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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 

NAUJIENOS 

„Simulith“ centre šių metų gruodžio 7 dieną lankėsi VPMF 
„Interjeras“ ir „Siluetas“ darbuotojai, lydimi VPMF 
„Interjeras“ vadovės Ramutės Narkūnienės. Darbuotojai  
pristatė savo firmas bei domėjosi „Simulith“ centro vykdo-
ma veikla. 

Svečiams buvo surengta viktorina apie „Simulith“ tinklą. 
Aktyviausia ir daugiausiai žinanti viešnia Dovilė Grašienė 
iš VPMF „Interjeras“ buvo apdovanota atminimo dovanėle. 

 

>>> 
Įteikiama atminimo dovanėlė 
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Nuo lapkričio mėnesio pabaigos įgyvendinant Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Privalomas mokymas 
verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ startavo VPMF gairių testavimas. 
„Simulith“ centro bei projekto partnerių komandos sukūrė VPMF gaires trims skirtingoms tikslinėms grupėms: VPMF 
vadovams, sprendimų priėmėjams švietimo srityje bei viešajai visuomenei. Taip pat sukurtos anketos, kurias prašome 
užpildyti respondentus, perskaičius VPMF gaires tam, kad galėtumėm jas toliau tobulinti ir sėkmingai pasiekti užsi-
brėžtą tikslą - inicijuoti privalomo verslo praktinio mokymo firmos modelio diegimą į mokymo programas profesinėse 
Lietuvos mokyklose perimant austrų ir bulgarų patirtį.  

Numatyta, kad gairių testavimas bus vykdomas iki kovo mėnesio pabaigos. Visiems respondentams, kuriems buvo iš-
siųstos gairės ir anketa, norime pranešti, kad Jūsų nuoširdūs pastebėjimai ir patarimai kaip gaires tobulinti yra labai 
reikalingi ir vertinami. Negavusiems VPMF gairių ir testavimo anketos, tačiau norintiems prisidėti prie šio svarbaus 
darbo, reikėtų susisiekti su „Simulith“ centro darbuotojais el. paštu slinfo@viko.lt arba skambinti telefonu 852191646. 
Bendras darbas, siekiant pagerinti VPMF mokymo(si) modelio potencialo išnaudojimą Lietuvos švietimo sistemoje, 
sustiprins VPMF tinklo veiklą. 

Linkime kantrybės ir įžvalgumo šiame darbe!  

„Simulith“ centro informacija 

VYKDOMAS VPMF GAIRIŲ TESTAVIMAS 

Metodinė VPMF skyrių medžiaga anglų kalba 

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir buvusi Vilniaus kooperacijos kolegijos VPMF „Reda“ vadovė Gražina 
Strazdienė dalijasi VPMF medžiaga ir dokumentais anglų kalba. Ši metodinė medžiaga buvo parengta 2003-2004 me-
tais, kai autorės dalyvavo VPMF steigimo Latvijoje projekte. Medžiagą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro inter-
neto puslapio, Meniu pasirinkę  VPMF, tuomet Metodinė medžiaga. Artimiausiu metu pasinaudoję šia nuoroda galėsi-
te rasti Vilniaus kolegijos VPMF „Vilionė“ buvusios vadovės Daivos Mikalkevičienės parengtą metodinę medžiagą ir 
dokumentus. 

 

>>> 

2012-12-12 Kauno statybininkų rengimo centro smul-
kiojo verslo organizavimo skyriuje vyko Kauno regiono 
profesinio mokymo įstaigų ekonomikos ir verslo moky-
tojų konferencija-seminaras „Ekonomika ir verslumas 
rengiant mokinius profesinei karjerai“. Į seminarą 
atvyko „Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė 
Ignatonienė ir skaitė pranešimą „VPMF – erdvė būti, 
veikti, tapti“. Verslo praktinio mokymo firmos „Bitas“ 
vadovė Vida Budrikienė pasidalino dalyvavimo mugėse 
patirtimi. 

Ekonomikos ir verslo mokytojų skaitytuose praneši-
muose harmoningai derėjo ilgametė patirtis ir inovaty-
vių mokymo metodų taikymo galimybės. Konferencijos
-seminaro išvada: „Geri mokytojai pakeičia visą žmo-
gaus gyvenimą“ (pagal Geoff Petty). 

VPMF „Bitas“ vadovė Vida Budrikienė  

 

KONFERENCIJA KAUNO STATYBININKŲ RENGIMO CENTRE  

Danguolė Ignatonienė 
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6 –OJI VAKARŲ LIETUVOS REGIONO VPMF MUGĖ 
Lietuvos verslo ateitis priklauso nuo kvalifikuotų verslo specialistų parengimo, kurie bus pajėgūs imtis savo verslo. 
Būsimųjų verslininkų ruošimas yra siejamas su praktinių įgūdžių formavimu. Šie įgūdžiai įgyjami per mokomąsias ir 
gamybines praktikas. Viena iš praktikos organizavimo formų yra verslo praktinio mokymo firmos. Verslumo įgū-
džius, įgytus dirbant praktinio mokymo firmoje, studentai demonstruoja mugėse.  

Jau tapo tradicija žiemos pradžioje organizuoti Vakarų Lietuvos regioninę verslo praktinio mokymo firmų mugę. 
2012 m. gruodžio 4 d. Žemaitijos kolegijoje, Rietave, vyko 6 - oji  Vakarų Lietuvos regiono VPMF mugė „Verslo 
praktinio mokymo firmos mokymo institucijose: Galimybės ir iššūkiai“.  

Mugėje dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos, Raseinių technologijos ir verslo mo-
kyklos bei Žemaitijos kolegijos verslo praktinio mokymo firmos. Džiugu, kad dalyviai nepabūgo jau žiemiškai žvar-
baus oro ir į mugę susirinko net 10 komandų! Taip pat renginyje apsilankė svečiai – Klaipėdos turizmo mokyklos 
VPMF „Ateitis“ studentai su vadove Inga Anužyte – Gudleikiene, Žemaitijos kolegijos administracijos atstovai, 
dėstytojai ir studentai. 

Mugės atidarymo metu dalyviams ir svečiams sveikinimo žodį tarė Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto dekanas 
Narūnas Martinkus bei savo pradinius įspūdžius išsakė iš toliausiai atvykęs renginio svečias – „Simulith“ centro 
verslo konsultantas Marius Ignatonis. 

Studentų komandų darbą 
vertino kompetentinga 
komisija: pirmininkas – 
Rietavo savivaldybės ad-
ministracijos direktorius 
Vytautas Dičiūnas, nariai 
- Rietavo verslo informa-
cinio centro direktorė 
Laima Dockevičienė, 
Klaipėdos valstybinės 
kolegijos VPMF „Kopija“ 
vadovė Jūratė Laurinavi-
čienė bei „Simulith“ cent-
ro verslo konsultantas 
Marius Ignatonis. Taip 
pat į komisijos sudėtį bu-
vo pakviesti bene griež-
čiausi vertintojai - Žemai-
tijos kolegijos absolven-
tai, dukart tarptautinės VPMF mugės dalyviai, sidabrinės komandos nominantai, buvę verslo praktinio mokymo fir-
mos „Auksinė žuvelė“ direktoriai – Petras Viknius ir Mindaugas Praspaliauskas. 

Kadangi mugė vyko artėjant švenčių, stebuklų ir dovanų laikotarpiui, ji prasidėjo nuo smagiausios veiklos - koman-
dų sveikinimų. Jų metu komisija stebėjo ir vertino dovanos ir sveikinimo teksto išradingumą, išskirtinumą ir origina-
lumą. Mugės metu buvo galima stebėti labai aktyvų bendravimą ir intensyvią prekybą, nes renginyje gausiai apsilan-
kė Žemaitijos kolegijos dėstytojai bei studentai. Tikimės, kad visiems mugės dalyviams pavyko įgyvendinti savo 
tikslus, puikiai pristatyti savo firmą, taip pat patenkinti visus įnoringus pirkėjų pageidavimus.  

Sveikinimo žodį taria Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto dekanas Narūnas Martinkus 

>>> 
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Vertinimo komisijos pirmininkas Vytautas Dičiūnas prieš apdovanojant komandas paminėjo, kad tokiame 
renginyje jis dalyvauja jau antrą kartą ir gali teigti, kad per tą laikotarpį galima stebėti išaugusį studentų entuziaz-
mą, išradingumą bei verslumo sugebėjimus. O buvę VPMF „Auksinė žuvelė“ darbuotojai, kuriems teko galimybė 
pabūti „kitoje barikadų pusėje“, nurodė, kad stebėti ir vertinti komandų darbą buvo žymiai sunkiau, nei patiems 
dirbti mugėje ir pristatinėti savo firmą ar jos prekes. Tad sunkaus ir atsakingo vertinimo komisijos narių pastangų 
dėka nei vienos komandos darbas ir pastangos neliko neįvertintos: 

• Nominacijoje „Studentų gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti“ nugalėjo VPMF „Auksinė žuvelė“. 
• Nominacijoje „Gebėjimas reklamuoti savo firmą, jos prekes ir paslaugas“ nugalėjo VPMF „Kopija“. 
• Originaliausiu sveikinimu pripažintas VPMF „Studauto“ padalinio „Autovizija 23“ sveikinimas. 
• VPMF „Florameta“ apdovanota diplomu už „Geriausią mugės reklaminę akciją“. 
• Nominacijoje „Geriausias mugės katalogas“ nugalėjo VPMF „Vivateco“. 
• Nominacijoje „Gebėjimas bendrauti užsienio kalba“ nugalėjo VPMF „Studauto“ padalinys „Autovizija 24“. 
• Geriausia mugės komanda išrinkta VPMF „Kopija“. 
• Nominacijoje „Gebėjimas dalykiškai pristatyti VPMF veiklą“ geriausiomis pripažintos dvi komandos – 

VPMF „Pamarys“ ir VPMF „Biurometa“. 
• Išradingiausia mugės komanda išrinktas VPMF „Florameta“ padalinys „Saldi svaja“. 
• Stilingiausia mugės komanda išrinkta VPMF „Kopija“. 
• Nominacijoje „Geriausia mugės radijo reklama“ nugalėjo VPMF „Studauto“ padalinys „Ekspresas“. 
• Nominacijoje „Geriausias elektroninis firmos pristatymas“ nugalėjo VPMF „Kopija“. 
• Geriausiais mugės vadybininkais išrinkti Indrė Jonaitytė ir Ugnė Grigaitytė (abi iš VPMF „Auksinė žuvelė“)  

bei Tomas Sabutis (VPMF „Studauto“ padalinys „Ekspresas“). 

Visos komandos buvo apdovanotos 
„Simulith“ centro bei Žemaitijos kole-
gijos dovanėlėmis bei atminimo pri-
zais. Po apdovanojimų įteikimo savo 
mintimis ir įspūdžiais apie mugę ir jos 
dalyvius pasidalino Rietavo verslo 
informacinio centro direktorė Laima 
Dockevičienė.  

Galima tik pasidžiaugti, kad jau šeštus 
metus iš eilės yra organizuojama ši 
regioninė mugė. Tai puiki galimybė 
studentams, o tuo pačiu ir firmų vado-
vams, įgyti patirties rengiantis kasme-
tinei tarptautinei VPMF mugei. 

6 – osios vakarų Lietuvos regiono 
VPMF mugės organizatorė nuošir-
džiai dėkoja visiems renginyje dalyva-
vusiems studentams, jų vadovams, 
vertinimo komisijai bei mugės sve-
čiams. 
 

Daiva Aleksandravičienė 
VPMF „Auksinė žuvelė“ vadovė 

6-osios vakarų Lietuvos regiono VPMF mugės organizatorė 

VPMF „Auksinė žuvelė“ komanda ir geriausios mugės vadybininkės pirmoji iš kairės  
Ugnė Grigaitytė , trečioji iš kairės Indrė Jonaitytė 

>>> 
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VPMF „VILIONĖ“ SUSITIKIMAS SU VPMF „GIJA“ IR VPMF „MIGLĖ“ 

VPMF „Vilionė“ dirbantys Vilniaus kolegi-
jos Turizmo ir viešbučių administravimo 
studentai gruodžio 5 dieną organizavo susi-
tikimą su VPMF „Gija“ ir VPMF „Miglė“ 
tema: „Įgytų kompetencijų panaudojimas 
renkantis darbą“.  

Susitikimą pradėjo VPMF „Gija“ atstovai. 
Pristatyta veikla ir pagal temą atliktos ap-
klausos rezultatai, kuriuos pateikė praneši-
mo metu. Vėliau VPMF „Miglė“ atstovai 
pristatė savo įmonės veiklą bei mugėse gau-
tus apdovanojimus. „Vilionės“ studentai 
supažindino su kiekviename firmos skyriuje 
įgyjamas kompetencijas. Taip pat pateikė 
atlikto tyrimo apklausos rezultatus, kurie 
parodė, kad darbo laiko nepakanka atliekant 
praktiką visuose įmonės skyriuose, siekiant 

įsisavinti žinias. Daug naudingiau būtų dalį teorinių žinių įgyjamų paskaitų metu realiai pritaikyti atliekant prakti-
ką VPM firmoje. 

Į susitikimą atvyko Vilniaus kolegijos Prekybos vadybos studentai kurie užėmė pirmą vietą 16-oje tarptautinėje 
VPMF mugėje. Jie dalinosi įspūdžiais apie pasiruošimą mugei, pasakojo kaip kilo ši idėja, parodė nuotraukas iš 
mugės ir pasidalino savo sėkmės istorija. Studentai susidomėję klausėsi, laimėtojams uždavė juos dominančius 
klausimus – apie paslaugų kainodarą, dalyvavimo mugėje privalumus ir trūkumus bei konkurenciją. Labiausiai 
džiaugėsi vienu pagrindiniu laimėjimu, gautu 2012 m. balandžio mėn. 16-oje tarptautinėje VPMF mugėje - auksi-
niu apdovanojimu. 

Susitikime dalyvavo Daiva Mikalkevičienė, buvusi VPMF „Vilionė“ vadovė. Ji pasakojo apie „Vilionės“ įkūrimą, 
kaip savarankiškai teko perprasti visą VPMF veiklą ir infrastruktūrą. Taip pat dalinosi savo patirtimi, nuoširdžiai 
džiaugėsi kiekvienu firmos laimėjimu ir linkėjo gerų darbo rezultatų.  

Po pristatymų ir pasidalijimo patirtimi apie įgytą patirtį ir kompetencijas vyko diskusija. 

Pirmoji diskusija paskatino susitikimo dalyvius įsisavinti išgirstą medžiagą apie įmones, kadangi tai buvo viktori-
na. Viktorinos vedėjai uždavė klausimus apie VPMF „Gija“, „Miglė“ ir „Vilionė“. Visi studentai aktyviai dalyva-
vo viktorinoje. Daugiausiai teisingų atsakymų pateikė bei  nugalėtojais tapo VPMF „Miglė“. Jiems buvo įteikta 
dovana – naujausia VPMF „Vilionė“ paslauga – naujametinė kelionė į Rygą. 

Antras žaidimas buvo „Taip ir ne“. „Stebuklingoje dėžėje“ buvo paslėpti daiktai (susiję su VPMF veikla), kuriuos 
ir turėjo atspėti dalyviai. Aktyviai dalyvavo susitikimo svečiai, kurie ir laimėjo saldžiuosius prizus. 

Visi susitikimo dalyviai prie kalėdinės eglutės išsirinko dovanėlę. Renginio pabaigoje svečiai padėkojo už turinin-
gą susitikimą, galimybę bendradarbiauti ir pareiškė, kad norėtų ir ateityje bendrauti ne tik simuliacinėje erdvėje, 
bet ir realioje aplinkoje. 

Tikimės, kad liksime nuolatiniais partneriais, o bendravimas ir bendradarbiavimas taps dar aktyvesniu. 

VPMF „Vilionė“ darbuotoja 
Vilija Zemlianicyna TV10C 

Renginio akimirka 
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VPMF „SILUETAS“ PAMINĖJO 18-ĄJĮ GIMTADIENĮ 
Gimtadienis – visuomet džiaugsminga šventė, o firmos gim-
tadienis – dar ir puiki proga susitikti bei pabendrauti su vers-
lo partneriais, kolegomis, svečiais. 

VPMF „Siluetas“ puoselėja gimtadienio minėjimo tradicijas. 
Šiemet gruodžio 5 dieną firma šventė 18-ąjį veiklos gimta-
dienį.  

Į gimtadienio šventę atvyko Verslo ir technologijų fakulteto 
dekanė doc. R. Bagdonavičienė, prodekanė doc. V. Steponė-
nienė, Elektroninio mokymo centro vadovė doc. dr. V. Bart-
kutė – Norkūnienė, Verslo ir vadybos katedros vedėja R. 
Puidokaitė – Savickienė, VPMF „Interjeras“ koordinatorė R. 
Narkūnienė, VTF fakulteto praktikų vadovė V. Andrašienė, 
lektorė J. Šinkūnaitė bei verslo partneriai – VPMF 
„Interjeras“ darbuotojai.  

Svečiai sveikino ir verslo praktinio mokymo firmai linkėjo gyvuoti dar daug metų, išlikti iniciatyvia, atsakinga  ir 
toliau siekti gerų veiklos rezultatų.  

Po nuoširdžių sveikinimų ir nuotaikingų žaidimų, vaišinomės šventiniu tortu, studento Eimanto specialiai šiai 
šventei iškeptu firminiu pyragu ir kitais saldumynais. 

VPMF SILUETAS informacija 

Gimtadienio akimirka 

SVEČIAI IŠ UTENOS VPMF „VILIONĖ“ 
Vilniaus kolegijos trečio kurso Turizmo ir Viešbučių administravimo studentai, atliekantys praktiką 
VPMF ,,Vilionė“ sulaukė svečių iš Utenos kolegijoje esančių praktinio mokymo firmų ,,Siluetas“ ir ,,Interjeras“. 
Šios firmos su malonumu atvyko į svečius. 

Apsilankymas įvyko gruodžio 7 d. Netikėtu sutapimu tapo tai, kad atvykę svečiai taip pat buvo antrojo kurso Tu-
rizmo ir Viešbučių administravimo studentai. Susitikimas prasidėjo nuo 
VPMF ,,Vilionė“ tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus pristatymo 
apie įmonę ir įmonės teikiamas paslaugas. Pristatymui buvo naudojami 
anketų duomenys, kuriuose išskirti ,,Vilionė“ privalumai ir trūkumai, 
aptarta visų skyrių veikla.  

Vėliau išklausėme svečių iš VPMF ,,Interjeras“. Jie pristatė savo įmonę, 
jos susikūrimą, veiklą ir parduodamas prekes. Po jų VPMF „Siluetas“  
darbuotojai pristatė savo firmą, jos susikūrimo istoriją bei veiklą.  

Po visų pristatymų žiūrėjome VPMF ,,Vilionės“ studentų sukurtą filmu-
ką apie įmonės darbą.  

Padėkos žodį tarė dėstytojos, kurios dalinosi savo patirtimi bei padėkojo 
už malonų bendradarbiavimą. Įmonės pasirašė bendradarbiavimo sutar-
tis. Sutartis po derybų pasirašė generalinės direktorės.  

Kol vyko sutarčių pasirašymas, studentai turėjo galimybę susipažinti 
vieni su kitais, pabendrauti, pasikeisti naudinga informacija ir įspūdžiais studijų metu. 

Susitikimo pabaigoje firmų vadovės pasidalino kalėdinėmis dovanėlėmis ir pasidžiaugė įvykusiu susitikimu.  

Linkime visiems surasti laiko ir noro bendrauti, nes tokie susitikimai teikia daug naudos ir užtikrina geras emoci-
jas.  

TV10C studentas Robertas Apšega 
VPMF ,,Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė 

Sutartis pasirašyta 
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VERSLUMO SAVAITĖ SMALININKUOSE 
„Po dvidešimties metų tu būsi labiau nusivylęs dėl to, ko nepadarei, nei dėl to, ką padarei. Taigi atsikratyk pančių. 
Palik saugų uostą. Pagauk palankų vėją. Tyrinėk. Svajok. Atrask.“ – rašė Markas Tvenas. 

Siekiant skatinti jaunų žmonių verslumą, jo ugdymą šeimoje bei mokykloje, sudarant sąlygas kūrybingų, mąstančių 
asmenybių, suprantančių verslo svarbą, atsiradimą, 2012 m. gruodžio 12 d. Smalininkų technologijų ir verslo mo-
kykloje įvyko jaunimo verslumo ugdymo idėjų ir iniciatyvų konkursas, kuriame buvo pristatytos 9 originalios idėjos: 
1ak4 grupė – „Vaikų priežiūros kambarys mokykloje“, Tauragės PRC – „Paprasta, patogu ir pigu“, 1ak4 grupė – 
„Dekupažo ir floristikos dirbtuvėlė“, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija – „Mano šeimos verslas internete“, 
VšĮ Raseinių TVM „Vaikų švenčių organizavimas VšĮ „Burbuliukas“, VšĮ Raseinių TVM – „Šunelių viešbutis UAB 
„Agaras“, 2pv4 grupė – „Netradicinis klubas Skirsnemunėje“, mokytojas Raimondas Stonys – „Pusrytinė bandelė“. 

Mokinių parengtas idėjas ir iniciatyvas vertino komisija: Simulith centro vedėja Rima Bačiulytė, Jurbarko kredito 
unijos valdybos pirmininkė Nijolė Petraitienė, Smalininkų TVM praktinio mokymo vadovas Algimantas Petraitis, 
profesinio mokymo skyriaus vedėja Vida Nenortienė, neformaliojo švietimo organizatorė Gražina Martišienė.  

Komisija atsižvelgė į originalumą, kūrybiškumą, išskirtinumą, idėjos atitikimą rinkos poreikiams, idėjos praktišku-
mą ir realizavimo galimybes, gebėjimą dalykiškai pristatyti savo verslo idėją. 

Žiūrovai galėjo pirkti gražių 
ir praktiškų mezginių, darbe-
lių iš karoliukų. 

Smagu, kad komisija buvo 
gerai nusiteikusi, todėl pra-
laimėjusių nebuvo. Visos 
komandos buvo apdovanotos 
pagyrimo raštais ir dovanėlė-
mis. 

Labai dėkojame atvykusiems 
svečiams iš „Simulith“ cent-
ro, Jurbarko kredito unijos, 
Tauragės PRC, VšĮ Raseinių 
TVM, Jurbarko A. Giedrai-
čio-Giedriaus gimnazijos. 

2012 m. gruodžio 13 d. tęsė-
si verslo savaitės renginiai. 
Rajono mokytojai rinkosi į 

seminarą „Mokinių verslumo ugdymas ir skatinimas“, svečiavosi VPMF „Aitvaras“. Visi galėjo pamatyti,  derėtis ir 
pirkti šurmuliuojančioje kalėdinėje mugėje, stebėti padavėjų-barmenų specialybės mokinių varžytuves. 

2012 m. gruodžio 14 d. mokytojai ir mokiniai klausėsi Aleksandro Stulginskio universiteto atstovų paskaitos apie 
įgyvendintas verslo idėjas kaimiškose vietovėse. 

Visi įvykę renginiai mums padės tapti savarankiškiems, kūrybingiems ir iniciatyviems. 

VPMF „Aitvaras“ direktorė Toma Pocevičiūtė 

Konkurso komisijos nariai 


