Atvykstančius seminaro dalyvius pasitiko visur spėjanti 
VPMF „Vivat eco“ vadovė Danutė Asauskienė, VPMF 
„Vivat eco“ direktorius Edgaras Misevičius bei svetingie-
ji mokiniai, kurie kiekvieną svečią kvietė kavos ar arbatos 
puodeliui. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktorei 
Aurelijai Dragūnaitei tarus įžanginę kalbą, davus interviu 
Raseinių krašto televizijos žurnalistams, pasinėrėme į mo-
kesčių aktualijas. VPMF „Suvenyras“ vadovė A. Samui-
lova pasidalino savo žiniomis, aptarė aktualias mokesčių 
temas, mokestinius ginčus, Lietuvos mokesčių sistemą 
bei 2013 m. laukiančias naujoves, išsamiai pristatė 
„Mokesčių bylą“. 

Po pietų turėjome susipažinti su aktualijomis logistikos 
srityje, tačiau dėl pateisinamų priežasčių neatvykus lek-
toriui galėjome padaryti ilgesnį VPMF vadovų pasitari-
mą. Pirmoje pasitarimo dalyje aptartos VPMF tinklo 
naujienos, „Simulith“ centro įgyvendinami projektai, 
VPMF tarptautinė mugė, vyksianti 2013 m. balandžio 
25-26 d. Utenoje, banko, metinės VPMF veiklos vertini-
mas, kiti svarbūs klausimai. Per pertrauką nuvykome į 
šalia mokyklos įsikūrusį Raseinių krašto istorijos 
muziejų, kuris labai įdomus tuo, kad tai buvęs kalėji-
mas, kuriame po rekonstrukcijos paliktos kelios kame-
ros, veikia biblioteka, meno parodų salės. Grįžę dirbo-
me grupėse, nagrinėjome probleminius klausimus, ko-
kių pedagoginių įrankių, metodų, žinių, patirties, reikia 

idealiam VPMF vadovui, VPMF vadovų bendradarbiavimo su kitais mokymo institucijos pedagogais 
skatinimas ir dalykų integravimas, išskirtinių dienų ar renginių organizavimas 
VPMF tinkle, užsieniečių praktika Lietuvos VPMF.  

Pavakarę kartu praleidome prie bendro vakarienės stalo.  >>> 
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„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 

Sveikinimo žodis 

Raseinių krašto istorijos muziejuje 



>>> 
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Antrąjį seminaro rytą 
dalyvių gretas papildė 
VšĮ Raseinių techno-
logijos ir verslo mo-
kyklos trečio kurso 
smulkiojo verslo pa-
slaugų teikėjo specia-
lybės mokiniai ir visi 
kartu pasinėrėme į 
psichologo, socialinių 
mokslų daktaro, dau-
gelio knygų autoriaus, 
įvairių praktinių semi-
narų vadovo Tomo 
Lagūnavičiaus ener-
gingą lekciją. Seminaro dalyviai buvo įtraukti į 
procesą, kurio metu reikėjo atlikti daug praktinių 
užduočių, treniruočių. Sužinojome apie pardavimo 
etapus, pardavėjų tipus, įvairias pardavimo techni-
kas, mokėmės kaip pažinti, užmegzti kontaktą, tin-
kamai aptarnauti klientus, valdyti jų dėmesį. Lek-
torius supažindino su sėkmingų derybų pagrindais, 
derybų eiga bei tipais, išaiškino, kaip pasiekti nori-
mą derybų rezultatą. Antroji diena prabėgo labai 
greitai, nes T. Lagūnavičiaus kiek neįprastas labai 
aktyvus seminaro vedimo būdas negalėjo nei vieno 
dalyvio palikti abejingo.  

Tikimės, kad semi-
naras paliko neišdil-
domų įspūdžių ir 
papildė žinių bagažu 
bei suteikė stimulą 
dirbti. Džiaugiamės, 
kad turėjome puikią 
progą su Jumis, mie-
li vadovai, diskutuo-
ti apie mums vi-
siems svarbius daly-
kus ilgiau nei tai bu-
vo suplanuota. 

Dėkojame Anai Sa-
muilovai už mokes-

tinių dalykų išsamų išaiškinimą. 

Dėkojame Danutei Asauskienei už puikų seminaro 
organizavimą ir žinoma už ypač nuoširdų priėmi-
mą bei bendravimą. 

Visą seminaro medžiagą rasite prisijungę prie 
„Simulith“ centro interneto puslapio, skiltyje 
Veikla, Seminarai, Seminarų medžiaga. „Simulith“ 
centro vedėjos prezentaciją ir VPMF vadovų pasi-
tarimo protokolą rasite prisijungę prie „Simulith“ 
centro interneto puslapio, skiltyje Veikla, Semina-
rai, Vadovų pasitarimai. 

Marius Ignatonis 

Tomas Lagūnavičius 

NAUJIENOS 
2012 m. gruodžio 15-16 dienomis „Simulith“ vedėja Rima Bačiulytė lankysis Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykloje. Gruodžio 12 d. čia vyks verslo idėjų konkursas. Jame dalyvaus Smalininkų technologi-

jų ir verslo mokyklos, Raseinių technologijos ir verslo mokyklos ir Tauragės profesinio rengimo centro 

mokiniai. Gruodžio 13 d. vyks Jurbarko rajono mokytojams organizuojamas seminaras „Mokinių verslu-

mo ugdymas ir skatinimas“. 

 
VPM FIRMŲ 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS VERTINIMAS 

VPM firmų metinės veiklos vertinimo tikslas - išsiaiškinti efektyviausiai 2012 metais veikusias VPMF ir 
jas apdovanoti verslo praktinio mokymo firmų mugės „Utena 2013" metu. Vertinama pagal tris mokymo 
institucijų kategorijas: vidurinės mokyklos ir gimnazijos, profesinės mokyklos, aukštosios mokyklos. 

Visa informacija ir VPM firmų metinės veiklos vertinimo anketa pateikiama prisijungus prie interneto 
puslapio www.sl.viko.lt, skiltyje Naujienos. 

Užpildytų anketų laukiame iki 2013 metų kovo 1 dienos!  
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SEMINARŲ CIKLAS VPMF „SILUETAS“ 
Verslo praktinio mokymo firmoje „Siluetas“ tęsiasi seminarų ciklo studentams  

„Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs“ mokymai 

Mokymai „Marketingas- kelias į įmonės sėkmę“ 

Šių metų lapkričio 5 dieną, mes, maisto produktų technologijos studijų programos studentai, atlikdami 
praktiką VPMF „Siluetas“, dalyvavome seminare „Marketingas - kelias į įmonės sėkmę“, kurį vedė lek-
torė Virgilija Titenienė. Pusantros valandos trukusio seminaro metu ne tik sužinojome marketingo sąvo-
kos atsiradimo istoriją, marketingo komplekto elementų tarpusavio priklausomybę, bet ir diskutavome 
apie marketingo naudą verslo įmonės veiklai. Turėjome puikią galimybę pavartyti įvairius reklaminius 
lankstinukus bei juos paanalizuoti. Dėstytoja pateikė įdomių marketingo priemonių taikymo praktinių 
pavyzdžių bei naudingų patarimų, kaip, dirbant rinkodaros skyriuje, sukurti vartotojui patrauklius katalo-
gus ar reklaminius pasiūlymas.  

Monika Grižaitė ir Jovita Mierkytė 
VPMF „Siluetas“ darbuotojos 

 

Mokymai „Darbuotojų paieška ir atranka“ 

2012 m. lapkričio 20-21 dienomis VPMF „Siluetas“ darbuotojai dalyvavo seminare „Darbuotojų paieška 
ir atranka“. Mokymus vedė vadybos dalykų dėstytoja, lektorė Regina Šilinskienė. 

Pirmąją seminaro dieną diskutavome apie tai, kodėl darbdaviai ieško ypatingo darbuotojo. Dėstytoja pa-
teikė informaciją, kaip tinkamai parengti dokumentus pretenduojant į laisvą darbo vietą, kokie įsidarbini-
mo pokalbio metu pretendentui yra užduodami klausimai. Taip pat aptarėme, kokias klaidas padaro as-
menys, ieškantys darbo.  

Antrąją dieną vyko praktinis užsiėmimas, kurio metu turėjome galimybę įtvirtinti gautas žinias bei pasi-
tikrinti savo gebėjimus. Pasidalinę į tris komandas, atlikome pirmąją užduotį, kurios metu turėjome pa-
rengti darbo skelbimą, atitinkantį mūsų studijuojamą maisto produktų technologijos studijų programą. 
Šiai užduočiai buvo skirta 45 min, tačiau šio laiko buvo per ma-
žai, nes užduotis nebuvo tokia lengva, kaip tikėjomės. Užtruko-
me daugiau nei valandą, tačiau skelbimus parengėme. Iš trijų 
sukurtų darbo skelbimų atrinkome parengtą geriausiai- tai buvo 
darbo skelbimas užimti laisvą pieno technologo darbo vietą vie-
noje iš žinomų įmonių Utenos mieste „Rokiškio pienas“. Tuo-
met kiekvienas turėjome parašyti motyvacinį laišką laisvai dar-
bo vietai užimti. Iš devynių pateiktų motyvacinių laiškų buvo 

išrinktas geriausias. 
Juo tapo Ingos Kono-
novaitės parengtas mo-
tyvacinis laiškas. Pas-
kutinė užduotis buvo 
pati sunkiausia ir įdomiausia. Buvome padalinti į dvi grupes: 
„darbdavių“ ir „darbo ieškančių asmenų“. Šios užduoties metu 
imitavome pokalbį dėl darbo. Užduotis buvo didelis iššūkis tiek 
„darbdaviams“, tiek „ieškantiesiems darbo“. Iš šešių studentų, 
pretenduojančių į laisvą darbo vietą, atranką laimėjo Monika 
Grižaitė. Sveikiname Moniką už puikų gebėjimą pristatyti save 
kaip ypatingą darbuotoją!  

Mokymų metu išgirsta informacija daugeliui iš mūsų buvo nau-
ja ir negirdėta. Lektorė Regina Šilinskienė seminaro metu negailėjo pagyrimų. Tai suteikė mums daugiau 
pasitikėjimo savimi. Mūsų atsiliepimai apie seminarą yra tik patys geriausi, kadangi įgavome daugiau 
patirties.  

Rūta Mikučionytė ir Inga Kurpytė 
VPMF „Siluetas“ darbuotojos 

Patarimai darbdaviams prieš pokalbį 

Geriausio darbo skelbimo rinkimas 
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VPMF „SILUETAS“ RENGINYS SUARTINANTIS KARTAS 

2012 m. lapkričio 19 d. verslo praktinio mokymo firmoje „Siluetas“ vyko Suaugusiųjų švietimo savaitės 
„Kartų mokymasis kartu“ renginys- praktinis seminaras „Praktiniai įgūdžiai realioje ir simuliacinėje 
verslo įmonėje“. Seminare dalyvavo svečiai iš Utenos Trečiojo amžiaus universiteto.  

Šiam renginiui ruošiamės su jauduliu. Nera-
mino, kaip reikės bendrauti su gerokai vyres-
niais už save? Ką jiems sakysime? Ar jiems 
bus įdomu sužinoti, kaip studijuoja šiandieni-
niai studentai? Ar pavyks išmokyti seminaro 
dalyvius dirbti su programa Microsoft Pub-
lisher? Dabar, renginiui jau praėjus, galime 
sakyti, kad jaudinomės be reikalo. Nerimas 
dingo vos sutikus geranoriškai ir maloniai 
nusiteikusias seminaro dalyves. Taigi, pir-
miausiai svečiams parodėme „Simulith“ 
centro sukurtą filmą apie Lietuvoje veikian-
čių verslo praktinių mokymo firmų veiklą. 
Po to, VPMF „Siluetas“ visų skyrių darbuo-
tojai prisistatė, papasakojo apie skirtinguose 
skyriuose vykdomas veiklas, įgytą patirtį, 
patobulintas žinias. Pasiūlėme aplankyti praktikos metu studentų sukurtų reklaminių priemonių mini pa-
rodėlę. Senjorams kilo daugybė klausimų, nes apie verslo praktinio mokymo firmas ir apie tokį studentų 

mokymo metodą jos sužinojo pirmą kartą. Būtent 
dėl gausybės pasipylusių klausimų ir atsakymų į 
juos, seminaras užtruko ilgiau nei planavome. Vy-
ko tiesiog malonus ir šiltas bendravimas, nuošir-
dus pokalbis.  

Vėliau mokėme senjoras susikurti savo asmeninę 
vizitinę kortelę. Ir čia maloniai nustebino tai, kad 
vyresnės kartos žmonės puikiai moka dirbti su 
kompiuteriu, turi ir naudoja elektroninį paštą. Su-
sikurtas asmenines vizitines korteles atspausdino-
me, o senjoros jas išsisiuntė į asmenines el. pašto 
dėžutes –  jei reikės, galės dar kartą atsispausdinti 
ar atnaujinti  informaciją. 

Šis renginys buvo tikrai įsimintinas, jis padėjo 
suartinti skirtingų kartų žmones.  

    
Gintarė Ragauskaitė ir Monika Grižaitė 

   VPMF „Siluetas“ darbuotojos 
 

Renginio dalyviai 

Mokymų įkarštyje 
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VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ VIDEO KONFERENCIJA 

Lapkričio 29 d. Utenos kolegijos Elekt-
roninio mokymo centro Verslo praktinio 
mokymo firmos ,,Siluetas“ 
ir ,,Interjeras“ dalyvavo tarptautinėje 
Verslo praktinio mokymo firmų vaizdo 
konferencijoje. Konferenciją organizavo 
Simuliacinių verslo paslaugų centras, 
įsikūręs Merserio apygardos visuomeni-
niame koledže (Mercer County Commu-
nity College), Vest Vindzore, Naujaja-
me Džersyje, JAV. Konferencijoje daly-
vavo 30 VPMF, tame tarpe 7 VPMF iš 
Belgijos bei 2 VPMF iš Lietuvos, liku-
sios VPMF iš JAV. 16 VPMF dalyvavo 
realiai, o 14 jungėsi vaizdo konferenci-

jos būdu. Kiekvienos VPMF pristatymui buvo skirtas laikas iki 5 minučių. Taip pat buvo skirtas laikas 
klausimams.  

VPMF „Siluetas“ veiklą pristatė TA-10 gr. studentės Kristina Budrytė ir Džiordana Botova (vadovė Ro-
mualda Serbentienė).   

VPMF „Interjeras“ veiklą pristatė TA-10 gr. studentės Kristina Žvikaitė ir Kristina Petrauskaitė (vadovė 
Ramutė Narkūnienė).  

Tokia patirtis ne tik nauja VPMF veikloje, (VPMF „Siluetas“ ir „Interjeras“ pirmąkart dalyvavo tokio 
pobūdžio renginyje), bet ir naudinga savo galimybėmis užmezgant naujus ryšius, susipažįstant su kitų 
VPMF veikla, perimant patirtį tokio pobūdžio renginių organizavime.  

VPMF „Siluetas“ ir „Interjeras“ informacija 

Šių metų lapkričio 30 dieną Kauno kolegi-
jos ekonomikos ir teisės fakultete vyko 
VPMF „Raštmena“ darbuotojų surengta 
Kalėdinių atviručių mugė. Visos mugėje 
pardavinėjamos atvirutės buvo pagamintos 
pačių įmonės darbuotojų. Šios mugės tiks-
las buvo surinkti lėšas globos namuose gy-
venantiems vaikams.  Per kelias valandas 
trukusią mugę pavyko surinkti 90 Lt. Šie 
pinigėliai sėkmingai buvo pervesti į Išsipil-
dymo akcijos sąskaitą. 

VPMF „Raštmena“ informacija 

Renginio dalyvės 

VPMF „RAŠTMENA“ KALĖDINĖ MUGĖ 

Mugės akimirka 


