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SIMULITH 
ŽINIOS 

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

RENGINIŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJE 
Į Vokietiją kartu su VPMF „Vigora“ komanda atvykau sekmadienį (lapkričio 16 dieną), kelionė buvo ilga, tačiau Ese-

nas, mus pasitikęs Belgijos dienų švente, nuteikė pėsčiomis nueiti nemažą atstumą iki viešbučio ir pasidžiaugti spal-

vomis. Pasidėję daiktus viešbutyje dar trumpam grįžome pasigrožėti miestu, bet, kaip žinia Vokietijoje labai griežtai 

žiūrima į darbo valandas, o ir jėgas reikėjo tausoti, tad grįžau namo, kur dar turėjau trumpą susitikimą su Prancūzijos 

kolega. 

Pirmadienį ryte Lietuvos kolegos ruošė stendą mugei o aš dalyva-

vau 42-ajame EUROPEN-PEN International partnerių susitikime. 

Abu renginiai vyko Eseno parodų rūmuose „Messe Essen“ ir tiek 50

-oji mugė, tiek partnerių susitikimas buvo rekordiniai, mugėje buvo 

atstovaujamos 20 šalių, o susitikime dalyvavo 18-os valstybių at-

stovai. Pirmąją susitikimo dieną pradėjo EUROPEN-PEN Interna-

tional vadovas Scott Mitchell, buvome informuoti jog EUROPEN-

PEN International beveik paruošė banko, geltonųjų puslapių, CCI, 

PENApps programas, šios programos buvo pademonstruotos die-

nos pabaigoje, kad tinklą paliko Didžioji Britanija, o tikraisiais na-

riais tapo Malaizija. Labai malonu, kad pristatydamas tinkle vykdo-

mus projektus 

EUROPEN-

PEN Internatio-

nal vadovas ne kartą pažymėjo Lietuvos svarbą vykdomuose pro-

jektuose, taip pat labai 

džiaugėsi, kad pradės įgy-

vendinti naują Ispanijos 

VPMF centrinio biuro inici-

juotą Erasmus+ strateginės 

partnerystės projektą ir kad 

šiame projekte dalyvauja 

Lietuva. Plačiau apie pro-

jektą šiose žiniose. Išgirdo-

me, jog ir Jungtinių valstijų 

kolegos turi patirties vykdant panašius projektus, tad nusprendėme bendradar-

biauti. Buvo išreikšta nuomonė, kad pasinaudojus Vokietijos gerąja patirtimi 

būtų galima organizuoti dideles tarptautines muges vis kitoje šalyje, tam pri-

traukiant įvairių fondų lėšas. Aptarėme marketingo, mentorystės klausimus, 

išklausėme Jungtinių valstijų kolegų pristatymą apie procesus šioje šalyje. 

Vakarą su partneriais maloniai praleidome 

turkų restorane. >>> 
 

„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 
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Pasiruošimas mugei 

Laurent Comte ir Marius Ignatonis 

Šventinės nuotaikos 



 

Kitą dieną laukė mugės atidarymas ir antroji susitikimo diena. Susitikimo rytą pradėjome finansinių dalykų aptarimu, 

tuomet dalyvavome mugės atidarymo ceremonijoje, išklausėme daug kalbų – nelabai maloniai nustebino tai, kad 

dauguma kalbėtojų kalbėjo vokiečių kalba, tik Vokietijos centrinio biuro vadovas Michael Loef porą žodžių tarė angliš-

kai, žinoma EUROPEN-PEN International vadovas Scott Mitchell kalbėjo angliškai. Labai malonus siurprizas buvo 

Europos komisijos atstovo Simone Baldassarri kalba, kurioje jis pasakė, kad VPMF yra būtent tai, ko reikia Europos 

darbo rinkai. Po atidarymo trumpai pabendravus su VPMF „Vigora“ atstovais tęsiau darbą susitikime. Išsamiai apta-

rus finansinius klausimus, nusprendus dėl kokybės procesų, išrinkus naująją valdybą ir prezidentą, kurio tapo Švei-

carijos centrinio biuro vadovas Laurent Comte, išklausėme Bulgarijos kolegų pristatymą. Tuomet vyko „World cafe“. 

Pasiskirstę į keturias komandas mėginome „Brain storm“ principu išspręsti opias problemas, taip pat vaizdingai pa-

vaizduoti EUROPEN-PEN International pasaulyje, kas dvidešimt minučių reikėjo pereiti į kitą grupę. Šį žaidimą būti-

nai suorganizuosime vadovų pasitarime Lietuvoje. Aptarus grupėse priimtus spendimus, išklausėme kitų metų pra-

džioje vyksiančio susitikimo Austrijoje informaciją. Į susitikimą mintimis pasidalinti atvyko ir ponas Baldassarri. Tuo-

met laukė labai malonus momentas – sprendimas dėl antrojo partnerių susitikimo kitais metais, kurį 2015 metų spalio 

26-28 dienomis turėsime didžiulę garbę organizuoti Vilniuje. Po pirmosios dienos laukė oficialus vakaras, kurio metu 

sveikinimo žodį tarė Eseno meras, Nordrhein-Westfalen žemių darbo ministras, Laurent Comte, kiek vėliau puikios 

vaišės, kurių metu turėjau nuostabią progą pabendrauti ir smagus renginys su „varjete“ teatro pasirodymais. 

Trečiadienį ir ketvirtadienį su Vokietijos kolegomis bendravome apie šioje šalyje vykstančius procesus, sužinojau 

kaip jie vykdo veiklą, buvo pristatytos naudojamos programos, taip pat turėjau progą dalyvauti mugėje, kviesti užsie-

nio kolegas apsilankyti „Vigora“ stende. Trečioji mugės diena, o su stendų įsirengimu tai jau buvo ketvirtoji, kaip be-

būtų keista aktyviai šurmuliavo iki pat uždarymo. Tik ir vėl šiek tiek nustebino, kad nebuvo jokios uždarymo ceremo-

nijos, o mugės nugalėtojai atskirai buvo kviečiami prie informacinio stendo. Norisi nuoširdžiai pasidžiaugti kad mūsų 

„Vigora“ komanda dirbo kaip vienas kumštis, aktyviai prekiavo ir sudarinėjo sutartis, kvietė į mugę kitais metais Klai-

pėdoje, mokiniai savo puikia nuotaika, draugiškumu ir paslaugumu reklamavo ne tik savo firmą, mokyklą, visą tinklą, 

bet ir Lietuvą, apie kurią toli gražu ne visi buvo girdėję.  

Penktadienio rytą mano kolegos išvyko į Lietuvą, tačiau, jų 

kelionė, kaip vėliau paaiškėjo, labai užsitęsė, o aš - į nuo-

stabaus grožio miestą slėnyje Ennepetal. Į šį miestą vykau 

apsilankyti „BEN – Berufskolleg Ennepetal“ mokykloje ir iš 

vadovų Jörn Dannewald ir Matthias Kurzhals sužinoti apie 

joje veikiančią VPMF „IBE International Business“. Ponas 

Matthias trumpai pristatė savo VPMF, tuomet prie apva-

laus stalo kalbėjome kartu su mokiniais, prisistatėme, jie 

pristatė savo veiklą, kas patinka, ką planuoja, tuomet su 

vadovu ilgai kalbėjome apie Vokietijos ir Lietuvos švietimo 

sistemas apie jų VPMF, Lietuvos ir pasaulinį VPMF tinklą. 

Kiek vėliau susitikau su mokyklos direktore Irmgard Höhn 

ir jos pavaduotoju Gerhard Glienke, prie puodelio kavos 

kalbėjome apie VPMF sistemą, jos naudą, aptarėme pro-

jektų galimybes, grįžus į VPMF stebėjau ten vykstančius 

procesus. Po vizito ponas Matthias pasisiūlė nuvežti iki 

Wuppertal miesto, kuris išsiskiria tuo, kad pagrindinė 

transpoto priemonė – virš upės Wupper, kuri tęsiasi per visą miestą - važiuojantis kabantis tramvajus, turėjau labai 

įdomią kelionę, tuomet nuvykau į Diuseldorfą, kuris kaip ir Esensas pasipuošęs Kalėdų spalvomis, pasidžiaugiau 

vakarėjančia saule, pasinaudojęs puikiai išvystyto transporto paslaugomis parvykau į Eseną ir dar kartą pasimėga-

vau Eseno spalvų šurmuliu.  

Į Lietuvą parsivežu puikią nuotaiką ir mintis, artėjančio bendradarbiavimo malonumą. 

„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis 
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Matthias Kurzhals, Irmgard Höhn, Marius Ignatonis,  
Gerhard Glienke ir Jörn Dannewald  

>>> 



 

VPMF „VIGORA“ SĖKMĖS ISTORIJA 
 
Pavasarį atsiliepėme į Vokietijos kvietimą dalyvauti atrankos konkurse - atstovauti savo šalį tarptautinėje VPMF mu-

gėje. Ir mums nusišypsojo sėkmė... VPMF „Vigora“ veiklos istorija sudomino pasaulinės mugės rengėjus. Šis kvieti-

mas labai smarkiai pakeitė firmos strategiją. Ruošiantis 

mugei laikas tirpte ištirpo ir lapkričio 16 dieną 4 firmos 

darbuotojai Deividas Malinauskas, Almina Saibutytė, Ele-

onora Stepanova ir Marius Indriūnas išskrido į Eseną 

dalyvauti pasauliniame renginyje – tik su rankiniu baga-

žu, be didelių dekoracijų, bet puikiai nusiteikę pristatyti  

savo prekes ir paslaugas, per  gana trumpą laiką susida-

ryti vaizdą apie situaciją  tarptautinėje rinkoje. 

Mums tai buvo puiki proga pristatyti savo firmą itin didelei 

auditorijai suinteresuotų asmenų, specialiai atvykusių į 

mugę ir aktyviai besidominčių mugės dalyviais bei jų 

veikla, norinčių užmegzti, atnaujinti, išplėsti ryšius, rekla-

muoti(s), platinti informaciją, dalomąją medžiagą, gerinti 

įvaizdį bei garsinti savo veiklą, atnaujinti žinias apie rin-

kos pasiūlą bei paklausą, jos naujoves bei prognozuoti jos vystymosi kryptis bei tempus.  

Mūsų stende vyko itin aktyvus gyvenimas, nes mūsų pateikta paslauga priviliojo daug pirkėjų, vyravo labai šilta ir 

draugiška atmosfera, sulaukėme ypatingų svečių – EUROPEN-PEN International  tinklo vadovų. Mums tai buvo di-

delis iššūkis, nes  turėjome atlaikyti labai klastingų, buvusio EUROPEN-PEN International  prezidento prancūzo Jean

-Marc Hetsch, klausimų ir provokacijų laviną. Iš šių labai garbingų ir turinčių didžiulę patirtį žmonių sulaukėme daug 

gražių pagyros žodžių už puikų gebėjimą pristatyti savo firmą ir apginti užimtą poziciją.  

Mugės rengėjai daug kartų pabrėžė, kad ši mugė yra ne 

konkursinė, kad ji skatins rinkos skaidrumą, atvirumą, 

kartu ir konkurenciją, varžymąsi, regioninę plėtrą, sando-

rių sudarymo, bendradarbiavimo tikimybę bei tarptautinius 

mainus, nes į mugę atvyko dalyviai iš JAV, Kanados, Ar-

gentinos, Brazilijos, Austrijos, Belgijos, Šveicarijos, Ispa-

nijos, Italijos ir daugelio kitų valstybių.  

Mugės metu buvo apsiribojama pavyzdiniais modeliais, 

atskirais vienetais, kurie tapo informacijos platformomis 

bei  rinkodaros instrumentu, buvo siekiama esmingai iš-

plėsti siūlomų prekių prekybą, eksportą, o prekės patei-

kiamos tik siekiant nebent susipažinti su jomis arba susi-

daryti bendrą vaizdą apie firmą  ir jos veiklą. 

Mugės dalyviai laiką leido ne tik aktyviai sudarydami sandorius bei parduodami savo prekes ir paslaugas, bet ir daug 

bendravo, bičiuliavosi, keitėsi asmeniniais adresais. Dalyvių laukė puikus vakaras naktiniame klube: gera muzika, 

ypatinga aplinka, nauji draugai. Esenas mus pasitiko jau kalėdine dvasia, miestas papuoštas, daug renginių, todėl 

parsivežėme daug  neišdildomų įspūdžių... 

Ši kelionė VPMF „Vigora“ atvers naujas galimybes, teks priimti naujus iššūkius ir pakeisti firmos veiklos  strategiją. 

VPMF „Vigora“ darbuotojai: 

Almina, Elenora, Deividas ir Marius 
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VPMF „Vigora“ komanda 

Aktyvus darbas  
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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

2014-11-18 d. „Simulith“ centre lankėsi Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos mokytojos Meilė Vizbarienė ir 

Danguolė Vabuolienė, siekdamos išsamiau žinoti apie VPMF steigimą profesinėse mokyklose. Tikimės, kad 2015 

metais  Lietuvos verslo praktinio mokymo firmų tinklo gretas papildys nauja VPMF. 

 

2014-11-20 d. „Simulith“ centre lankėsi kirpėjų specialybės, II kurso mokiniai iš Vil-

niaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro VPMF „Gija“. Centro dar-

buotojai atsakė į mokinių klausimus apie centro veiklą ir surengė jiems viktoriną apie 

Lietuvos VPMF tinklą, „Simulith“ centrą ir jo padalinius bei pasaulinį VPMF tinklą. 

Sveikiname Eglę, surinkusią daugiausiai teisingų atsakymų (I vieta), Tomą, užėmusią 

II vietą ir Alą – III vietos laimėtoją. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti „Simulith“ 

centro atminimo dovanėlėmis: rašikliais, blonknotu, puodeliu bei USB atmintine. 

 

Centras pradės įgyvendinti naują Ispanijos VPMF centrinio biuro inicijuotą Erasmus+ strateginės partnerystės projek-

tą „Versli VPMF mokyklose – inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems moki-

niams“. Projekto tikslas – sukurti VPMF modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą 

paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 10 skirtingų organizacijų iš 5 šalių: Italijos, Bulgarijos, Lietuvos ir 

Ispanijos VPMF centrai, EUROPEN-PEN International asociacija (Vokietija) bei pilotinės mokyklos, turinčios sunku-

mų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą. Lietuvoje šiai tikslinei grupei atstovauja Kauno Tito Masiulio jaunimo 

mokykla. 
 

LENGVU ŽINGSNIU EURO LINK 
Šių metų lapkričio 6 dieną vyko susitikimas - paskaita su Swebank vyriausiuoju pardavimų vadybininku Mantu Salty-

kovu, kuriame dalyvavo firmų „Kopija“ ir „Pamarys“ darbuotojai.  Atviros paskaitos metu buvo diskutuojama apie euro 

įvedimą Lietuvoje, įmonių darbuotojai buvo supažindinti su būsimais pasikeitimais įvedus eurą Lietuvoje.  

Susitikimo pradžioje M. Saltykovas dalinosi prisiminimais ir patir-

timi, apie tai kai jis dirbo VPMF „Kopija“ direktoriumi. Nuoširdžiai 

džiaugėsi galėdamas susitikti su naujais šios firmos darbuotojais 

bei pateikti jiems naujausią informaciją apie euro įvedimą Lietu-

voje.  

Trumpai buvo pristatyta Lietuvos pinigų istorija. Įdomu tai, kad 

net 354 Lietuvos gyventojams euras bus 8-oji valiuta jų gyveni-

me. Buvo atskleisti tyrimo duomenys, kad nuo 23-35 metų gy-

ventojai geriausiai pasiruošę euro įvedimui. Mažiausiai susipaži-

nę ir pasiruošę yra vyresni nei 60 metų gyventojai. Mums, kaip 

VPMF darbuotojams, aktualiausia ir įdomiausia buvo sužinoti 

apie atlyginimų perskaičiavimą po euro įvedimo.  

Šiuo metu Lietuvos rinkoje yra 9,5 milijardai grynųjų pinigų, tai dvigubai daugiau nei buvo mūsų kaimynystėje Latvijo-

je prieš euro įvedimą, tai gali sukelti nemažai trukdžių, keičiant litus į eurus. M. Saltykovas seminaro metu dalino pa-

tarimus, kaip elgtis įvedus eurą, patarė „sutikti“ eurą be grynųjų pinigų, skatino kuo dažniau atsiskaitinėti banko korte-

lėmis. Taip pat sužinojome, kaip atpažinti eurus ir kad šią informaciją derėtų perduoti bent keliems asmenims, kad 

kuo daugiau žmonių būtų informuoti ir nebijotų pokyčių įvedus eurą Lietuvoje. 

Taigi VPM firmų darbuotojai sėkmingai išklausė M. Saltykovo patarimų, puikiai įsisavino naujai pateiktą informaciją. 

Dabar ir mes „Kopijos“ ir „Pamario“ darbuotojai esame tinkamai pasiruošę lengvai žengti euro link.  

VPMF Kopija“ direktorius Valdas Budrys 
direktoriaus pavaduotoja kokybei Lina Miniotaitė 

VPMF „Gija“ atstovės  

Mantas Saltykovas ir Adelė Stonienė 



Į VPMF „ŽIEDŪNA“ VEIKLĄ ĮSIJUNGĖ 
IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAI  

Šių metų lapkričio 10 d. prie verslo praktinio mokymo firmos „Žiedūna“ veiklos prisijungė ir Kauno kolegijos Vadybos 

ir Ekonomikos fakulteto Finansų specialybės ištęstinių studijų ketvirto kurso studentai. Šioje VPMF studentai atlieka 

profesinę įmonės finansų valdymo praktiką (Simulith), kurios trukmė 120 val., iš jų 30 kontaktinių val. bei 10 val. kon-

sultacijoms ir 80 val. savarankiško darbo. Praktikos laikas nėra ilgas, todėl studentai jau pirmąją praktikos dieną pra-

dėjo aktyvią veiklą firmoje ir darbo dienos pabaigoje galėjo džiaugtis pasiektais rezultatais: įmonės vadovybė išrinkta, 

pasiskirstyta pareigomis, darbuotojai įdarbinti, inventorizacija įpusėjusi, kuria-

mas naujas prekių katalogas, numatyti ir pradėti vykdyti kiti ambicingi planai, 

tokie kaip firmos veiklos plėtros projektas.  

Jau po keleto  praktikos užsiėmimų buvo matyti akivaizdi jos nauda: teorinės 

žinios, įgytos per visą studijų laiką pritaikytos praktiškai. Personalo skyrius su 

savo vadove Laura Kazlauskaite pritaikė „Dokumentų valdymo“, „Teisės pa-

grindų“, „Mokesčių“ dalykų paskaitose įgytas žinias: parengti su darbuotojų 

įdarbinimu susiję dokumentai, pareiginiai nuostatai, išsiųsti duomenys Simulith 

Sodrai, pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir  kiti su personalo valdymu 

susiję dokumentai. 

Studijų procese nebuvo tokių dalykų kaip „Marketingas“ bei „Projektų rengi-

mas“, tačiau čia labai padėjo pagrindinės kuratorės - firmos konsultantės – 

dėstytojos Irena Klimavičienė ir Virginija Piligrimienė. Su jų pagalba Projektų ir 

marketingo skyriaus vadovas Mantas Gaižauskas su skyriaus  darbuotojais 

rengia verslo plėtros projektą, kurį įgyvendinus firma praplės savo veiklos sritį 

ir teiks aplinkos apželdinimo ir tvarkymo paslaugas.  

Finansų skyriaus vadovas Egidijus Arkušauskas su skyriaus darbuotojomis 

Microsoft Excel aplinkoje  pritaikė  modelį-skaičiuoklę, kuri leis studentams buhalterines operacijas užregistravus į 

Didžiąją knygą iškart matyti veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitų pokyčius, šių ataskaitų finansinę analizę 

bei prognozes. Kadangi nuo 2015 metų sausio 1 dienos Lietuva taps Eurozonos nare, tai šios skaičiuoklės privalu-

mas yra tas, kad visos sumos bus matomos ir litais, ir eurais. Mūsų manymu, šis produktas gali  padėti  ne tik stu-

dentams, kurie atlieka praktiką praktinio mokymo firmose, bet ir atliekant buhalterinės apskaitos ir finansų studijų 

programose numatytus praktinius darbus, o taip pat smulkaus  verslo įmonėms. 

Džiaugiamės turėdami galimybę atlikti praktiką VPMF „Žiedūna“, nes praktikos metu įgyjame ne tik praktinių žinių, 

bet ir ugdome iniciatyvumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, atsakomybę bei pasitikėjimą savo kolegomis.  

VPMF „Žiedūna“ kolektyvo vardu direktorė 

Rima Snukiškienė 

 
VPMF „INTERJERAS“ DARBUOTOJAI DALYVAVO SEMINARE  

 
Š. m. lapkričio mėn. 20 d. VPMF „Interjeras“ darbuotojai dalyvavo seminare, skirtame Suaugusių švietimo savaitei 

„Gyvybės medis“. Pranešimą kolegijos studentams, dėstytojams ir svečiams iš Trečiojo amžiaus universiteto tema „ 

Prekyba internete – mada ar būtinybė darnioje visuomenėje“ pristatė lektorė R. Bražulienė. Seminaro metu vyko ak-

tyvi diskusija, dalyviai pasidalijo prekybos internetine patirtimi. Seminaro dalyviams buvo sudaryta galimybė patiems 

užpildyti pirkimo dokumentus ir įsigyti konkretų produktą, įsijungiant į VPMF simuliacinio verslo veiklą. Konsultacijas 

pirkimo klausimais vedė VPMF „Interjeras“ praktiką atliekantys MPT-13 ir ADT-12 gr. studentai, vadovaujami lektorės 

R. Narkūnienės. Pirkimo skyriaus vadovė Justina Kamarovaitė apmokė kaip užsisakyti prekes iš katalogo bei kokia 

informacija reikalinga užsisakant prekes. 

VPMF „Interjeras“ darbuotojos Justina Kamarovaitė, Edita Dubakaitė, Akvilė Akavickytė 
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„VERSLO DIENOS 2014“ 
Šių metų lapkričio 13 d. Kauno kolegijoje vyko renginių ciklas „VERSLO DIENOS 2014“. Programa prasidėjo 

“Linksmuoju aukcionu”, kuriame vertingi, šventės dvasią atitinkantys daiktai buvo parduodami už „kietą valiutą“ – rie-

šutus. Buvo smagu rungtyniauti, kas pasiūlys daugiau riešutų už gražiai supakuotą prekę, o kadangi jos nesimatė, tai 

aukciono dalyviams kėlė susidomėjimą bei intrigą. Surinkti riešutai bus perduoti Kauno zoologijos sodo voverėms. 

Pasibaigus „Linksmajam aukcionui“ aktų salėje vyko vieša paskaita-diskusija „Socialiai atsakingas verslas - mada ar 

būtinybė? “ Čia savo mintimis ir patirtimi dalinosi: 

• Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė Audronė Alijošiūtė,  

• UAB „Enerstena“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos 

„Lithbioma“ prezidentas Virginijus Ramanauskas,  

• AB „Lesto“ socialinės atsakomybės projektų vadovas Paulius Stonis, 

• UAB „SDG“ personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Jasienė, 

• UAB „K2 LT“ direktoriaus pavaduotojas Vidas Andrikis, 

• UAB „Callcredit Information Group“ administratorė Eglė Subačiūtė. 

Paskaitos-diskusijos tema yra aktuali šiuolaikiniame pasaulyje, nes kiekvienam studentui kaip būsimam įmonių dar-

buotojui turi būti svarbu, ar įmonės vykdo socialiai atsakingą verslą, ar į tai įtraukiami darbuotojai. Visų pranešėjų 

patirtis skirtinga, tačiau visi pasisakė už tai, kad socialiai atsakingas 

verslas yra svarbus. Siekiama, kad kuo daugiau Lietuvos įmonių įsi-

trauktų į šia veiklą. Šiandieną Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje 

(LAVA) yra 34-ios įmonės, sėkmingai vykdančios atsakingą verslą. 

Socialiai atsakingi privalo būti ir studentai. Tai privertė ne vieną susi-

mąstyti, ar esame tokie.  

Labiausiai studentų laukiama renginių ciklo dalis buvo intelektualus 

žaidimas „Protų mūšis“. Ne išimtis ir VPM firmų „Raštmena“ bei 

„Žiedūna“ sudaryta komanda, kurios nariai - BA3 grupės studentai 

Sandra Bernotaitė, Monika Balsevičiūtė, Gintarė Augutytė, Mantas 

Bakaitis, Tomas Štreimikis, Giedrius Sirvydas, Justina Konkovaitė bei Jurgita Bičkauskaitė. Komanda vadinosi neį-

prastai - „Šprotai“, bet gi ne pavadinime, o studentų žiniose slypi šio žaidimo esmė. „Protų mūšis“ vyko trimis etapais, 

kiekviename buvo po 10 klausimų, į kuriuos turėjome atsakyti per 

vieną minutę. Žaidimas vyko sąžiningai, studentų atstovybės na-

riai rūpinosi, kad nebūtų naudojamasi internetiniais informacijos 

šaltiniais. Pirmasis žaidimo turas buvo „Apie viską“, mes surinko-

me 6 taškus. Antrasis turas buvo pats sudėtingiausias, nes klausi-

mai buvo „Asmenybės ir verslas“. Po antrojo turo taip pat surinko-

me 6 taškus ir išsiveržėme į prizinę vietą. Komanda labai džiau-

gėsi rezultatais, todėl reikėjo dar labiau pasistengti, kad išlaikytu-

me šią poziciją ir jos neužleistume kitoms komandoms. Trečiame 

ture, kuris buvo apie prekes ir prekių ženklus pasirodėme geriau-

siai, surinkome 8 taškus. Komisijai suskaičiavus visų komandų 

taškus, rezultatus paskelbė Verslo vadybos katedros vedėja Gel-

mina Motiejūnė. Visiems dalyviams iki paskutinės minutes buvo 

intriga, kas užėmė tris pirmąsias vietas. VPM firmų „Raštmena“ ir „Žiedūna“ jungtinė komanda užėmė garbingą pir-

mąją vietą. Su džiaugsmu užlipome ant scenos ir buvome apdovanoti Schogetten šokoladiniais saldainiais bei žaidi-

mo rėmėjų „Alliance 4“ pagamintu tortu.  

Kaip teigė LAVA tarybos pirmininkė A. Alijošiūtė: „Būti geresniu ne tas pats, kas būti geru“. Šiame renginyje mes įro-

dėme, kad jau nemažai žinome, tačiau visada esame atviri naujovėms bei pasirengę tobulėti. 

Informaciją parengė VPMF „Raštmena“ marketingo skyriaus darbuotoja Sandra Bernotaitė 
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VIEŠNIA IŠ KINIJOS 
Lapkričio 18 d. Verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF) 

„Talija“ lankėsi pirmo kurso studentai. Šio projekto tikslas - 

pristatyti PV gr. pirmakursiams kolegijoje atliekamą prak-

tiką VPM firmoje bei pristatyti VPMF „Talija“ ir 

„Turistlandija“. Šiose firmose kiekvieną rudenį PV gr. antro 

kurso studentai atlieka praktiką. Spalio mėnesį PV3 gr. stu-

dentų atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog dauguma pirmo 

kurso studentų norėtų jau šiemet susipažinti su kolegijoje 

organizuojama praktika verslo praktinio mokymo firmoje. 

Renginyje dalyvavo VPMF „Talija“ praktiką atliekantys PV-

3 gr. studentai, VPMF „Turislandija“ atstovai, ir viešnia iš 

Kinijos  dėstytoja Qinying Yuan. 

Susitikimo metu buvo pademonstruotas specialiai šiam 

projektui PV3 gr. studentų sumontuotas video filmas apie 

firmas „Talija“ ir „Turistlandija“, pristatyta skyrių veikla ir 

studentų gyvenimo akimirkos darbo VPMF metu. Pirma-

kursiams teko sudalyvauti renginio organizatorių pareng-

tame žaidime, ir kuo įtikinamiau parduoti konkrečią prekę. 

Išrinkti nugalėtojai buvo apdovanoti „saldžiais prizais“. 

Susitikimo metu studentai bendravo ir lietuvių ir anglų kal-

ba, todėl viešnia iš Kinijos Qinying Yuan turėjo galimybę 

susipažinti su VPMF „Talija“ veikla, apsilankyti VPMF 

„Turistlandija“ bei sudalyvauti pokalbyje prie apskrito stalo 

su studentais ir VPMF „Talija“ vadove Aušra Arminiene. 

 

Dėstytoja iš Kinijos susidomėjusi klausėsi studentų 

pristatymų, diskutavo apie studijas Kauno kolegijoje, o taip 

pat pasakojo apie mokymo įstaigą, kurioje ji dirba Kinijoje. 

„Lietuvoje studentai labiau atsipalaidavę, domisi, nebijo 

klausti. Kinijoje jie tylesni, ramesni – išklausę paskaitą, papil-

domai nesidomi“, - viešnia lygino savo šalies ir Lietuvos stu-

dentus. 

Po susitikimo renginį organizavę studentai tvirtino, kad šis 

projektas studentams buvo įdomus ir naudingas, nes suteikė 

galimybę patobulinti organizavimo, įmonės pristatymo, bei 

anglų kalbos įgūdžius. Pasisekusiu renginiu džiaugėsi ir 

pirmakursiai, kuriems buvo smagu ir įdomu sužinoti apie taip 

atliekamą praktiką.  

Tai jau ne pirmasis integruotas projektas, kuriame dalyvauja pirmo ir antro kurso studentai, siekiant pristatyti Verslo 

praktinio mokymo firmų veiklą bei tobulinti vadybininkui reikalingus įgūdžius imituojamoje verslo aplinkoje.  

Parengė: Eglė Jančiukaitė PV-3 gr. studentė „Talija“ praktikantė 

VPMF vadovė Aušra Arminienė 
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SEMINARAS VPMF „BITAS“ DARBUOTOJAMS 
 

Kauno statybininkų rengimo centre verslo praktinio mokymo firmoje „Bitas“ vyko krovinių 

logistikos (ekspedijavimo) kompiuterizuotos mokymo programos „Klevas“ pristatymas lo-

gisto-ekspeditoriaus specialybės darbuotojams. Mokymus vedė UAB „Avilda“ vyriausiasis 

projektų vadovas Donatas Vičiūnas. Įmonės atstovas pažymėjo, kad sistema Klevas yra 

pažangus informacijos įrankis, be kurio efektyvus ekspedicinės ar transporto įmonės vei-

kimas neįmanomas, nes ši programa supaprastina krovinių pervežimo ir ekspedijavimo 

darbus. Projektų vadovas aiškino firmos darbuotojams darbo su programa „Klevas“ eigą: 

kaip sukurti įmonių bei transporto priemonių duomenų bazę, kaip suformuoti ir atspaus-

dinti krovinių vežimo sutartis, užsakymus, reisus krovinių pervežimui, CMR bei sąskaitas-

faktūras. Po pristatymo firmos darbuotojai atliko praktines užduotis, įmonės atstovas pa-

dėjo kiekvienam darbuotojui geriau įsisavinti programos veikimo principus. 

VPMF „Bitas“ direktorė Aistė Duobaitė 

PAŽINTIS SU VERSLO LABIRINTAIS 
 

2014 metų lapkričio 12 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ dar-

buotojai turėjo susitikimą su Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovu, UAB 

„Manager.lt“ vadovu, Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininku prie Klaipėdos miesto 

savivaldybės Aru Mileška. Seminaro tikslas buvo supažindinti, kaip sėkmingai pradėti verslą 

ir kokių kompetencijų tam reikėtų. Susitikimo metu užpildėme „Septynių Jūrų kapitonai II 

dalyvio anketą – deklaraciją“, kuri suteikia teisę pageidaujantiems nemokamai konsultuotis 

verslo klausimais. 

Aras Mileška suteikė vertingų žinių, kurios tikrai pravers pradedant verslą ateityje. Jis pabrė-

žė pagrindinius aspektus: kaip generuoti pajamas, kas mus motyvuoja pradėti verslą, reko-

mendavo atsargiai rinktis verslo idėjas, taip pat akcentavo, kad socializacija yra labai svarbu 

žmogaus asmenybės tobulinime.  

Susitikimas su savo srities žinovais verslo praktinio mokymo įmonės darbuotojams padeda 

tobulėti, skatina domėtis karjeros galimybėmis bei suteikia daug įdomios ir dar nežinomos 

informacijos. 

Ateityje tikimės turėti daugiau tokių susitikimų ir visada laukiame svečių iš įmonių ar kitų įstaigų. 

Verslumas kaip augalas, kaip pasodinsi taip ir augs. 

VPMF „Kopija“ Rinkodaros skyriaus vadovas Justas Jakas ir  
Vadybininkės Gintarė, Mikalauskaitė, Asta Petreikytė 

, 

, 
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