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SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 
VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 Metams baigiantis norime priminti iki kada vyksta registracija į artimiausius 2014 metų tinklo renginius ir konkursus: 

18-oji tarptautinė VPMF mugė „Kaunas 2014“. Mugės dalyviai registruojami iki 2014 m. vasario 3d. Daugiau in-
formacijos rasite 2013 m. gruodžio 6 d. „Simulith“ žiniose Nr 7 (311).  

2013 metų veiklos vertinimas. VPMF veiklos už 2013 metus vertinimo anketų laukiame iki 2014 m. vasario 17d. 
Daugiau informacijos rasite š.m. spalio 25 d. „Simulith“ žiniose Nr 4 (308). 

Geriausių VPMF darbuotojų rinkimai 2013. Teikti kandidatus pagal VPMF vadovo rekomendaciją gali patys prak-
tikantai, VPMF vadovai, mokyklos pedagogai ar administracija užpildydami ir iki 2014 m. 
kovo 1d. pateikdami paraiškas į „Simulith“ centrą. Daugiau informacijos rasite 2013 m. 
lapkričio 22 d. „Simulith“ žiniose Nr 6 (310). 

Mugės informacija, mugės programa ir mugės dalyvio paraiška, VPMF veiklos už 2013 me-
tus vertinimo anketa, geriausių verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) tinklo darbuotojų 
rinkimų nuostatai ir nuostatų priedai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt. 
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„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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1993 rugsėjo 2 dieną Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministerijos ministro 
įsakymu buvo leista steigti struktūrinius 
padalinius Lietuvoje - verslo praktinio mo-
kymo firmas ir centrinę firmą – t.y. verslo 
praktinio mokymo firmų centrą. Centrinės 
firmos funkcijos įsakymu buvo patikėtos 
tuometinei Vilniaus aukštesniajai prekybos 
mokyklai (Nuo 2000-ųjų – Vilniaus kolegi-
jos verslo vadybos fakultetas). Ši centrinė 
firma, dabar vadinama „Simulith“ centru, 
vadovaujama pirmojo vadovo – Virginijaus 
Pranevičiaus, pradėjo veikti 1994 metų ko-
vo mėnesį ir suvienijo tuo metu veikusias 6 
VPMF. 

Šiuo metu VPMF tinklas yra stabilus - kiek-
vienais metais vienija apie 50 struktūrinių 
padalinių – t.y. verslo praktinio mokymo 
firmų iš bendrojo lavinimo, profesinių 
(pirminiame ir tęstiniame mokyme) ir aukš-
tųjų (kolegijose ir universitetuose) mokymo 
įstaigų. 

Švęsdami savo tinklo 20-ąjį jubiliejų, sukū-
rėme specialų ženkliuką, kurį 2014 metais 
kviečiame naudoti Lietuvos verslo praktinio 
mokymo firmas, o taip pat džiaugiamės pra-
nešdami, kad visoms VPMF bus išsiųsti 
naujieji (jubiliejiniai) narystės „Simulith“ 
tinkle pažymėjimai. 
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VPMF „INTERJERAS“ RENGINIŲ CIKLAS 
Utenos kolegijos verslo praktinio mokymo firmose tęsiasi seminarų ciklas studentams „Karjeros dienos 2013“  

VPMF „Interjeras“ darbuotojai seminare „Mano sėkmės formulė“ 

Šių metų lapkričio 25 d. vyko susitikimas su Vilniaus restorano  „Lauro lapas“ virtuvės šefu Deivydu Praspaliausku. 
Seminaras vadinosi „Mano sėkmės formulė“. Jaunasis šefas mums pasakojo, nuo ko prasidėjo jo sėkmės formulė, 
pristatė savo darbo patirtį, atskleidė, kaip teko sunkiai dirbti ir keisti darbo vietą net keliose šalyse. Vaikinas maloniai 
bendravo su studentais bei dėstytojais, į užduotus klausimus atsakinėjo plačiai, įdomiai ir šmaikščiai. Šefas nepralei-
do progos pasigirti, kad šią dieną atidarė savo naują bistro - restoraną „1 Dublis“ esantį Vilniuje Šopeno g. 10. Po 
renginio iš auditorijos girdėjome tik gerus atsiliepimus. Jaunuolis visiems paliko gerą ir neišdildomą įspūdį, galbūt 
kažką įkvėpė įkurti savo verslą, ar tiesiog iš smalsumo nuvažiuoti į „1 Dublis“ paskanauti neįprasto valgio. 

Informaciją parengė VPMF darbuotojos Eimantė Vijeikytė ir Danutė Steponavičiūtė 

 

VPMF „Interjeras“ darbuotojai seminare „Laisvai samdomas darbas internete – išnaudok galimybes“ 

Šių metų lapkričio 26 dieną Utenos kolegijos SPSR fakulteto didžiojoje salėje vyko seminaras „Laisvai samdomas 
darbas internete – išnaudok galimybes“. Renginį vedė Ieva Kunevičienė –įmonės Lingjob rinkodaros vadovė.  Semi-
naro metu dalyviai buvo supažindinti su laisvai samdomu darbu ir jo aktualijomis šiandien. Pasak Ievos, laisvai sam-
domas darbas vis labiau populiarėjanti darbo forma pasaulyje. Pagrindinė šio darbo idėja yra ta, kad atlygis gaunamas 
už konkrečius darbus. Ieva mus supažindino su tokio darbo paieškomis internete, informavo apie darbo struktūrą ir 
darbo paieškas internete. Laisvai samdomas darbas – lankstus, globalus ir patrauklus darbo pobūdis.  

Informaciją parengė VPMF „Interjeras“ ryšių su visuomene specialistas Marius Dzindulis 

 

VPMF „Interjeras“ darbuotojai dalyvavo paskaitoje „Decision choice problems on Pareto sets“ 

2013 m. gruodžio 5 d. VPMF „Interjeras“ darbuotojai dalyvavo paskaito-
je „Decision choice problems on Pareto sets“, kurį vedė dėstytojas iš Re-
zeknės Augtskola dr. Uzga-Rebrovs. Seminaro metu dėstytojas pristatė 
vieną iš sprendimų priėmimo metodą - Pareto metodą, kai lyginamas 

sprendimų priėmimo efektas 
pagal įdedamą kainą. Pareto 
principas, kitaip Pareto taisyklė 
arba 20/80 taisyklė, teigia, kad 
20 % pastangų duoda 80 % re-
zultatų, o likę 80 % pastangų – 
tik 20 % rezultatų. Šį principą 
1906 metais suformulavo italų 
ekonomistas Vilfredas Paretas. 
Jis pastebėjo, kad 20 proc. italų valdo 80 proc. nacionalinio turto. Šis paste-
bėjimas ir tapo garsiojo dėsnio pagrindu. Jis daugiafunkcinis ir taikomas dau-
geliui žmogaus veiklos sričių, kur nedidelis ko nors kiekis iš esmės daro įtaką 

kur kas didesniam kiekiui. Aiškindamas dėstytojas braižė grafikus, pateikė visiems suprantamus pavyzdžius iš realaus 
gyvenimo. Paskaita buvo įdomi ir naudinga. 

VPMF „Interjeras“ informacija 

Daktaras Uzga-Rebrovs 

Paskaitos dalyviai 
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VII-OJI VAKARŲ LIETUVOS REGIONO VPMF MUGĖ 

VPMF „KOPIJA“ IR „PAMARYS SOCIALINIAME  
FORUME KLAIPĖDOS VERSLO DIENA 2013 

2013 m. gruodžio 5 dieną Klaipėdos turizmo mokykloje vyko septintoji Vakarų Lietuvos regiono VPMF mugė organizuota 
Virginija Vaitiekienės ir Ingos Anužytės-Gudlekienės. 

VII-oje Vakarų Lietuvos mugėje dalyvavo 14 verslo praktinio mokymo firmų iš Klaipėdos regionio mokymo įstaigų:  

• Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo praktinio mokymo firmos „Kopija“ ir „Pamarys“; 

• Siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos verslo praktinio mokymo firma „Ritė“; 

• Šeši Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo  praktinio mokymo firmos „Studauto“ padaliniai; 

• Žemaitijos kolegijos verslo praktinio mokymo firma „Auksinė žuvelė“; 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo praktinio mokymo firma „Florameta“ ir jos padalinys „Saldi svaja“; 

• Klaipėdos turizmo mokyklos verslo praktinio mokymo firma „Ateitis“. 

Mugę atidarė ir sveikinimo kalba pradėjo  Klaipėdos Turizmo mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius, mugės dalyvius 
pasveikino „Simulith“ centro atstovė – Rūta Kirstukaitė. 

Mugės dalyviai demonstravo verslumo, komunikabilumo, kūrybiškumo sugebėjimus, pristatė savo firmų prekes ar paslaugas 
bei  konkuravo dėl geriausiųjų apdovanojimjų. 

Dalyvaujančias filmas vertino kompetetinga komisija sudaryta iš verslo, mokymo ir kitų įstaigų atstovų. 
Daugiau informacijos http://www.ktm.lt/. 

„Simulith“ centro projektų vadovė Rūta Kirstukaitė 
 

 

Klaipėdos miestas neretai sulyginamas su Vilniumi, tačiau aukštos kvalifikacijos specialistai ir jaunimas dažniausiai be ilgų 
svarstymų renkasi sostinę. Šio proceso rezultatas, kad Klaipėda praranda gabius studentus, kvalifikuotus darbuotojus - jaunus, 
veržlius ir ambicingus žmones. Ką daryti, kad jaunimui būtų gera ne tik studijuoti, bet ir gyventi šiame mieste, kaip juos mo-
tyvuoti? Kaip atgaivinti senamiestį, kad šiame miesto kampelyje visada pamatytume kultūringai besilinksminantį jaunimą? 
Įmonės taip pat neįsivaizduojamos be jauno žmogaus, juk tai jis atneša firmoms naujų idėjų ir entuziazmo. Kokių darbuotojų 
reikia darbo rinkai, kaip juos parengti?  

Visi šie klausimai ir daug kitų buvo iškelta 2013 m. gruodžio 12 d. socialiniame forume – „Klaipėdos verslo diena 2013“, 
Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. Į kai kuriuos klausimus buvo atsakyta, o kai kurie taip ir liko kabėti nežinioje.  

Miesto problemos buvo svarstomos iš kelių pusių – valdžios, verslo ir mokslo, todėl renginyje dalyvavo miesto valžios atsto-
vai: S. Gentvilas, A. Mileška, S. Savickis, verslo: G. Skučaitė ir akademinės bendruomenės atstovai: A. Razbadauskas bei 
kiti. Diskusijų dalyviai auditorijai skaitė savo paruoštus pranešimus. Bai-
gus pristatinėti diskusijų temas, kiekvienas galėjo uždavinėti ne tik klausi-
mus, tačiau taip pat ir išsakyti savo nuomonę. Po poros valandų diskusija 
buvo perkelta į neoficialią aplinką, prie kavos puodelio, kur kiekvienas 
individualiai galėjo pratęsti pokalbį. 

Viso renginio metu nuolatos buvo kalbama apie jauną žmogų, tad diskusi-
ja neįsivaizduojama be studentų. Vaiva Strukčinskaitė, Klaipėdos univer-
siteto studentų atstovybės pirmininkė, taip pat paruošė pranešimą tema, 
koks turėtų būti Klaipėdos miestas, kad studentams patiktų leisti laiką 
jame. Vaivai talkino kolega Martynas, kuris pateikė tvirtus argumentus 
savo tema. 

Šio puikaus renginio nepraleido ir aktyvieji VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ 
darbuotojai, kurie viso forumo metu jautėsi reikšmingi ir labai reikalingi planuojant Klaipėdos miesto ateities perspektyvas. 

VPMF „Kopija“ direktorė Kristina Jankauskaitė 

Rengnio metu 
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VII-OJI VAKARŲ LIETUVOS REGIONO VPMF MUGĖ 
Gruodžio 10 d. Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro Verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) vyko seminaras 
„EUROPEN pažymėjimas – techninių, profesinių ir socialinių gebėjimų tarptautinis įvertinimas“. 

Sveikinimo žodį susirinkusiems studentams ir svečiams tarė Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas. Di-
rektorius pažymėjo, kad Advento metas visada skatina įvertinti tai, kas jau padaryta ir  nuteikia naujiems prasmingiems ir rim-
tiems dalykams bei darbams. 

Toks yra ir šis seminaras, atskleidžiantis kolegijos VPMF pasiekimus, 
studentų pasiektus rezultatus tarptautinėje erdvėje. Prof. dr. G. Bužins-
ko teigimu, tai rodo, kad regioninė kolegija gali būti konkurencinga tarp 
šalies aukštųjų mokyklų.  Direktorius paskatino studentus nenurimti, 
siekti profesinių žinių ir visada išlikti savimi. 

Į seminarą atvykusi viešnia – „Simulith“ centro vadovė Rima Bačiulytė 
skaitė pranešimą „Tarptautiškumo skatinimo galimybės pasauliniame 
verslo praktinio mokymo firmų tinkle „Europen Pen-International“. Ji 
atvežė ir padėką  kolegijos VPMF „Interjeras“ vadovei Ramutei Narkū-
nienei už aktyvią firmos veiklą ir studentų skatinimą siekti tarptautinio 
EUROPEN-PEN kokybės įvertinimo. 

Seminaro metu R. Bačiulytė ir prof. dr G. Bužinskas iškilmingai įteikė 
EUROPEN pažymėjimus BA-11 gr. ir VV-11 gr. studentams, atliku-

siems praktiką VPMF ir įvykdžiusiems tam tikrus reikalavimus minėtiems pažymėjimams gauti. 

VPMF „Siluetas“ koordinatorė Rasa Bražulienė bei  BA-11 gr. stu-
dentai pristatė savo 19-os metų gyvavimo veiklą. Gimtadienio proga 
firma sulaukė šiltų ir nuoširdžių sveikinimų. 

Renginį pratęsė VPMF „Vigora“ praktikantai (Vilniaus turizmo ir 
verslo mokykla), kurie  pristatė savo veiklą bei katalogus. 

Veiklos patirtimi pasidalino Utenos kolegijos VPMF „Interjeras“ at-
stovai Dainius Klimašauskas, Edgaras Slabada ir Alina Grigorjeva. 

VPMF „ Interjeras“  darbuotojai Danutė Steponavičiūtė, Eimantė Vi-
jeikytė ir Marius Dzingulis bei VPMF „Vigora“ vedė derybas 
ir  pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Šiek tiek faktų ir skaičių: 

• Utenos kolegijos verslo praktinio mokymo firmų „Interjeras“ ir „Siluetas“ šiais mokslo metais prasitęsė savo tarptau-
tinius EUROPEN pažymėjimus iki 2018 metų.  

• Utenos kolegijos VPMF studentams per laikotarpį nuo 2007 metų iki dabar yra išrašyti 56 pažymėjimai. 

• Lietuvoje iš viso yra išrašyti 126 Europen pažymėjimai. Utenos kolegijos VPMF studentų pažymėjimai sudaro  44  % 
nuo bendro  Lietuvos praktikantų pažymėjimų skaičiaus. 

• Už praeitus mokslo metus iš viso yra gauti 9 Utenos kolegijos  praktikantų EUROPEN pažymėjimai.  

• Utenos kolegijos VPMF šiemet vėl tęsiamas seminarų ciklas  „Būkime verslūs, kūrybiški ir inovatyvūs: darbdavių ir 
dėstytojų įžvalgos“. Šiemet išduotas 100-asis pažymėjimas Kosmetologijos studijų programos studentei Neringai Arku-
davičienei. 1500 –asis VPMF baigimo pažymėjimas atiteko  MPT-12 gr. studentui Tautvydui Daniui. 

VPMF „Interjeras“ ir „Siluetas“ informacija 

Po seminaro 

Sutarties pasirašymo akimirka 


