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SIMULITH 
ŽINIOS 

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

SEMINARAS„NUOMONĖS LYDERIO ANATOMIJA" 
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras 2014 m. lapkričio 4-5 d. pakvietė VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasi-

rinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą tema „Nuomonės lyderio anatomija" bei į VPMF vadovų pasitarimą. 

Daugiau nei 40 VPMF vadovų bei įvairių mokymo institucijų 

atstovų seminare susipažino su pakankamai nauju požiūriu Lie-

tuvoje apie nuomonių lyderius. Lektorė Ramunė Hazir pateikda-

ma teorinę medžiagą, įvairių tyrimų rezultatus, praktinius atve-

jus, pavyzdžius ir užduotis perdavė auditorijai savo įžvalgas: 

kaip tapti nuomonės 

lyderiais, kas tam truk-

do ir padeda, koks galė-

tų būti asmens kelias į 

nuomonių lyderius ir 

diskutavo kodėl verta ar 

neverta jais tapti ir už-

kariauti viešąją erdvę. 

Seminaro dalyviai įverti-

no savo charakterio 

savybes tinkamas nuomonių lyderiui, išbandė  įvairių žaidybinių situacijų, sudarė 

veiksmų planus. 

Dalia Kutraitė Giedraitienė nuoširdžiai papasakojo savo gyvenimo kelio pokyčius, priežastis ir patirtis bei diskutavo su 

seminaro dalyviais apie 21-ojo amžiaus lyderystę ir autoritetus. Pateikiame keletą minčių, su kuriomis galite sutikti ar 

nesutikti: 

„Idėja gimusi vieno asmens galvoje, gali geriau klestėti kito asmens prote“. 

„Asmens saugumo refleksas sąlygoja tai, kad blogas žinias mes įsimename geriau (kriminalai ir t.t.) nei geras žinias“. 

„Simulith“ centro informacija 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

TARPTAUTINIS MOKSLINIS SIMPOZIUMAS 

Š. m. spalio 27-28 dienomis „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusiame 

simpoziumas „Pozityvioji socializacija, verslumas ir socialinė atsakomybė“. Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės 

edukacijos fakulteto ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos organizuotas simpoziumas yra vienas renginių, skirtų 

socialinės pedagogikos 25-mečiui Lietuvoje paminėti. Simpoziume dalyvavo 

apie 70 užsienio svečių iš beveik 30 pasaulio šalių, simpoziumas susilaukė 

daug dėmesio ir iš įvairių Lietuvos socialinių institucijų. 

 

Simulith žinios Nr. 5 (328)  1  

„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117 LT-01114 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. p. slinfo@viko.lt, simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 

Ramunė Hazir 

Dalia Kutraitė Giedraitienė ir Rima Bačiulytė 



TARPTAUTINĖ PREKYBA 
Atlikus 2012 – 2014 m.m.. bankinių operacijų analizę, paaiškėjo, su kokių šalių firmomis prekiavo Lietuvos VPMF ir kokias 

šalis labiausiai sudomino Lietuvos parduodama produkcija.  

Lietuvos VPMF iš užsienio firmų minėtu laikotarpiu nusipirko prekių ir paslaugų tik už 62255,01 LT (18030,30 €), o užsienio 

praktinės firmos iš Lietuvoje veikiančių firmų nusipirko prekių ir paslaugų už 71828,58 LT (20802,99 €). Iš kitų šalių dau-

giausiai pirkusios yra VPMF „Interjeras“ ir VPMF „Pamarys“. 

Lietuvos VPMF dažniausiai pirko iš Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos firmų, taip pat buvo prekiaujama ir su tokiomis šalimis 

kaip: Prancūzija, Danija, Belgija, Čekija, Švedija, Ispanija, Gruzija bei JAV. Dažniausiai iš Lietuvos praktinių firmų pirko 

Šveicarijos VPMF. Džiugu paminėti, kad tokios šalys kaip: Malaizija, Juodkalnija ir Albanija taip pat pirko prekių iš Lietuvos 

VPMF.  

Mokymo institucijos pasirinkdamos MAXI paketą išreiškė savo norą vykdyti tarptautinę prekybą, todėl šį paketą turinčias 

firmas ragintume aktyviau bendradarbiauti su užsienio VPMF. 

„Simulith“ centro informacija 

VPMF „ŽIEDŪNA“ ATNAUJINA VEIKLĄ IR PRISTATO  
PRAKTIŠKĄ IDĖJĄ 

 
Šių metų spalio 13 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto Finan-
sų specialybės trečio kurso studentai pradėjo praktiką verslo praktinio mokymo 
firmoje „Žiedūna“. Pagrindinis praktikos tikslas – jau įgytas teorines žinias pritaiky-
ti praktiškai bei tęsti VPMF „Žiedūna“ ūkinę – finansinę veiklą ir įgyvendinti savo 
idėjas. Tokio pobūdžio praktika Finansų studijų programos studentams yra labai 
reikšminga, nes praktikos metu mes, studentai turime galimybę įgyti organizaci-
nių, analitinių ir finansų valdymo gebėjimų visumą, reikalingą finansininko profesi-
nei veiklai. Taip pat tobulinamos kitos kompetencijos - personalo valdymo, doku-
mentų valdymo, marketingo bei bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Studentai išsirinko naują įmonės vadovybę ir, pasiskirstę pareigomis, suskubo 
kibti į darbus. Personalo skyriui teko atsakingas darbas - parengti darbuotojų priė-
mimo į darbą dokumentus, užregistruoti kiekvieno studento prašymus ir kitus su 
darbuotojais susijusius dokumentus. Jau sekančią praktikos dieną finansų sky-
riaus darbuotojai pradėjo tikrinti turimų prekių likučius ir visus kitus apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus, 

kad įmonė galėtų sklandžiai tęsti darbą. Projektų ir marketin-
go skyriaus darbuotojai tuojau pat pateikė idėjas įmonės veik-
los plėtrai bei parengė įmonės prekių katalogą. Nenutrūksta-
mam bendradarbiavimui palaikyti susisiekta su kitomis Lietu-
vos VPMF, atnaujinti komerciniai pasiūlymai ir ilgamečiai ben-
dradarbiavimo ryšiai. 

Spalio 28 dieną Kauno Kolegijos bendruomenei buvo pristaty-
tas projektas konkursui „Idėjos praktiškai“. VPMF „Žiedūna“ 
darbuotojai: Modesta Vitkutė, Laura Petrauskaitė, Jurgita Šu-
nokaitė ir Artūras Visockas pristatė valiutos (Euro) konvertavi-
mo skaičiuoklę-modelį, skirtą finansinių ataskaitų parengimui 
eurais. Toks modelis pasitarnautų studentams atliekant bu-
halterinės apskaitos ir finansų studijų programose numatytus 
praktinius darbus. Pažymėtina, kad šis modelis-skaičiuoklė 
gali būti naudingas Lietuvos verslo praktinio mokymo fir-
moms, mažosioms bendrijoms ir kitoms smulkaus verslo įmo-

nėms, įgyvendinant sklandų Euro įvedimą Lietuvos Respublikoje. Sukurtas produktas taip pat leistų studentams įgyti nau-
jos patirties, leidžiančios sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Visiems linkime sėkmingo darbo! 

VPMF „Žiedūna“ kolektyvo vardu direktorius 

Mantas Tyla 

Valiutos konvertavimo modelio pristatymas 
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VPMF „Žiedūna“ 2014 m. spalio mėnesio darbuotojų kolektyvas 



 

VPMF „TRANSLANAS“ PRAKTINĖ PATIRTIS UAB „IŠKABŲ CECHAS“ 
 

Š.m. spalio 15 d. Kėdainių PRC VPMF „Translanas“ darbuotojai dalyvavo integruotoje pa-

mokoje reklamos gamybos įmonėje UAB „Iškabų cechas“. 

Pamokos tema „Kaip gimsta reklama“. Pamoką vedė įmonės vadovas Vitolis Staškevičius. 

Pamokos metu vadovas išsamiai pristatė įmonės veiklą. VPMF „Translanas“ darbuotojai 

turėjo puikią galimybę pamatyti ir išbandyti vizualinės reklamos kūrimo, programos 

„CorelDRAW“ ir vektorinės infografikos priemonių galimybes. Ši integruota pamoka – tai 

puiki galimybė panaudoti praktines žinias verslo praktinio mokymo firmos reklamos kūrimui. 

VPMF „Translanas“ vadovė Liudmila Kolojanskienė 

VPMF„MIGLĖ“ 20-MEČIO JUBILIEJUS 
Š. m. spalio 21d. 11 val. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko VPMF „Miglė“ 20 – mečio jubiliejaus šventė, 

kurią organizavo Tarptautinio verslo 3-iojo kurso studentai.  

Renginiui buvo ruošiamasi iš anksto. Visas „Miglė“ kolektyvas įkvėptas komandinio darbo puošė auditoriją, kabino balio-

nus ir kitas puošimo dekoracijas. Buvo ruošiamos užduotys, žaidimai, dovanos bei speciali programa svečiams. Nedide-

lėje auditorijoje buvo net apie 30 svečių! Kalbas bei sveikinimo žodžius auditorijoje sakė Tarptautinio verslo katedros ve-

dėja Neringa Miniotienė, „Simulith“ centro atstovas Marius Ignatonis, VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Viko drauda“ atstovai. Do-

vanų gavome įmonės turto draudimą ir daug kitų 

staigmenų. 

Gimtadienio programa prasidėjo VPMF „Miglė“ 

vadovės Ilonos Kojelytės kalba. Vedėjai pristatė 

įmonės veiklą bei per 20-metį pasiektus rezulta-

tus. Buvo žaidžiami dviejų tipų žaidimai: 

„Logoquiz‘as“, kuriame reikėjo atspėti įvairių įmo-

nių logotipus ir „Protmūšis“, kuris turėjo tris eta-

pus. Žaidimuose dalyvavo visi šventės dalyviai. 

Suskaičiavus visų komandų taškus, buvo pa-

skelbtos lygiosios ir prizai padalinti draugiškai. 

Po žaidimų dalies gimtadienio šventę vainikavo 

skambūs dainos žodžiai „Su gimimo diena...“. 

Iškilminga proga buvo užpūstos 20 žvakučių, 

valgomas nuostabaus skonio gimtadienio tortas. 

Taip pat svečiai buvo vaišinami kava bei arbata. 

Vaišių užteko kiekvienam! Šventės metu vyravo 

puiki nuotaika, kiekvieno dalyvio veiduose neblėso šypsenos bei skardus juokas. Skanaujant tortą bei gurkšnojant karštą 

arbatą, auditorijoje vyravo įvairiausios temos, svečiai dalinosi įspūdžiais. 

Dėkojame visiems svečiams, atvykusiems mūsų pasveikinti: „Simulith“ centro darbuotojams, VPMF „Vilionė“ ir VPMF 

„Viko drauda“ atstovams, fakulteto katedrų vedėjoms, dėstytojams ir studentams! 

Tikimės ir toliau sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Vilniaus kolegijos, verslo vadybos fakulteto IB12B gr. studentas Paulius Vaitkevičius 

VPMF „Miglė“ vadovė Ilona Kojelytė 

 

 

Vitolis Staškevičius 
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Puiki šventės nuotaika 



 

ĮSPŪDŽIAI IŠ FINANSININKŲ KLUBO SUSITIKIMO KAUNO KOLEGIJOJE 
Šių metų spalio 23 dieną Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakultete apsilankė Kauno finansininkų klubo nariai. Pa-

grindinis šio klubo tikslas - suburti vienminčius ir aktyvius Kauno finansų specialistus, dalintis gerąją patirtimi ir idėjomis. 

Susitikime dalyvavo Kauno PPAR Verslo plėtro skyriaus vadovė Vera Mileikienė, Finansininkų klubo vadovė Vaida Butku-

vienė, ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė dr. A. Miceikienė, Citadele banko Kauno filialo vadovas Mindaugas 

Bičkauskas, UAB ‚Aurita“ apskaitos padalinio vadovė Vaida Albrektienė, UAB „Talga“vyr. buhalterė Nijolė Giedraitienė, UAB 

„Anjesė“ vyr. buhalterė Zita Trečiokienė, įmonių grupės SDG finansininkė Neringa 

Dalytė, UAB „Omniteksas“ finansų direktorė Nijolė Jurkonienė, BDO Auditas ir ap-

skaita L.e.p. vykdančioji direktorė Jolita Rubinienė ir auditoriaus padėjėja Rasa 

Surdokienė, UAB „ Eoltas“ Finansų departamento vadovė Jurgita Gulbinienė, ka-

tedros dėstytojai, finansų studijų programos studentų atstovai. Taigi, atvykę nariai 

diskutavo aktualiomis temomis. Pirmąją susitikimo temą „Teisinės atsakomybės už 

mokesčių įstatymų pažeidimus taikymo problematika“ pristatė Haroldas Juška – 

Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorius, FNTT Kauno sk. vyr. 

tyrėjas. 

Antroji diskusija vyko dėl KK Vadybos ir ekonomikos fakulteto finansų ir buhalteri-

nės apskaitos studijų programų profesinės veiklos praktikos tobulinimo.  

Džiaugiamės, kad finansininkų klubas į savo susitikimą pasikvietė ir studentes, taigi 

turėjome puikią galimybę sudalyvauti įdomioje diskusijoje, kai visi klubo nariai akty-

viai reiškė savo nuomonę ir bandė atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 

Pirmoji dalis buvo įdomi, tačiau antroji dalis mums buvo daug aktualesnė, nes galė-

jome išsakyti savo nuomonę dėl praktikos rengimo tvarkos. Klubo nariai ne tik dali-

josi pasiūlymais dėl praktikantų, bet ir pasiūlė keletą praktikos vietų su galimybe sudaryti darbo sutartį ateityje. Susitikimą 

užbaigėme kontaktų mainais prie kavos puodelio. 

Kauno kolegijos FN-2 studentės 

Justina Patašiūtė ir Simona Indrišiūnaitė 

PAŽINK EUROPĄ KITAIP: DANIJOS KULINARINIS PAVELDAS 
Spalio 27 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konfe-

rencijų salėje vyko kūrybinės dirbtuvės su kraštiečiu, konkurso 

„Geriausias Lietuvos virėjas 2010" nugalėtoju Deivydu Praspaliaus-

ku. 

Susitikime dalyvavo ir maisto produktų technologijos studijų progra-

mos MPT - 13 grupės studentės, dirbančios VPMF ,,Interjeras“ su 

firmos koordinatore Ramute Narkūniene. Renginio metu susipažino-

me su Danijos nacionaline virtuve, ragavome sveikatai labai naudin-

gos bei skanios arbatos. Renginio metu iš salės buvo pakviesti 3 

dalyviai, kurie turėjo pagaminti Danijos tradicinį patiekalą - sumuštinį. 

Sumuštinius Deivydas įvertino pinigine suma, už kurią jie galėtų būti 

parduoti Danijoje. Vienas sumuštinis buvo įvertintas net 100 litų. Dei-

vydas Praspaliauskas sužavėjo dalyvius savo nuoširdumu, optimiz-

mu, bei kitokiu požiūriu į verslą bei gyvenimą.  

VPMF ,,Interjeras“ darbuotojos Ugnė Muraškaitė ir Ernesta Žiaunytė.  

Susitikimo akimirkos 
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Po renginio 


