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Pirmą kartą Lietuvos VPMF mugių istorijoje verslo praktinio mokymo firmas kviečiame dalyvauti tarp-
tautinėje VPMF mugėje KAUNAS 2014, kuri: 
 

Bus teminė. VPMF mugės kodas - Verslo etiketas. 
Vyks Universitete – Aleksandro Stulginskio universitete. 
Išsiskirs renginiu - socialinių ir verslo projektų idėjų turnyru. 
Atsivers bendravimui – nestandartiniai dalyvių stendai su viena atvira šonine sienele. 

 
VPMF mugės tikslas: ugdyti Lietuvos bei kitų šalių Verslo praktinio mokymo firmų veikloje dalyvaujan-
čio jaunimo verslumą bei išplėtoti jų tarpusavio santykius. 
 
Mugės informacija, mugės programa ir mugės dalyvio paraiška skelbiama „Simulith“ centro interneto 
puslapyje www.sl.viko.lt 

Mugės dalyviai registruojami iki 2014 m. vasario 3 d. 

 

Mugės organizatoriai:  
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Gruodžio 2 d. Rasos Bražulienės vadovaujamai Utenos kolegijos VPMF „Siluetas“  pratęstas „Europen Pen Inter-

national“ kokybės pažymėjimas 5 metams. 

 

Gruodžio 5 d. „Simulith“  centro projektų vadovė R. Kirstukaitė dalyvavo Klaipėdos turizmo mokykloje organizuo-

jamoje vakarų Lietuvos regiono verslo praktinio mokymo firmų mugėje. 

 

Gruodžio 5 d. „Simulith“  centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantai D. Ignatonienė ir M. Ignatonis dalyvavo 

e-konferencijoje su Leonardo da Vinci projekto „VPMF vadovų rengimo programa“ Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-

0109 partneriais. Konferencijos metu Europen Pen International partnerių atstovas Linus Nolte pristatė VPMF va-

dovų mokymui ir mokymuisi skirtą įrankį – e-platformą. 

 

Gruodžio 10 d. Simulith“  centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvaus Utenos kolegijos 

renginyje ir skaitys pranešimą „Tarptautiškumo skatinimo galimybės pasauliniame verslo praktinio mokymo firmų 

tinkle „Europen pen International“, vykdys Leonardo Da Vinci projekto Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0109 sklaidą 

ir mokomojo filmo VPMF vadovams kūrimo veiklas. 

 

Gruodžio 11-12 d. „Simulith“  centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvaus Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos Respublikinio profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo kon-

kurso „Geriausias jaunasis verslininkas ir geriausias jaunasis apskaitininkas“ renginiuose, vykdys VPMF vadovų 

mokymus pagal Leonardo Da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0109. 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

VPMF „VILIONĖ“ INFORMACIJA 
Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete įsikūrusi VPMF 

„Vilionė“ per daugelį veiklos metų sukaupusi didelę patirtį ir paruo-

šianti studentus darbui realioje įmonėje.  

Mes, trečio kurso, PV11A grupės studentai, studijuojantys prekybos 

vadybą, šešias savaites dirbome VPMF „Vilionė“. Per visą verslo 

praktinio mokymo laikotarpį, susipažinome su įmonės veikla, atliko-

me pavestas užduotis, sprendėme iškilusius sunkumus. Teko padir-

bėti visuose firmos skyriuose: pirkimo-pardavimo, žmogiškųjų iš-

teklių, finansų, tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriuose.  

Buvo labai smagu įsijausti į simuliacinę darbo aplinką. Įgytos kom-

petencijos ir praktinės žinios suteiks galimybę jas panaudoti realioje 

įmonėje, dirbant bus daug paprasčiau orientuotis, prisitaikyti prie naujos darbo aplinkos ir pritaikyti įgytas žinias. 

PV11A grupės studentė Loreta Važnevičiūtė 

VPMF „Vilionė“ 
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VPMF „INTERJERAS“ SEMINARŲ CIKLAS 

Utenos kolegijos verslo praktinio mokymo firmose tęsiasi seminarų ciklas studentams „Būkime verslūs, kūrybiški 
ir inovatyvūs: darbdavių ir dėstytojų įžvalgos“. 

 

VPMF „Interjeras“ darbuotojai dalyvavo seminare „Laiko valdymas“  

Šiais mokslo metais, Utenos kolegijos verslo praktinio mokymo firmose tęsiasi seminarų ciklas studentams 
„Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs: darbdavių ir dėstytojų įžvalgos“. 
Š.m. lapkričio 12 d. vyko seminaras „Laiko valdymas“, kurį vedė lektorė Regi-
na Šilinkienė. Laiko valdymas yra visuma veiksmų ir sprendimų, kuriais siekia-
ma tiksliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti turimą darbo laiką. Šiuolaikinis 
gyvenimo tempas vis greitėja, o mes skundžiamės laiko stoka, todėl norint sus-
pėti nudirbti visus darbus reikia efektyviai ir apgalvotai planuoti savo laiką. 
Laiko planavimas – menas ir kartu būtinybė kiekvienam žmogui norinčiam vis-
ką suspėti padaryti laiku ir gyvenimą nugyventi tikslingai. 

Šio seminaro metu teko kiekvienam asmeniškai pagalvoti apie savo laiko truk-
džius, pasiplanuoti savo asmeninį laiką. Taip pat grupelėmis aptarinėjome laiko 
vagis ir laiko valdymo klaidas. Po diskusijos kiekviena grupė pristatė savo pasirinktus laiko vagis ir laiko valdymo 
klaidas, paaiškindama savo tokį pasirinkimą. 

Taigi, šis seminaras mums padėjo įsisąmoninti kaip reikia taisyklingai planuoti laiką, kokie gali būti laiko vagys 
bei sužinojome pačias svarbiausias laiko valdymo klaidas, kurios trukdo sėkmingą mūsų laiko planavimą 

Informaciją parengė VPMF „Interjeras“ marketingo skyriaus vadybininkė Ingrida Sriubiškytė 
 

VPMF „Interjeras“ darbuotojai dalyvavo seminare „Pagrindinių mokesčių apžvalga“ 

Š.m. spalio 28 d. – lapkričio 22 d. VPMF „Interjeras“ vyko praktika antrojo kurso, maisto produktų technologijos 
(MPT-12) studentams. Šios praktikos metu studentai turėjo galimybę susipažinti su įmonės veikla, jos dokumenta-
cija, taip pat dalyvavo seminare „Pagrindinių mokesčių apžvalga “. Šis seminaras – vienas iš seminarų ciklo stu-
dentams „Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs: darbdavių ir dėstytojų įžvalgos“. Seminarą vedė Utenos AVPK 
finansų skyriaus vyresnioji specialistė Žydronė Patalauskienė.  

Seminaro metu sužinojome pagrindinius mokesčius: kokie jie yra, kokie 
vienų ar kitų mokesčių galimi tarifai, nuo ko jie priklauso, kokius mokes-
čius turi mokėti kiekvienas dirbantis asmuo ar darbdavys bei aibę kitų 
mokesčių, kurie priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo. Taip pat išk-
lausėme, kaip reikia pildyti PVM deklaracijas. Seminare kiekvienas nau-
jai gautas teorines žinias galėjome pritaikyti praktiškai. Bandėme sava-
rankiškai užpildyti PVM deklaraciją pagal pateiktą pavyzdį. 

Seminaras „Pagrindinių mokesčių apžvalga“ padėjo mums suprasti, kokie 
yra mokesčiai, kad vienas mokestis gali turėti kelis tarifus, kurie priklau-

so nuo tam tikrų veiksnių ir sąlygų, taip pat padėjo įsisąmoninti PVM deklaracijos pildymą. Šio seminaro metu įgy-
tos žinios kiekvienam dalyviui bus naudingos, nes to, ko išmokome, nereikės nešioti ant pečių. 

Informaciją parengė VPMF „Interjeras“ marketingo skyriaus vadovė Aistė Stukaitė 

Seminaro akimirka 

Seminaro dalyviai 
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„BOSO DRAUGO“ DIENA VPMF „VILIONĖ“ 
Šių metų lapkričio 28 d. Vilniaus kolegijoje Verslo vadybos fakultete (VVF) 

VPMF „Vilionė“ surengė „Boso draugo dienos“ šventę. Šios dienos tikslas - pa-

minėti Įstaigų administravimo specialybės dieną, kurią Vilniaus kolegijos VVF 

rengia jau antrus metus. 

VPMF „Vilionė“ studentai renginiui kūrė dekoracijas, ruošė dovanėles daly-

viams, ieškojo būdų kaip pritraukti fakulteto studentus. 

Renginys prasidėjo svečių sutikimu. Jų prie durų laukė įstaigų administravimo 

specialybės pirmo kurso studentai. Jau antrus metus buvo pakviesta ir atvyko per-

sonalo vadybos profesionalų asociacijos direktorė Nijolė Kudabienė, kuri vedė 

seminarą, kaip kurti savo karjerą. Seminare dirbome grupėmis, sužinojome apie 

kokias specialybes svajojome kai buvome maži. Taip pat sužinojome apie prob-

lemų sprendimo „5 kodėl“ metodą. 

Pertraukos metu vyko šventės atidarymas. Sveikinimo žodžius tarė ir kaspiną per-

kirpo, kaip jau tapo malonia tradicija, humanitarinių mokslų katedros vedėja R. 

Truncienė. Šventės metu vaišinomės tortu, paruoštu specialiai šiai dienai. Įpusė-

jus šventei prasidėjo linksmybės, kurios subūrė studentus dalyvauti įvairiuose 

žaidimuose. Jiems pasibaigus buvo apdovanoti geriausieji.  

Antrasis „Boso draugo dienos“ gimtadienis suteikė linksmų akimirkų, praturtino naujomis žiniomis, įgavome nau-

jos patirties. 

Parengė VA12A grupės studentės: Indrė Dragūnaitė ir Ilona Tomaševska. 

 


