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2013 metų spalio 28-30 dienomis JAV, Niujorke, 41-ame EUROPEN-PEN INTERNATIONAL asociacijos narių susirinkime 
iki 2016 metų buvo pratęsta „Simulith“ centro ribotoji (afilijuotoji ) narystė šioje asociacijoje. 

2013 metų lapkričio 15 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijoje susitiko su koleginių studijų skyriaus vedėju A. Levicku ir vyriausiąja specialiste L. Jasiuke-
vičiene. Aptarė „Simulith“ centro veiklos tobulinimo galimybes, Lietuvos VPMF tinklo 20-ojo jubiliejaus renginius 2014 me-
tais. 

2013 metų lapkričio 15 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė dalyvavo „Žinių ekonomikos forumo“ organizuotame 
dienos renginyje „Atmerk akis - laikas veikti: švietimas“. Renginio metu verslo, valdžios, švietimo institucijų, tėvų ir mokinių 
atstovai dalinosi nuomonėmis apie šiuo metu šalyje vykstančius pokyčius švietime. 

Didysis rudens išpardavimas nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki lapkričio 29 d. 

VPMF tinkle vyks prekių likučių išpardavimas už simbolinę kainą. Praktikantai parengs išparduodamų prekių sąrašą ir atsiųs 
„Simulith" centrui, kuris paskelbs išpardavimo pradžią visam tinklui. Tikslas - suaktyvinti prekybą VPMF tinkle ir išparduoti 
nepaklausių prekių likučius. 

Tikimės aktyvaus visų veikiančių VPMF dalyvavimo ir jūsų atsiliepimų. Sėkmės! 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

GERIAUSIŲ VPMF TINKLO DARBUOTOJŲ RINKIMAI 
2013-11-05 vykusiame VPMF vadovų pasitarime patvirtinta geriausių VPMF praktikantų rinkimų tvarka. Šių rinkimų tikslas 
– kiekvienais metais išaiškinti geriausius, per kalendorinius metus įvairiose VPMF veiklos srityse daugiausiai pasiekusius 
praktikantus, pristatyti juos VPMF tinklui, verslo partneriams ir visuomenei VPMF mugių ar kitų „Simulith“ tinklo narių ren-
ginių metu. 

Teikti kandidatus pagal VPMF vadovo rekomendaciją gali patys praktikantai, VPMF vadovai, mokyklos pedagogai ar admi-
nistracija užpildydami ir iki 2014-03-01 atsiusdami paraišką į „Simulith“ centrą faksu: 8 5 2191646; el. paštu:                 
simulith@gmail.com (skenuota paraiška); adresu: Vilniaus kolegijos „Simulith“ centrui, Saltoniškių g. 58-117, LT- 08105 
Vilnius. 

VPMF darbuotojai gali pretenduoti į vieną ar kelias iš šešių nominacijų. 

Pateiktas kandidatūras svarstys ne mažiau kaip iš trijų narių sudaryta „Simulith“ centro vertinimo ko-
misija, kuri vadovausis paraiškoje nurodytais nominacijų kriterijais ir darbuotojų pasiekimų rodikliais.  

Geriausieji metų VPMF darbuotojai bus apdovanoti „Simulith“ centro dovanomis, diplomais, 
socialinių partnerių prizais bei skelbiami „Simulith“ centro svetainėje. 

Interneto puslapyje www.sl.viko.lt Meniu pasirinkus Veikla, Konkursai, skelbiami Geriausių 
verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) tinklo darbuotojų rinkimų nuostatai ir nuostatų priedai. 

Linkime sėkmės ir kviečiame aktyviai dalyvauti! 

 

„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 
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VPMF „MIGLĖ“ HELOVYNO ŠVENTĖ 

2013 m. lapkričio 14 dieną Kauno kolegijos bendruomenei ir Kauno miesto visuomenei buvo surengtas renginys „Verslo die-

nos 2013“. VPMF „Žiedūna“ marketingo ir projektų skyrių darbuotojai nutarė dalyvauti renginyje ir pasisemti įkvėpimo bei 

naujų verslo idėjų.  

Renginyje viešą paskaitą apie verslo idėjas vedė ir savo sėkmės istorijas pasakojo jaunieji verslininkai, kurie išpildė savo sva-

jonę ir tapo nepriklausomais darbuotojais, darbdaviais ar sėkmingais investuotojais. Paskaitoje ypač daug dėmesio skirta 

žmogaus emociniam nusiteikimui, kuris padeda pradedantiesiems verslininkams nesustoti pusiaukelėje ir siekti savo tikslo. 

Būtent dėl stipraus charakterio, ryžto užbaigti pradėtus darbus eiliniai samdomi darbuotojai tapo įmonių savininkais, kurie 

sukūrė darbo vietą ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms. Apie emocinį pasiruošimą kalbėjo Tarptautinio oratorystės bei lyderys-

tės klubo „Toastmasters Kaunas“ atstovas Mindaugas Samuolaitis. Taip pat paskaitoje akcentuotos pagrindinės klaidos, ku-

rias daro nepatyrę žmonės, siekiantys verslo aukštumų. Žmonės išleidžia pinigus nereikalingoms konsultacijoms, nebūtinoms 

priemonėms, kurios iš tiesų neprisideda prie idėjos realizavimo. Verslininkai taip pat neskiria tinkamo dėmesio savo klien-

tams – tiems, dėl kurių verslas egzistuoja ir nebankrutuoja. Terminas, jog „Pirkėjas visuomet teisus“ turi būti kiekvieno verslo 

šūkis. Apie tai pasakojo VšĮ „Versli Lietuva“ atstovas Tomas Kavaliauskas. 

Evaldas Pakštys siūlė nesusikoncentruoti į vieną darbo sritį – būtina diversifikuoti savo veiklą, kad būtų gautas maksimalus 

rezultatas. Esmė ta, jog praradus vieną pajamų šaltinį, bus likęs kitas ar net keli kiti šaltiniai, iš kurių bus galima gauti paja-

mų. Pavyzdžiui, galima dirbti samdomu darbuotoju, kurti savo verslą ir investuoti vienu metu. Sėkmės garantas – mokėjimas 

tinkamai paskirstyti savo laiką. Juk laikas – didžiausias žmogaus turtas, kurio nei nusipirkti, nei susigrąžinti neįmanoma. 

Renginys VPMF „Žiedūna“ marketingo ir projektų skyriaus darbuotojams patiko, todėl džiaugiamės, jog turėjome galimybę 

jame dalyvauti ir padiskutuoti su sėkmingo verslo atstovais.  

VPMF „Žiedūna“ marketingo skyriaus vadovė Agnė Šataitė 

2013 m. lapkričio 4 d. Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete vyko VPMF 

„Miglė“ Helovyno renginys, į kurį buvo pakviesti įstaigų administravimo pirmakur-

siai. Pirmakursių laukė Helovyno tematika personalo skyriaus darbuotojų papuoštas 

kabinetas: išpjaustyti moliūgai, smagūs raudoni balionai ir visur degančios žvakės.  

Vyko prezentacija, kurią vedė gražiosios pardavimų-rinkodaros skyriaus vadybininkės. 

Pirmakursiai buvo supažindinti su VPMF „Miglė“ 19-os metų gyvavimo veikla ir isto-

rija, šios praktikos teikiama nauda ir galimybėmis. Buvo pristatytas komercinis pasiū-

lymas „Saldainiai Helovynui“. Po prezentacijos vyko viktorina, kurioje už teisingai 

atsakytus klausimus pirmakursiai buvo apdovanoti skaniausiais Lietuvoje „Miglės“ 

saldainiais.  

Po to vyko smagūs pašnekesiai, kurių metu antro kurso įstaigų administravimo studen-

tai pasidalino savo įspūdžiais bei žiniomis, įgautomis šioje firmoje. Štai toks smagus ir 

sėkmingas renginys įvyko minint Helovyno šventę. 

VPMF „Miglė“ studentas: Justas Juodeikis 

VPMF „Miglė“ vadovė: Ilona Kojelytė 

VERSLO DIENOS KAUNO KOLEGIJOJE 


