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Spalio mėnesio renginiai ir naujienos 

1 d. „Simulith“ centre vyko naujos Utenos kolegijos VPMF „Siluetas“ vadovės Rasos Bražulienės (pakeitė Romualdą Ser-

bentienę) apmokymai „Darbo organizavimas VPMF“. 

16 d. „Simulith“ centre lankėsi būsimieji logistai ekspeditoriai iš VPMF „Vigora“, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mo-

kyklos. Mokiniai papasakojo savo praktikos įspūdžius ir dalyvavo žaismingoje viktorinoje apie „Simulith“ ir „Europen Pen 

International“ tinklų veiklą, VPMF istoriją, „Simulith“ centro darbuotojus. Viktorinos nugalėtojai – Mantas ir Domas – bu-

vo apdovanoti „Simulith“ centro dovanėlėmis. 

24 d. „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos prekybos ir verslo sa-

vaitės renginyje su pranešimu „Skirtingi požiūriai į VPMF ir naujos galimybės“, atskleidė įdomesnius Austrijos, Bulgarijos, 

Italijos ir Prancūzijos VPMF veiklos organizavimo būdus. 

25d. įvertinti Utenos kolegijos VPMF „Interjeras“ (vadovė Ramutė Narkūnienė) peratestavimo dokumentai ir suteiktas 

„Europen Pen International“ kokybės pažymėjimas 5 metams. 

Lapkričio mėnesį laukiantys renginiai 

5-6 d. vyks seminaras „Inovacinės veiklos valdymas įmonėje“, į kurį užsiregistravo gausus VPMF tinklo atstovų būrys – net 

42 dalyviai. 

7 d. vyks individualus seminaras „Darbo organizavimas verslo praktinio mokymo firmoje“ naujai Klaipėdos valstybinės 

kolegijos VPMF „Studauto“ vadovei. 

2013 metų veiklos vertinimas 

Pradėkite rinkti VPMF veiklos efektyvumo įrodymus ir pildykite VPMF veiklos už 2013 metus vertinimo anketą, ypač tos 

VPMF, kurios dirba trumpiau. Anketą rasite „Simulith“ centro interneto puslapyje. Užpildytų anketų laukiame iki 2014 m. 

vasario 17 dienos, el. paštu slverslas@viko.lt. 

VPMF kaita 

Pranešame, jog veiklą sustabdė Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų rengimo centre veikusi VPMF 

„Atžalynas“. 

 
„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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TARPTAUTINĖ TURIZMO DIENA VPMF „VILIONĖ“ 
Rugsėjo 27 d,tarptautinę turizmo dieną, Verslo Vadybos fakulteto dieninio skyriaus tarptautinio verslo 3 kurso studentai, 

kurie šiuo metu atlieka praktiką VPMF „Vilionė“ parengė ir pristatė naujų kelionių pasiūlymus svečiams iš VPMF 

„Vigora“ ir „Miglė“. VPMF „Vilionė“ („Vilionė“ – tai kelionių agentūra, kuri organizuoja įvairias keliones Lietuvoje, 

siūlo kelionėms skirtas prekes) darbuotojai atsakingai paruošė penkias keliones, siekdami plėsti savo asortimentą ir at-

naujinti arba pradėti bendradarbiavimą su kitomis VPMF Lietuvoje ir užsienyje. Atidarymą pradėjo VPMF „Vilionė“ 

darbuotoja Aistė Biliūtė, kuri parengė prezentaciją „ Kur Vilionė – ten kelionė!“, kurioje trumpai papasakojo apie įmo-

nės veiklą, tikslą, misiją, viziją bei firmos struktūrą.  

Supažindinusi su svečius su informacija, perleido žodį Jurgiui ir Živi-

lei, kurie sušildė visus Havajų šiluma. Siūlydami šią kelionę studentai 

paminėjo daug įdomių faktų apie salą bei jos gyventojus, nes ,,juk net 

pats Barakas Obama kilęs iš šios salos!“. Auditorijoje buvę klausytojai 

buvo supažindinti su kiekviena kelionės diena bei lankytinomis vieto-

mis. Beje, norintys įsigyti kelionę buvo nudžiuginti, nes tik turizmo 

dienos šventės metu gavo 10% nuolaidą. Kelionei į Havajus nenusilei-

do Anastazijos bei Viktorijos pasiūlymas aplankyti Ekvadorą, kurios 

metu kiekvieną dieną galime patirti vis naujus ir neišdildomus įspū-

džius arba Ilonos bei Justinos pasiūlymas aplankyti Zambiją – Afrikos 

neapdirbtą deimantą! Merginos buvo tarsi atvykusios iš Zambijos – 

galvos apdangalai ir afrikietiškais motyvais puošti drabužiai sudarė 

įspūdį, kad bendraujame su Afrikos Respublikos gyventojomis. Aštuo-

nių dienų kelionė kupina įspūdžių tiktų tiek gamtos mylėtojams , keliautojai pamatytų ne tik Viktorijos krioklį (vieną iš 

pasaulio stebuklų), Zambezės nacionalinį parką, upę, velnio baseiną, bet ir dar daug kitų gamtos stebuklų. Adrenalino 

fanatikams, kurie galėtų pasivaikščioti su liūtais, pasiplaukioti su plautu ir net išvykti į safarį su drambliais. Merginos 

surengė net viktoriną, kurios metu auditorija parodė, kaip dėmesingai klausė ir laimėjo nuolaidas kelionės pasiūlymui. 

Tačiau, jei bijote skristi lėktuvu ar tiesiog norite pamatyti gražiau-

sius Lietuvos kampelius - tuomet jums puikiai tiks Eglės ir Moni-

kos siūlyta dviejų dienų pažintinė ir pramoginė kelionė su nakvy-

ne grupėms po Anykščių kraštą. Išvykoje pamatysite siauruko 

muziejų, galėsite net pasivėžinti juo, o kelionės metu jus užpuls 

Tado Blindos plėšikai! Antrąją dieną galėsite pasivaikščioti kuku-

rūzų lauke , pasivažinėti vasaros rogutėmis ar pajodinėti žirgais, o 

po vienų pramogų – lauks kitos, t.y. atsipalaidavimas kaimo turiz-

mo sodyboje su SPA pramogomis. O jei norite aktyvesnio sporto - 

jums tobulai tiks Dovilės, Povilo bei Artūro pasiūly-

mas ,,Robinzonų salos“, kurio metų šešias dienas plauksite baida-

rėmis Estijoje. Kelionės pasiūlymai buvo pristatyti sėkmingai, visi 

liko sužavėti, pasibaigus oficialiai daliai dalyviai skanavo saldžio-

mis vaišėmis, PMF ,,Vilionės“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė palinkėjo, kad ,,šios kelionės būtų tokios saldžios kaip šie 

saldainiai!“. Turizmo dienos konferenciją vainikavo VPMF ,,Vilionė“ ir VPMF ,,Vigora“ pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis. Tikimės, kad tokie renginiai kartosis kasmet, pažymint Turizmo dienas bei VPMF „Vilionės“ veiklą. 

Straipsnį parengė:  
Simona Butkutė ir Agata Ščiučkaitė 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

Susitikimo dalyviai 
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VPMF „PAMARYS“ DARBUOTOJAI RENGINYJE „VERSLAS VEŽA“ 
VPMF „Pamarys“ darbuotojai 2013-10-04 dieną lankėsi renginyje „Verslas veža“. Renginys vyko Švyturio arenoje, 

Klaipėdoje.  

Renginio pradžioje sveikinimo kalbas sakė: „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Lina Vaitkevičienė, LR Ūkio ministe-

rijos viceministras Kęstutis Trečiokas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas, taip pat Klai-

pėdos miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė. .Renginių ciklas „Verslas veža“ yra puiki gali-

mybė savęs ieškantiems, entuziastingiems ir apie savo ateitį galvojantiems jaunuoliams sužinoti kaip ir kur pradėti savo 

verslą, arba įgyvendinti senai savyje slėptas verslumo idėjas. Renginio tikslas motyvuoti jaunus, ambicingus ir savo tiks-

lo siekiančius Lietuvos jaunuolius realizuoji savo idėjas versle, suteikti jiems pasitikėjimo savimi bei skleisti informaciją 

apie galimybes gauti ir rasti visapusišką paramą pradedant kurti verslą. „Verslas veža“ apsilankys beveik visuose šalies 

regionuose. Renginio programą sudaro: „Verslo greitkelis“, „Verslo vairavimo mokykla“, „Verslo įgūdžių ralis“. Turė-

dami galimybę susiburti „Švyturio arenoje“, Klaipėdos valstybinės kolegijos VPMF „Pamarys“ studentai apsilankė 

„Verslo greitkelyje“, kuriame išklausė įkvepiantį A. Guogos, verslininko, filantropo seminarą, taip pat D. Praspaliausko, 

restorano „Bistro 1 dublis“ įkūrėjo patirtį apie verslo pradžią, kai kišenėje tik idėja, blizgančios akys ir užsidegimas bei 

žinoma, daugybę  kitų naudingų seminarų, kurie įkvėpia, skatina kurti ir prisiminti A. Guogos žodžius: - „Tu esi, koks 

esi ir turi eiti į priekį“. 

VPMF „Pamarys“ direktoriaus pavaduotoja kokybei 
Henrieta Stasiulytė 

Šių metų spalio 14 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto Finansų specialybės trečio kurso studentai 

pradėjo praktiką verslo praktinio mokymo firmoje „Žiedūna“. Pagrindinis praktikos tikslas – jau įgytas teorines žinias 

realizuoti praktiškai bei tęsti verslo praktinio mokymo firmos „Žiedūna“ ūkinę – finansinę veiklą, įgyvendinti savo idė-

jas. Praktikos metu studentai turi galimybę įgyti organizacinių, analitinių ir finansų valdymo gebėjimų visumą, reikalin-

gą finansininko profesinei veiklai. Tokio pobūdžio praktiką Finansų studijų programos studentai atlieka pirmą kartą.  

Suorganizavę darbo pokalbius studentai išsirinko įmonės vadovybę 

ir pasiskirstė pareigomis. Jau sekančią praktikos dieną finansų sky-

riaus darbuotojai suskubo tikrinti turimų prekių likučius ir visus ki-

tus dokumentus, kad įmonė galėtų sklandžiai tęsti darbą. Personalo 

skyriui teko atsakingas darbas -  parengti darbuotojų priėmimo į dar-

bą dokumentus, užregistruoti kiekvieno prašymus ir kitus dokumen-

tus. Projektų skyrius tuojau pat pateikė idėjas įmonės veiklos plėtrai 

bei atliko SSGG analizę, siekiant išsiaiškinti bei finansiškai pagrįsti 

galimybes įmonės plėtrai realizuoti. 

Esame komunikabilūs ir siekiame bendradarbiauti su kitomis verslo 

praktinio mokymo firmomis, laukiame jų pasiūlymų, idėjų. Taip pat 

linkime ir kitoms verslo praktinio mokymo firmoms sėkmingo darbo, novatoriškų idėjų bei stiprybės darbo metu. 

VPMF „Žiedūna“ direktorė 
Sandra Vilkaitė 

VPMF „ŽIEDŪNA“ JAU VEIKIA! 

VPMF „Žiedūna“ kolektyvas 


