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18-OJI TARPTAUTINĖ  
VPMF MUGĖ 

KAUNAS 2014 

Data: 2014 m. kovo 26-27 dienos. 

Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 

Visą mugės informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Į mugę užsiregistravo šios Lietuvos VPMF: PIRAMIDĖ, LOGETRA, AUKSINĖ ŽUVELĖ, PAPIRUSAS, GIJA, MAIS-
TO NAMAI, INTERJERAS, SILUETAS, AITVARAS, SPINDULYS, BLIZGESYS, VIVAT ECO, STUDAUTO, PAMA-
RYS, TRANSLANAS, ŽIEDŪNA, SKANAUS, AUKSINIS RYŠYS, STATINGA, MIGLĖ,  MARKO MANTINGĖLĖ, 
SIURPRIZAS, HATORA, H&A EXPORT COMPANY, VILIONĖ, RITĖ, ŠAGRENĖ, ATEITIS, NOBILITAS, VIGORA, 
ŠILTAS LAIKAS KARTU, SUVENYRAS, VIKO DRAUDA, VIKO BANKAS, NATŪRALITA, TRANSRIDA, AGRO-
VERSLO KOORPORACIJA. 

Jei registravotės, bet Jūsų nėra šiame sąraše nedelsiant kreipkitės į „Simulith“ centrą. 

Socialinių ir verslo projektų idėjų turnyras! 

Simulith centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt skelbiami socialinių ir verslo projektų idėjų turnyro nuostatai, turnyro 

dalyvio anketa, idėjos aprašymas. Kviečiame aktyviai dalyvauti! 

 

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

 

VPMF „Vigora“ š.m. sausio 31 dieną buvo suteiktas EUROPEN kokybės  pažymėjimas. Sveikiname sėkmingai praėjus atestaciją! 

„Simulith“ cente š.m. vasario 6– balandžio 27 dienomis praktiką atlieka Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto įstaigų administra-

vimo programos trečio kurso studentė Almina Saibutytė  

Primename, jog VPMF veiklos už 2013 metus vertinimo anketų laukiame iki š.m. vasario 17 d.  

Š.m. vasario 24 dieną Vilniuje vyks „Simulith“ Patariamosios Tarybos posėdis. 

 
„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117 

LT-01114 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
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Šių metų vasario 4-5 dienomis vyko trečiasis projekto „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo progra-

ma“ projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 partnerių susitiki-

mas. 

Į susitikimą ankstyvą sekmadienio rytą išvykome visi „Simulith“ centro darbuoto-

jai. Vilniaus oro uoste smagiai praleidę laiką su keletu draugų, lėktuve pabendra-

vę su krepšinio legenda Arvydu Saboniu stabtelėjome Lione. Trečias pagal dydį 

Prancūzijos miestas mus pasitiko sekmadienine ramybe. Buvo labai įdomu vaikš-

čioti šio beveik du milijonus gyventojų turinčio miesto tuščiomis gatvėmis ir 

žmones sutikti tik keliose „traukos“ vietose. 

Turėdami puikias instrukcijas, kurias mums pasiūlė Prancūzijos centrinio biuro 

atstovas Jean-Marc HETSCH ir pasinaudoję puikiomis viešojo transporto paslau-

gomis metro nuvykome iki funikulieriaus, kuriuo pakilome prie Basilique de Fo-

urvière. Nuo šios neogotikinio stiliaus bazilikos teritorijos atsiveria nuostabi Lio-

no panorama, pasigrožėję ja, pabuvę bazilikoje, žemyn link miesto besidriekian-

čio parko takais nusileidome į renesansinį Vieux Lyon (senąjį Lioną). 

Miestas skendėjo šiltame snauduly. Tik kur ne kur sutikome žmonių su vėliavo-

mis, prisijungę prie jų priėjome susibūrimo vietą, pagrindinę miesto aikštę – Pla-

ce Bellecour. Čia vyko demonstracija, trumpam stabtelėję ir pasidžiaugę žmonių nusiteikimu, dar šiek tiek pasivaikščioję 

po miestą sėdome į traukinį ir nuvykome į Roanne.  

Pirmąją susitikimo dieną kaip ir visas susitikimo dienas lydėjo puikus mūsų projekto partnerių nusiteikimas dirbti. Trum-

pai aptarę kas per laikotarpį nuo mūsų pirmojo 

susitikimo buvo nuveikta, prisiminę kas turėjo 

būti padaryta, kitus su projekto veiklomis susi-

jusius klausimus pasinėrėme į darbą su testavi-

mo rezultatais. Kiekvienas projekto partneris 

pristatė VPMF vadovų rengimo programos do-

kumentų testavimo rezultatus, virė diskusijos, 

priėmėm sprendimus. Baigę pirmosios dienos 

darbus turėjome galimybę pabendrauti neoficia-

lioje aplinkoje vienoje puikių miesto kavinių. 

Kitą rytą sutarėme dėl VPMF vadovų rengimo 

programos e-platformos klausimų, pasidalino-

me atsakomybe, bendrai ir su kiekvienu aptarė-

me svarbius finansinius klausimus, o po tolimesnių žingsnių aptarimo nutarėme projektą pabaigti paskutiniu susitikimu 

Vilniuje spalio pabaigoje. Vakare dar šiek tiek maloniai pabendravus kitą rytą laukė labai ilga kelionė per Vokietiją namo. 

Noriu pasidžiaugti, jog visą kelionę mus lydėjo puikus oras, Roanne mieste šeimininkų, o ypač pono Jean-Marc rūpestis ir 

dėmesingumas. 

Grįžus laukia daug darbų, bet žinant, kad labai kompetentingi ir patyrę projekto partneriai visuomet pasiruošę visomis iš-

galėmis prisidėti prie projekto sėkmės juos malonu dirbti. 

Marius Ignatonis 

Susitikimo metu 

Liono spalvos 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PRANCŪZIJOJE 
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.  



 

Utenos kolegijoje tęsiasi seminarų ciklo studentams „Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs: darbdavių ir dėstytojų 

įžvalgos“ mokymai  

 Seminaras “Mokesčių deklaracijų elektroninių formų pildymo ypatumai 

2013 m. lapkričio 28 dieną VPMF „Interjeras“ vyko seminaras, kurį vedė lektorė Nijolė 

Pakalnienė. Ji studentus mokė naudotis Elektroninio deklaravimo sistema. Ši sistema 

suteikia galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims pateikti mokesčių deklaracijas el-

ektroniniu būdu. Seminaras buvo labai naudingas, nes sužinojome keletą EDS privalumų: 

galime pildyti ir teikti deklaracijas bet kuriuo paros metu, nereikia vykti į AVMI teri-

torinį skyrių, gauname patogias deklaracijas pildymo ir tikrinimo priemones, gauname 

elektroninį pranešimą apie deklaracijos priėmimo rezultatus, turime galimybę greičiau 

susigrąžinti sumokėtą pajamų mokesti ir PVM permoką. 

Parengė VPMF „Interjeras“ ryšių su visuomene specialistė Monika Šepkutė 

Seminaras „Efektyvus išteklių planavimas ir vadyba turizmo paslaugų įmonėse“ 

Seminaras VPMF „Interjeras“ darbuotojams įvyko 2013 m gruodžio 9 d. Jį vedė Utenos 

turizmo informacijos centro direktorė Rasa Jasinevičienė. Lektorė Uteną pristatė kaip 

laimingų žmonių miestą ir ežerų kraštą. Statistika rodo, kad 85% apklaustųjų Utenoje 

yra laimingi. Seminaro metu studentams buvo akcentuojama, kad dirbantieji turizmo 

srityje turėtų stengtis, kad jų klientai liktų laimingi ir patenkint suteiktomis paslaugomis. 

Pasak informacinio centro direktorės, 2011m. kiekviena 12-a darbo vieta pasaulyje buvo 

turizmo srityje. Prognozuojama, kad 2021m. turizmo srityje bus 323.8 mln. darbo vietų.  

VPMF „Interjeras“ informacija 

SEMINARAI UTENOS KOLEGIJOJE 

Nijolė Pakalnienė 

Rasa Jasinevičienė 

Seminaras „Verslumo gebėjimų ugdymas verslo praktinio mokymo firmose: nuo idėjos pasiekiamo rezultato 

link“ ir apsilankė svečiai iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 

2013 m. gruodžio 17 d. verslo praktinio mokymo firmoje „Interjeras“ įvyko seminaras tema „Verslumo gebėjimų ugdy-

mas verslo praktinio mokymo firmose: nuo idėjos pasiekiamo rezultato link“. Seminare dalyvavo TA-12 gr. studentai ir 

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos dėstytoja, VPMF 

„Siurprizas“ vadovė Genė Chmieliauskienė  ir Smulkaus verslo 

organizavimo studijų programos moksleiviai. 

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė R. Bag-

donavičienė pasveikino visus susirinkusius, pabrėžė VPMF svar-

bą studijų metu ugdant studentų profesinius gebėjimus ir prakti-

nius įgūdžius, pasidalijo prisiminimais apie darbą verslo prakti-

nio mokymo firmoje, visiems palinkėjo gerų ateinančių švenčių ir 

slapčiausių norų išsipildymo. 

Utenos kolegijoje veikiančios VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ 

pristatė svečiams savo veiklą, pasidžiaugė gerais rezultatais tarp-

tautinėse mugėse, gausiu studentų, kurie gavo tarptautinius Euro-

pon pažymėjimus skaičiumi, jų iniciatyvomis bei idėjomis. 
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Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 
dekanė R. Bagdonavičienė 



 

Savo mintimis apie praktinius įgūdžius VPMF „Siurprizas“ pasidalijo svečiai iš Ukmergės technologijų ir verslo mo-

kyklos. Moksleiviai pristatė savo gaminius, įvardijo gautus apdovanoji-

mus už sėkmingus veiklos rezultatus.  

Labai džiugu, kad buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VPMF 

„Interjeras“ (Utenos kolegija) ir VPMF „Siurprizas“ (Ukmergės techno-

logijų ir verslo mokykla). Firmų atstovai labai rimtai derėjosi, aptarė 

prekių pirkimų-pardavimų sąlygas, kol buvo gautas norimas abiems pu-

sėms derybų rezultatas. 

Seminarą tema „Kontaktų tinklo kūrimas ir informacinis interviu karje-

ros valdyme“ vedė Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto 

praktikų vadovė Vilma Andrašienė. Ji pabrėžė kontaktų svarbą ieškant 

darbo, nurodė kaip susikurti savo kontaktų tinklą, pateikė asmeninių ir 

dalykinių socialinių tinklų skirtumus. Pranešėja paaiškino kaip pasiruošti informaciniam interviu, kaip save pristatyti, 

kokios daromos svarbiausios klaidos ir kaip galima to išvengti. 

Pateikta konkreti informacija aktuali studentams ieškant darbo ateityje, 

pristatant save kaip būsimą specialistą, ieškant kontaktų profesinėse 

aplinkose ir specializuotuose socialiniuose tinklapiuose, gerinant ben-

dravimo įgūdžius kreipiantis tiesiogiai į darbdavius.  

Po renginio su svečiais bendravo Verslo vadybos katedros vedėja Rūta 

Puidokaitė-Savickienė, pristatė Utenos kolegijoje realizuojamas Verslo 

vadybos, Transporto verslo bei Buhalterinės apskaitos studijų progra-

mas, pakvietė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos moksleivius 

tęsti studijas Utenos kolegijoje. Prieš išvykdami svečiai aplankė ir Mo-

komajame svetingumo centre vykusias Kalėdinių patiekalų bei Netradi-

cinio kalėdinio žaisliuko parodas. 

Parengė VPMF koordinatorės R. Narkūnienė ir R. Bražulienė 

VPMF „Siurprizas“ pristatymas 

Seminaro dalyviai 

Roanne. The église Saint Etienne  
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