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VPM firmų metinės veiklos vertinimo tikslas - išsiaiškinti efektyviausiai 2012 metais veikusias VPMF ir jas apdo-

vanoti verslo praktinio mokymo firmų mugės „Utena 2013“ metu. Vertinama pagal tris mokymo institucijų kategori-

jas: vidurinės mokyklos ir gimnazijos, profesinės mokyklos, aukštosios mokyklos. 
 

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

Mugės dalyviai registruojami iki 2013 m. vasario 15 d. 

Data: 2013 m. balandžio 25-26 dienos. 

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

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

VPM FIRMŲ 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS VERTINIMAS 

2009-ųjų „Simulith“ metų žmogumi už daugiametę veiklą ir bendradarbiavimą ilgai 

nesvarstę paskelbėme p. Danguolę Kasperavičienę, 2010-ųjų metų žmogumi už ak-

tyvų verslo praktinio mokymo idėjos palaikymą ir nuolatinį mokslo ir verslo bendra-

darbiavimo skatinimą titulavome p. Bronių Sadulą. 2011-ųjų metų „Simulith“ žmo-

gumi už aktyvų tarpvalstybinių santykių tarp Lietuvos ir Suomijos palaikymą ir ska-

tinimą, daugiametį Suomijos VPMF dalyvavimo tarptautinėse VPMF mugėse Lietu-

voje organizavimą paskelbėme p. Lasse Bergroth. 
 

2012-ųjų „Simulith“ metų žmogumi už ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą su 

„Simulith“ centru ir Lietuvos VPMF vadovais, pagalbą organizuojant VPMF vadovų 

seminarus ir kitus renginius, dalijimąsi sukaupta patirtimi, metodine medžiaga, tarpi-

ninkavimą įtraukiant studentus į VPMF veiklos tobulinimą, iniciatyvą vykdant 

VPMF idėjos sklaidą skelbiame p. Daivą Mikalkevičienę. 
 

Daiva Mikalkevičienė ilgą laiką buvo VPMF „Vilionė“ vadovė, šuo metu dirba Vil-

niaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto komunikacijos katedros vedėja ir šio fakul-

teto lektorė, aktyviai dalyvauja „Simulith“ patariamosios tarybos veikoje. 

 

„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 

SIMULITH METŲ ŽMOGUS 

Daiva Mikalkevičienė 
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VPMF „VILIONĖ“ GERUMO MUGĖS RITMU 

Įkvėpti VPMF „Vilionė“ vadovės Ramunės Rapkauskaitės ir viešųjų ryšių atstovės Meros Rostovskytės TV10C grupė 

ėmėsi Kalėdinės gerumo mugės organizavimo. Tikslas buvo kilnus, todėl stengtis tikrai buvo dėl ko. 
 

Šia muge mes siekėme padovanoti šei-

moms Kalėdas. SOS vaikų kaimai Lietu-

voje padeda daugiau nei 200 vaikų, au-

gančių su savo tikraisiais tėvais, kurie 

neišgali sukurti Kalėdų šventės vaikams. 

Norėjome padėti skurstančioms šeimoms 

pajusti Šv. Kalėdų džiaugsmą. 
 

Pasiruošimas mugei buvo labai aktyvus. 

Visa grupė paskutinėmis praktikos dieno-

mis intensyviai dirbo ne tik įmonės veik-

loje, bet vieningai tarėmės ir dirbome ties 

visomis mugės detalėmis. Darėme plaka-

tus, skelbimus, raginome kolegijos stu-

dentus prisijungti, galvojome kaip viską 

gražiai pateikti, kad mugės rezultatai būtų 

kuo sėkmingesni. 
 

Mugė įvyko gruodžio 14 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto antrojo aukšto fojė. Norime labai pasidžiaugti 

ir padėkoti visiems, kurie prisidėjo savo padovanotais skanėstais ir rankdarbiais. Studentų įdėtos pastangos, mums or-

ganizatoriams, suteikė labai daug džiaugsmo. 
 

Garuojanti Kalėdinė arbata, skanėstais ir rankdarbiais nukrauti stalai, spindinti eglutė, Kalėdinė muzika ir pakilios nuo-

taikos pavertė šią mugę tikra švente. Kolegijos studentai ir dėstytojai su malonumu smaguriavo ir dosniai aukojo tam, 

kad galėtume nors maža dalele prisidėti prie šeimų gerovės. 

Šiandien mes galime labai pasidžiaugti. Visų jūsų gerumas ir TV10C grupės pastangos padėjo surinkti 487,65 Lt. 
 

Ilgai nelaukę norėjome kuo greičiau pasidalinti šiuo džiaugsmu su SOS vaikų kaimu. Nuvykome ten gruodžio 19 d.  

Buvome sužavėti šio kaimo jaukumu ir šiluma sklindančia nuo ten dirbančių žmonių, kurie maloniai mus priėmę papa-

sakojo apie savo veiklą, pakvietė apsilankyti vasarą vykstančioje šventėje, kurioje savo gabumus rodo vaikai. Žinoma, 

nuoširdžiai padėkojo už tokią dovaną. 
 

Palikdami SOS vaikų kaimą tik dar kartą supratome, kaip gera daryti tokius darbus. Ramybė ir jaukumas apėmęs mūsų 

širdis įrodė, kad mugės tikslas įgyvendintas. Kartu mes sukūrėme stebuklą ir padovanojome šeimoms Kalėdas. 

 

VPMF „Vilionė“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė ir TV10C grupė 

Mugės dalyviai 


