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Data: 2014 m. kovo 26-27 dienos (kovo 26-oji - stendų ruošimo diena, kovo 27-oji - mugės diena). 

Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas 3-eji rūmai Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 

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

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

Vasario 27 dieną „Simulith“ centro verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mo-
kykloje vykusio Vilniaus regiono profesinių mokyklų mokinių ir Vilniaus miesto kolegijų studentų konkursas „Reklama 
mano gyvenime“ vertinimo komisijos darbe. 

Daugiau apie renginį skaitykite nuspaudę šią nuorodą >>>  
 

Vasario 27 dieną „Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė dalyvavo Vilniaus kolegijos ekonomikos 
fakultete vykusiame renginyje ,,Bankininko diena“. Renginys skirtas bankininko vardo bei Bankininkystės studijų progra-
mos populiarinimui. 

Daugiau apie renginį skaitykite šių žinių antrame puslapyje. 
 

Kovo 5 dieną vyko VPMF „Maisto diena“ ir „Simulith“ centro organizuota „Maisto dienos“ viktorina ir praktinė pamokė-
lė. „Simulith“ centro interneto puslapyje buvo paskelbtas klausimynas vėliau vyko praktinė VPMF „Maisto namai“ pamo-
kėlė „Pasidaryk pats“, kurią buvo galima stebėti tiesiogiai. Viktorinos nugalėtoja tapo Vilniaus kolegijos verslo vadybos 
fakulteto VPMF „Miglė“ darbuotoja Greta Garovniovaitė. Jai suteikta vienkartinė 50% nuolaida apsipirkti VPMF „Maisto 
namai“. „Simulith“ centras nugalėtoją kviečia atsiimti specialiai įsteigtą dovaną adresu Saltoniškių g. 58-117, Vilnius, lai-
ką suderinus el.paštu slinfo@viko.lt. 

Daugiau apie renginį skaitykite „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt 
 

Kovo 6 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvavo Kauno kolegijoje vyku-
sioje verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) mugėje „Kūrybiškumas – sėkmingo verslo variklis“. Vėliau Aleksandro 
Stulginskio universitete  susitiko su VPMF „Agroverslo korporacija“ vadovais D. Žvirbliu ir A. Čapiene. Susitikime buvo 
aptarti mugės „Kaunas 2014“ organizaciniai klausimai. 

18-OJI TARPTAUTINĖ  
VPMF MUGĖ 

KAUNAS 2014 

„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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2014 metų vasario 27 dieną Vilionėje darbuotojams surengėme seminarą tema  - „Motyvacija – kaip priversti save veikti“.  
Jo metu darbuotojus supažindinome su motyvacijos kėlimo būdais ir kaip greičiau ir efektyviau pasiekti norimus rezulta-
tus.  

Po pristatymo žmogiškųjų išteklių kolektyvas sugrupavo mus poromis su mažiau-
siai pažįstamu kolega tam, kad turėtume galimybę vienas kitą labiau pažinti. Šio 
žaidimo dėka puikiai susipažinome vienas su kitu ir sužinojome įdomių faktų apie 
kiekvieną iš mūsų, pradedant mėgstamiausia  spalva ir baigiant batų dydžiu. Vėliau 
žaidimai vyko komandose, varžėmės viktorinoje ir žaidėme šaradas. Nugalėjusi 
komanda buvo apdovanota sveikinimo raštu ir saldžia dovanėle. Žmogiškųjų ištek-
lių skyrius parengė daug žaidimų ir užduočių, tačiau dėl laiko stokos, jų teko pasi-
likti artėjančiam susirinkimui. Seminaro pabaigoje kolektyvas pasveikino ir vieną iš 
savo kolegų gimimo dienos proga. Po bendros nuotraukos visi grįžo prie savo dar-
bų pakilios nuotaikos, seminaras pavyko puikiai! 

Jau dirbame penkta savaitė! Darbas “Vilionėje” vyksta sklandžiai ir smagiai. Mūsų kolektyvą sudaro keturiolika asmenų ir 
visi į darbą žiūri atsakingai ir labai stengiasi paskirtus darbus atlikti tinkamai ir laiku. Džiaugiamės, kad įgijome daug nau-
jų žinių ir patirties. Šią savaitę dirbsime jau paskutiniuose skyriuose, tad jau prikaupėme nemažą teorinių ir praktinių žinių 
bagažą ir sėkmingai dalinamės patirtimi su kolegomis. Laikas čia bėga labai greitai ir sunku patikėti, kad darbas praktinio 
mokymo firmoje jau eina į pabaigą.  Tikimės ir toliau taip naudingai dirbti ir paskutines savaites praleisti dar produkty-
viau. 

Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto studentės 
Rūta Čepukaitytė, Milda Luotytė, Žiedūnė Mikėnaitė 

 

MOKOMĖS MOTYVUOTI 

BANKININKO DIENA 
Šių metų vasario 27-ą dieną Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakultete vyko renginys „Bankininko diena“.  Šis renginys 
jau yra tapęs tradicija, todėl kiekvienais metais pritraukia vis daugiau susidomėjusių žmonių, todėl šiais metais sulaukė-
me studentų iš Socialinių mokslų kolegijos, kurie turėjo galimybę susipažinti su VIKO BANKO veikla bei dalyvauti ren-
ginyje. 

Renginys buvo atidarytas Ekonomikos fakulteto prodekanės Nijolės Kašėtienės, Simu-
lith centro verslo konsultantės Danguolės Ignatonienės, Verslo praktinio mokymo fir-
mos VIKO BANKAS vadovo Alvydo Mackevičiaus bei VIKO BANKO valdybos pir-
mininkės Rūtos Lisinskaitės kalbomis.  Taip pat buvo iškilmingai atidarytas „Pinigų 
muziejus“, kuriame galima pamatyti įvairių laikotarpių ir šalių monetas bei banknotus.  
Muziejaus atidaryme dalyvavo fakulteto studentai, dėstytojai, administracijos darbuo-
tojai ir svečiai. Taip pat „Pinigų muziejaus“ atidarymo proga buvo surengta numizma-
tų asmeninių pinigų kolekcijų paroda. Ekonomikos fakulteto dėstytojos Laimos Šapa-
lienės kolekcija buvo gausiausia ir sukėlė didžiausią susidomėjimą. 

Renginyje buvo skaitoma ir paskaita, skirta studentams. Ją skaitė  Vilniaus kolegijos Karjeros centro vedėja - Beata Ger-
vickaitė. Tema : „Asmeninės karjeros valdymas – karjeros galimybės ir darbo paieška“. Paskaita buvo skirta studentams, 
kurie nori mokėti tinkamai valdyti savo karjerą bei greitai susirasti tinkamą darbo vietą.  

Išklausius Beatos Gervickaitės paskaitos apie karjeros valdymą Ekonomikos fakulteto studentai, dėstytojai bei svečiai 
savo bankininkystės žinias galėjo patikrinti sprendžiant specialiai „Bankininko dienai“ sudarytus kryžiažodžius ir anke-
tas. Dalyviai už aktyvumą buvo vaišinami saldainiais, o nugalėtojai skelbiami Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto 
internetiniame puslapyje bei apdovanojami Garbės raštais.     

Taip pat visi norintys, turėjo galimybę tapti VIKO BANKO klientais. Kvalifikuoti VIKO BANKO darbuotojai plušėjo 
viso renginio metu.                 

Į renginį „Bankininko diena“ atvyko daug garbių svečių, o vienas iš jų, pirmasis po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvos banko pirmininkas - Bronius Povilaitis.  Jis, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto bendruomenei bei sve-
čiams skaitė paskaitą – „Mokytis visą gyvenimą“. Studentai liko sužavėti Broniaus Povilaičio nuoširdumu, atvirumu, 
paprastumu bei mokėjimu bendrauti su studentais. Ir tikimės, kad ši gerbiamo svečio paskaita nebuvo paskutinė – laukia-
me sugrįžtant! 

Renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Net tik studentai, bet dėstytojai ir svečiai aktyviai dalyvavo užduočių bei pa-
skaitų metu. Tikimės, kad ši graži tradicija neliks pamiršta ir kitais metais! 

VPMF „Viko bankas“ informacija 

Bronius Povilaitis ir Alvydas Mackevičus 


