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2013 m. lapkričio 5-6 dienomis „Simulith“ centras pakvietė į tradicinį rudens seminarą pasisemti žinių apie inovacijų diegimą 
ir jų valdymą įmonėje. 

Pirmą seminaro dieną po VPMF vadovų pasitarimo visi buvome sužavėti doc. dr. Rolando Starzdo 
paskaita apie inovacijų partnerystę. Lektorius apibūdino inovacijų svarbą, pristatė, kaip įtraukti ir 
pritraukti partnerius, kuriant ir plėtojant inovacijas, supažindino su originalia metodika – inovacijų 
partnerystės įrankiu – „O generatoriumi“. Antroje paskaitos dalyje, lektorius, norėdamas pade-

monstruoti kaip kurti ir plėtoti inovacijas, suformavo 4 komandas, kurios 
buvo mokomos nustatyti problemines įmonių veiklos sritis, panaudojant 
„O view“ priemonę. Sekančio mokymų etapo tikslas buvo atrasti problemų 
sprendimo būdus, panaudojant kitą priemonę – „O idea“. Galiausiai lekto-
rius pristatė dar vieną įrankį – „O plan“, kurio pagalba galima lengviau 
įgyvendinti pateiktas idėjas. Seminaro dalyviai aktyviai ieškojo problemų 
nustatymo ir jų sprendimo būdų, šauniai pristatinėjo savo komandų darbą. 

Doc. dr. R. Strazdas baigė savo paskaitą Charles Darwino žodžiais „Išlieka 
ne stipriausios ir ne protingiausios rūšys, o sugebančios geriausiai prisitaikyti prie pokyčių“. 

Antrosios dienos lektorė – charizmatiškoji Indrė Rada-
vičienė – žaismingai papasakojo apie pokyčių svarbą 
ne tik įmonei, bet ir žmogui, nes pokyčiai sąlygoja kon-
kurencinį pranašumą. Rinkodaros specialistė Indrė Ra-
davičienė dėstė apie inovacijų ir naujo produkto/

paslaugos vystymą bei idėjų generavimo metodus. Lektorė rekomendavo pa-
skaityti Spencer Johnson knygą „Kas paėmė mano sūrį. Arba kaip priimti po-
kyčius darbe ir gyvenime“. 

Antroje seminaro dalyje dalyviai buvo įtraukti į kūrybingumą skatinančius už-
siėmimus su įdomiomis komandinėmis bei individualiomis užduotimis. Visi 
galėjo pasijausti tarsi esantys kūrybinių industrijų atstovai. Pabaigoje visiems 
dalyviams padovanojo anketas, kurių pagalba kiekvienas galės įsivertinti ir valdyti savo asmeninius  pokyčius. 

Pasisėmę naujų žinių apie pokyčių valdymą, su gera nuotaika seminaro dalyviai išsiskirstė namo į įvairius Lietuvos kampe-
lius. 

Visą seminaro medžiagą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro interneto puslapio, skiltyje Veik-
la, Seminarai, Seminarų medžiaga. „Simulith“ centro vedėjos prezentaciją ir VPMF vadovų 
pasitarimo protokolą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro interneto puslapio, skiltyje Veik-
la, Seminarai, Vadovų pasitarimai. 

Daugiau seminaro akimirkų mūsų Facebook. 

„Simulith“ centro informacija 

„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 

SEMINARAS „INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMAS ĮMONĖJE“ 

Seminaro lektorius 
Rolandas Strazdas 

Seminaro lektorė 
Indrė Radavičienė 

Seminaro akimirka 
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VPMF VADOVŲ PASITARIMO SVARBIAUSIA INFORMACIJA 

2013-11-05 VPMF vadovų pasitarime dalyvavo 4 „Simulith“ centro darbuotojai ir 31 VPMF vadovas. Pristatytos VPMF 
tinklo ir „Simulith“ centro naujienos, aptarti būsimų seminarų ir leidybos planai, išskirtinių dienų organizavimas VPMF 
tinkle, svarstytas geriausio VPMF praktikanto rinkimų projektas, pademonstruota VPMF vadovų rengimo programa, 
pristatyta nauja „Simulith“ centro interneto puslapio vizija. 

Pagrindinė susirinkimo informacija ir nutarimai: 

• Šiuo metu tinkle veikia 50 VPM firmų. VPMF „Bitas“ ir „Atžalynas“ šiais mokslo metais pristabdė savo veiklą. 

• 2014 metais vyksianti VPMF mugė numatoma kovo 26-27 dienomis Aleksandro Stulginskio universitete Kaune 
(gali būti pakeitimų dėl datos!).  

• Pakeistas anketų metiniam veiklos vertinimui už 2013 metus atsiuntimo terminas -  anketas bus galima atsiųsti iki 
2014-02-14. 

•  „Simulith“ interneto puslapyje patalpinta VPMF skyrių metodinė medžiaga anglų kalba. 

• 2013 m. lapkričio 5 dienai praktikantams išduoti 2868 tarptautiniai bei 126 nacionaliniai VPMF baigimo pažymė-
jimai. 

• 2014 m. balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje planuojamas seminaras VPMF vadovams  Klaipėdoje, Lietuvos 
verslo kolegijoje, organizatorių parinkta tema. Kviečiame siūlyti seminaro lektorius. 

• 2014 m. birželio mėn. planuojamas išleisti straipsnių rinkinys. 

• Nuspęsta organizuoti šias išskirtines dienas ir viktorinas pagal VPMF veiklos pobūdį: komunikacijos anglų kalba 
dieną dukart per metus – pavasarį bei rudenį; turizmo paslaugų dieną (suvienijant visas kelionių agentūras VPMF 
tinkle); viktoriną, susijusią su maisto gamybos industrija (įtraukiant VPMF  „Maisto namai“ darbuotojus); viktori-
ną, susijusią su žemės ūkio industrija (įtraukiant VPMF „Agroverslo korporacija“ darbuotojus) ir VPMF madų 
dieną, kurią organizuotų drabužiais prekiaujanti VPMF „Vigora“. 

• Patvirtinta ir kitose „Simulith“ žiniose bus paskelbta geriausių VPMF praktikantų rinkimų tvarka 6 nominacijose: 
Iniciatyviausias VPMF darbuotojas 2013; Kūrybiškiausias VPMF darbuotojas 2013; Tarptautiškiausias VPMF 
darbuotojas 2013; Komunikabiliausias VPMF darbuotojas 2013; Profesionaliausias VPMF darbuotojas 2013; Ge-
riausias VPMF direktorius/skyriaus vadovas 2013. 

• Pristatyti „Simulith“ vykdomo Leonardo Da Vinči projekto rezultato - verslo praktinio mokymo vadovų rengimo 
programos - dokumentai  (projekto Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109). Dokumentai  el. paštu bus išsiųsti vado-
vams, siekiant įvertinti jų aiškumą, naudingumą  ir pritaikomumą. Atsakymus prašytume atsiųsti  iki 2013 m. 
lapkričio mėnesio pabaigos. 

• Supažindinta su kuriamais naujais „Simulith“ interneto puslapiais – viešu puslapiu ir vidiniu, skirtu tinklo na-
riams. Vidinio puslapio prisijungimo duomenys bus išsiųsti visiems vadovams. 

• VPMF vadovų buvo paprašyta pasidalinti sėkmės istorijomis apie sėkmingai įgyvendintus renginius, bendradar-
biavimą ir t.t., atsiunčiant straipsnius „Simulith“ centrui. Jie bus publikuojami naujajame „Simulith“ puslapyje. 

• Nuspręsta sukurti VPMF mokesčių kalendorių ir surinkta atsakinga už šią veiklą darbo grupė - Jūratė Savickienė 
(Kauno Kolegija), Danutė Asauskienė (Raseinių technologijos ir verslo mokykla ), Rima Mikaliūnienė (Klaipėdos 
valstybinė kolegija), Ana Samuilova (Panevėžio kolegija) ir Danguolė Ignatonienė (Vilniaus kolegijos „Simulith“ 
centras). 

• Pastebėta, jog ne visi nariai turi prisijungimą prie VPMF gmail.com sistemos. Neturintys prisijungimo duomenų 
turėtų kreiptis į Marių Ignatonį el. paštu slinfo@gmail.com. 

• „Simulith“ centrui ieškoti būdų, kad VPMF prisijungus prie „Simulith“ puslapio būtų matomi tinkle aktyvus na-
riai, t.y.  tuo metu veikiančios ir artimiausiu metu dirbsiančios VMPF. 

„Simulith“ centro informacija 
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VPMF „MIGLĖ“ 19-OJO GIMTADIENIO ŠVENTĖ 

2013 m. spalio 4 d. 11val. Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fa-

kultete vyko VPMF „Miglė“ 19 – os metų gimtadienis. VPMF 

„Miglė“ kolektyvas gimtadieniui pradėjo ruoštis iš anksto: visi dar-

buotojai, įkvėpti gimtadienio nuotaikų, puošė auditoriją, drąsiai ir 

entuziastingai reiškė idėjas, rengė dovanas bei šventinę gimtadie-

nio programą visiems atvykstantiems svečiams. 2013 m. gimtadie-

nio šventės tema – „Saldžiosios šalies universitetas“. 

Renginys prasidėjo nuo svečių sutikimo, kurių prie durų laukė 

VPMF „Miglė“ administratorės, registravusios visus atvykstan-

čiuosius. Šiais metais firmos pasveikinti susirinko gausus būrys 

svečių, tarp kurių buvo verslo praktinio mokymo firma „Vilionė“ 

kartu su vadove R. Rapkauskaitė, Vilniaus kolegijos Verslo vady-

bos fakulteto administracija, kurią atstovavo prodekanė Ona Žigu-

tienė, Verslo studijų katedros vedėja Neringa Miniotienė bei dėsty-

tojos Daiva Kmitė, Vilma Gegužienė, Simona Časaitė, Kristina 

Samašonok. 

Visiems žinoma, kad VPMF „Miglė“ yra firma, prekiaujanti kondi-

terijos gaminiais bei organizuojanti įvairias pramogas, joje praktiką 

atlieka tarptautinio verslo, prekybos vadybos, turizmo vadybos bei 

įstaigų administravimo specialybių studentai. Norint priminti sve-

čiams apie pagrindinę firmos veiklos sritį, renginio pradžioje buvo 

pristatomi „Miglės“ tiekėjai, siūloma produkcija bei teikiamos pa-

slaugos. 

Įpusėjus gimtadienio šventei, prasidėjo linksmybės, kurių metu visi 

svečiai turėjo progą „pakrutinti“ smegenis. VPMF „Miglė“ kolek-

tyvas surengė „Protų mūšį“, kuriame dalyvavo visi susirinkę sve-

čiai. Šių kovų metu buvo pateikiami klausimai, susiję su firmos 

veikla. Pasibaigus žaidimui, buvo paskelbti nugalėtojai, kuriais 

šiais metais tapo dėstytojų komanda. Vėliau vyko dalyvavusių ko-

mandų apdovanojimai. Visiems dalyviams bei svečiams buvo įtei-

kiami „Saldžiosios šalies“ universiteto baigimo diplomai bei kepu-

rėlės. 

Renginį vainikavo saldžioji dalis – tortas bei karštieji gėrimai, vai-

šių metu vyko šokiai bei įspūdžių pilni pašnekesiai. 

Štai toks saldus ir smagus VPMF „Miglė“ gimtadienis vyko šiais 

metais. 

Straipsnį parengė: 

VPMF „Miglė“ studentės: Simona Abromaitytė, 

Roberta Paulkaitė, Veslava Ščerbo 

VPMF „Miglė“ vadovė Ilona Kojelytė 
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Šių metų spalio 14 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto Finansų specialybės trečio kurso studentai 
pradėjo praktiką verslo praktinio mokymo firmose „Žiedūna“ ir “Raštmena”. 

Pagrindinis praktikos tikslas – jau įgytas teorines žinias realizuoti praktiškai bei tęsti verslo praktinio mokymo firmos 
„Žiedūna“ ir “Raštmena” ūkinę – finansinę veiklą, įgyvendinti savo idėjas. Praktikos metu studentai turi galimybę įgyti 
organizacinių, analitinių ir finansų valdymo gebėjimų visumą, reikalingą finansininko profesinei veiklai. Tokio pobū-
džio praktiką Finansų studijų programos studentai atlieka pirmą kartą.  

Suorganizavę darbo pokalbius, studentai išsirinko įmonės vadovybę ir pasiskirstė pareigomis bei skyriais. Jau kitą prak-
tikos dieną finansų skyriaus darbuotojai suskubo tikrinti turimų prekių likučius ir visus kitus dokumentus, kad įmonė 
galėtų sklandžiai tęsti darbą. Personalo skyriui teko atsakingas darbas  parengti darbuotojų priėmimo į darbą dokumen-
tus, užregistruoti kiekvieno prašymus ir kitus dokumentus. Projektų skyrius tuojau pat pateikė idėjas įmonės veiklos 
plėtrai bei atliko SSGG analizę, siekiant išsiaiškinti bei finansiškai pagrįsti galimybes įmonės plėtrai realizuoti. Kiekvie-
nam studentui teko padirbti visuose skyriuose, kuriuose studentai turėjo atlikti jiems paskirtus darbus. 

Norėdami iš arčiau susipažinti su “Sodros” veikla spalio 22d. įmonių “Raštmena” ir “Žiedūna” darbuotojai apsilankė 
VSDF Valdybos Kauno skyriuje. Susipažino su sistema EDAS - elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, kuri leidžia 
draudėjams elektroniniu būdu teikti socialinio draudimo pranešimus ir prašymus bei gauti informaciją iš „Sodros“ duo-
menų bazės. Buvo įdomu ir naudinga susipažinti su VSDFV veikla, sužinoti jos funkcijas.  

Spalio 29 d. viešbučio „Daniela“ konferencijų salėje vykdant projektą 
„Informacinių edukacinių renginių apie Europos Sąjungą ciklo įgyven-
dinimas, siekiant ugdyti visuomenės pilietiškumą, sąmoningumą ir 
bendruomeniškumą“, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulte-
tas bei Kauno „Europe Direct“ informacijos centras organizavo konfe-
renciją-diskusiją „Lietuvos ir Europos ekonominės būklės situacija: 
kaip įgyvendiname Europos augimo strategiją „Europa 2020“, skirtą 
aktyviems ir ekonominėmis tendencijomis besidomintiems žmonėms. 
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reika-
lų ministerijos lėšomis. Šioje konferencijoje dalyvavo ir VPMF 
“Žiedūna” ir “Raštmena” darbuotojai. 

Konferencijos metu pranešimus skaitė „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis, investuotojas ir finan-
sų analitikas, Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataras Valdemaras Katkus bei Kauno kolegijos Vadybos ir ekono-
mikos fakulteto lektorė Irena Klimavičienė.  

Renginio metu buvo aptartas ir įvertintas ekonominės krizės poveikis Lietuvai ir visai Europos Sąjungai, kompetentingi 
ekspertai pasidalino savo įžvalgomis ir prognozėmis apie euro zonos ir pinigų gamybos krizes, apibrėžė krizių padarinių 
švelninimo scenarijus ir priemones. Taip pat buvo siekiama įvertinti ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020” 
numatytų tikslų užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse įgyvendinimo gali-
mybes tebesitęsiant dabartinei euro zonos krizei. 

Atlikdami praktiką finansininkai pasinaudojo paskaitose įgytomis žiniomis, kurios leido lengviau ir greičiau atlikti už-
duotis. Studentai liko patenkinti atlikę praktiką VPMF „Žiedūna“ ir „Raštmena“ nes įgijo daug naudingų žinių ir gebėji-
mų, kuriuos pritaikys rengiant baigiamąjį darbą ir būsimoje profesinėje veikloje.  

Straipsnį parengė  
VPMF „Žiedūna“: 

Direktorės pavaduotoja Justė Bakytė 
Direktorė Sandra Vilkaitė 

VPMF „Raštmena“: 
Personalo skyriaus specialistė Aistė Ceinoriūtė 

Finansų skyriaus specialistas Giedrius Kolesnikas 
Personalo skyriaus specialistas Aivaras Duoba 

Prieš renginį 

PRAKTIKOS VPMF NAUDA FINANSININKAMS 
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PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 
Šių metų spalio 28 d. Kauno kolegijos Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo praktinio mokymo firmos (VPMF) 
„Talija“ bei „Turistlandija“ sėkmingai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  

VPMF ,,Talija” įmonės darbuotojai buvo šios idėjos iniciatoriais norėdami atnaujinti bendradarbiavimą su 
VPMF ,,Turistlandijos” įmone, taip paskatinant prekių bei paslaugų pirkimus ir pardavimus. 

Susitikimo metu VPMF ,,Turistlandija” ir VPMF ,,Talija” pristatė savo įmones, jų veiklą bei siūlomas prekes ir paslau-
gas. Darbotvarkėje buvo numatyta ,,Apskritojo stalo” diskusija, kurioje dalyvavo visų skyrių vadovai. Po derybų ir su-
tarties sąlygų koregavimo buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tuo tarpu vadybininkai vykdė savo firmų siūlomų 
prekių ir paslaugų aktyvius pardavimus. Įmonės sutarė leisti atlikti stažuotę partnerių įmonėse vienam iš savo vadybinin-
kų. 

VPMF „Turistlandijos“ atstovai pripažino, kad nebuvo lengva ruoštis susitikimui, visi skyriai įdėjo daug pastangų, jie 
teigė jog sutartis pasirašyta be jokių nesklandumų, kiek pakoreguojant pirkimo-pardavimo sąlygas. Įmonės darbuotojų 
nuomone, šis susitikimas suteiks daugiau galimybių ir garantuos stipresnį ryšį bei bendradarbiavimą tarp šių įmonių at-
eityje. 

Įmonių atstovai džiaugėsi, jog susitikimas buvo labai šiltas ir jautėsi draugiška atmosfera, o studentams buvo puiki patir-
tis bendradarbiaujant su verslo partneriais. 

Parengė Asta Butkevičiūtė, PV-2 grupės studentė, VPMF ,,Talija“ darbuotoja 
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VPMF „VILIONĖ“ HELOVYNO POPIETĖ 
Šių metų spalio 31 dieną VPMF „Vilionės“ tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius savo darbuotojams surengė 
„Helovyno“ popietę. Pasiruošimas popietei buvo labai aktyvus. 

Data buvo palanki šios šventės organizavimui. Mūsų tikslas buvo supažindin-
ti savo darbuotojus su šios šventės šaknimis, istorija ir tuo pačiu smagiai pra-
leisti laiką. Šventė prasidėjo TRR skyriaus direktorės Ingridos Kęsminaitės 
pasveikinimo žodžiais. Ji trumpai pristatė skyriaus darbo misiją šios šventės 
ruošimosi metu. Įmonės darbuotojai buvo supažindinti su „Helovyno“ šventės 
ištakomis. Lietuvoje ši šventė dar nėra labai populiari, tad neapsiėjome ir be 
šventės istorijos bei jos kilmės pagrindimo. Kad visa popietė nebūtų per-
smelkta rimties, kolegoms parodėme filmuką su gyvenimiškomis šios šventės 
akimirkomis. Stebėdami namų vaizdelius ne tik smagiai juokėmės, bet ir pa-
matėme šventines tradicijas JAV – kaukes, persirenginėjimo ypatumus, deko-
racijas. Be jų, žinoma, neapsiėjome ir mes. 

Atvykus į darbo vietas, kiekvienas įmonės skyrius gavo vardines korteles su 
„Helovyno“ atributika („išprotėjusius pinigėlius“, zombius, moliūgus, raganas). 
Taip pat, darbo vietas papuošėme rankų darbo žvakidėmis, apgaubtomis šikšnos-
parniais. O kaipgi be pagrindinės šios šventės atributikos – moliūgo! Gražusis mo-
liūgas papuošė mūsų vaišių stalą, prie kurio susirinkome po oficialiosios dalies.  

Kol darbuotojai aptarinėjo dienos įspūdžius savo skyriuose, TRR skyriaus darbuo-
tojos surengė būrimo seansą. Kiekvienas skyriaus darbuotojas galėjo išsiburti savo 
ateitį iš delno, sužinoti likimą mesdami monetą ar gyvenimo dar neatskleistas pa-
slaptis iš parengto horoskopo šiai šventei. 

Taigi, mūsų popietė pasibaigė smagiu pasisėdėjimu. Aptarėme savaitės darbus, 
įspūdžius ir pasidalinome savo patirtimi. Tikimės, jog ateityje dalyvausime dar ne viename renginyje, kuriuos suorgani-
zuos mūsų kolektyvo nariai. 

Darnus kolektyvas ir draugiška atmosfera nuteikia rimtiems darbams! 

VMPF „Vilionė“ tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus darbuotojos  

Indrė Savkaitė ir Ingrida Kęsminaitė 

Renginio metu 

Ingrida Kęsminaitė 


