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

2014 metų gruodžio 9 dienos ankstų rytą ekonomikos moky-

tojas Saulius Pratkelis su 4 VPMF „Logetra“ praktikantais iš 

Panevėžio profesinio rengimo centro lankėsi „Simulith“ 

centre. Delegacija domėjosi VPMF „Logetra“ veiklos tęsti-

numu, centro ir VPMF tinklo veikla. Vėliau mokiniai atsakė į 

viktorinos klausimus ir daugiausia teisingų atsakymų surin-

kęs mokinys Lukas buvo apdovanotas „Simulith“ atminimo 

dovanėle. 

Tą pačią dieną nuo 10 val. centre vyko naujų VPMF vadovų 

mokymai. Centro vedėja patirtimi dalijosi su Inga Letinaus-

kiene (Klaipėdos turizmo mokykla, VPMF „Ateitis“) ir Sauliu 

Pratkeliu (Panevėžio profesinio rengimo centras, VPMF 

„Logetra“). 
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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

Inga Letinauskienė, Rima Bačiulytė, Saulius Pratkelis 
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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 VIII – oji Lietuvos vakarų regiono verslo praktinio mokymo firmų mugė 

 

2014 m. gruodžio 16 d. Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla sukvietė 
Lietuvos vakarų regiono verslo praktinio mokymo firmas dalyvauti VIII-oje VPMF 
mugėje „Kalėdų fiesta“. Susirinko ir varžėsi 11 komandų iš Klaipėdos valstybi-
nės kolegijos, Klaipėdos turizmo mokyklos, Lietuvos verslo kolegijos bei Klaipė-
dos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos. Mugę atidarė organizatoriai - Klaipė-
dos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos direktorė Violeta Petrušienė. Dalyvius 
pasveikino „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė. Sukurtais žaismingais kalė-
diniais sveikinimais prisistatė dalyvaujančios komandos, vyko aktyvi prekyba. 
Dalyvius vertino verslo ir „Simulith“ centro atstovų komisija, apdovanojusi ko-
mandas diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Verslininkas, UAB „Manager LT“ vadovas Aras Mileška, apibendrinęs 
VPMF mugę, negailėjo gražių žodžių mugės dalyviams. 

Daugiau akimirkų rasite mūsų Facebook puslapyje >>> 

KONKURSAS „VERSLO TILTAS“ 
 

Šių metų gruodžio 10d. VPMF „Pamarys“  dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos organizuotame verslumo konkur-
se’14 „Verslo tiltas“. Konkurse dalyvavo penkių skirtingų mokyklų moksleiviai, pristatę skirtingas idėjas,  susijusias su 
sveikatingumo tema. VPMF „Pamarys“ darbuotojai neslėpė susidomėjimo, kadangi jaunųjų kūrėjų darbai buvo skir-
tingi ir  originalūs, patraukiantys  dėmesį. Kol komisijos nariai sprendė, kurioms komandoms skirti prizines vietas, 
buvo paskelbta pertrauka. Jos metu konkurso dalyviai turėjo progą susipažinti su verslo praktinio mokymo firmų 
„Kopija“ ir „Pamarys“ veikla.  VPMF įmonių darbuotojai svečius svetingai priėmė, papasakojo apie įmonės veiklą, 
supažindino su skyriais, atsakė į klausimus.  Konkurso dalyvius svetingai priėmė ir 19-tosios tarptautinės verslo prak-
tinių mokymo firmų mugės kūrybinės studentų grupės organizatoriai – Karolis Guščikas, Laurynas Šimkus, Žygiman-
tas Turčinskas. Jaunuoliai pristatė savo organizuojamą renginį ir pakvietė 2015 m. balandžio 23 d. atvykti į Klaipėdos 
kultūros fabriką, kuriame ir vyks 19-toji tarptautinė verslo praktinių mokymo firmų mugė. 

Po ilgų svarstymų verslumo konkurso’14 „Verslo tiltas“ komisijos nariams teko 
nuspręsti, kam skirti prizines vietas. Pirmoji vieta atiteko Palangos senosios gim-
nazijos komandai su pavadinimu „A-komanda“. Moksleiviai pristatė komandines 
orientacines varžybas. Jų  tikslas -  suburti  įvairaus amžiaus grupių komandas 
po keturis asmenis, kurių bendras siekis – atlikti įvairias užduotis ir laimėti. Ant-
roji vieta atiteko Klaipėdos Vydūno gimnazijos komandai „Vitaminai“ su idėja 
„Advento sveikuolių kalendorius“, o trečioji - Baltijos gimnazijos „Aqua Pro Vita“ 
komandai su idėja „Sveikas vanduo“ . 

VPMF „Pamarys“ darbuotojai yra dėkingi už kvietimą dalyvauti tokio pobūdžio 
renginiuose ir tikisi, kad jų  ateityje bus daugiau. 

19-tosios tarptautinės VPMF mugės kūrybinės studentų grupės organizatorė Gileta Kubiliutė 
 

KONKURSAS „VERSLO TILTAS“ 
 

2014 m. gruodžio 11 d. Kauno statybininkų rengimo centre, VPMF “Bitas“  vyko  logistų ekspeditorių specialybės 
konkursas “Logisto kelias“. Jame dalyvavo esami ir būsimi firmos darbuotojai, tai LE14V/1, LE14, LE13 grupių moki-
nių komandos. Konkurso metu komandos prisistatė ir atliko įvairias teorines bei 
praktines užduotis. Pirmiausia buvo patikrintos logistų žinios iš krovinių pakavimo –
reikėjo pagal duotus kriterijus nustatyti tinkamas ar netinkamas pakavimas bei ats-
pėti bendrojo pobūdžio vežamų krovinių ženklus. Po to sekė maršrutų planavimo 
užduotis-naudojantis Lietuvos kelių atlasu reikėjo surasti trumpiausią kelią tarp 
dviejų geografinių taškų Lietuvoje. Komandoms buvo pateikta ir praktinė  užduotis, 
priklausomai nuo krovinio tipo, per kuo trumpesnį laiką, reikėjo teisingai supakuoti  
bei paženklinti krovinį  ir pateikti  vežti. Paskutinė užduotis buvo pati linksmiausia, 
nes dalyviai iš pateiktų logistikos terminų turėjo sukurti ketureilį. Susumavus kon-
kurso rezultatus nugalėtojais buvo paskelbta LE14V/1 grupės komanda „Euro logis-
tai“. Visos komandos apdovanotos padėkos raštais ir saldžiais prizais. 

VPMF Bitas“  informacija 

Rima Bačiulytė vertina mugės dalyvius  

Renginio dalyviai svečiuojasi VPMF „Pamarys“ 

Po renginio 
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VPMF „VIKO DRAUDA“ VEIKLA 
  

2014 m. gruodžio 8 dieną buvo išrinkta nauja trečio kurso studentų komanda atstovauti VPMF „VIKO DRAUDA“. 

 

Per pirmąjį susitikimą vyko 
balsavimas dėl vadovo bei 
dviejų valdybos narių pozicijų. 
Daugiausia balsų dėl vadovo 
kandidatūros surinko ir juo 
tapo ID12A grupės studentas 
Maksimas Steponavičius. 
Antrą vietą pagal balsų skai-
čių pelnė Karolina Karpenko 
ir Aleksandr Makevič, tad jie 
buvo išrinkti „VIKO DRAU-
DOS“ valdybos nariais. Se-
kančią susitikimo dieną buvo 
suskirstyti departamentai bei 
išrinkti jų vadovai. 
 

Gruodžio 9 dieną vyko verslo praktinio mokymo firmos 
„VIKO DRAUDA“ atvirų durų diena. Nuo pačio ryto firmoje 
darbuotojai teikė draudimo paslaugas. Susidomėjusių 
skaičius pranoko lūkesčius – apdrausti buvo ne tik stu-
dentai bet ir dėstytojai. Kol vieni firmos darbuotojai drau-
dė norinčius, kiti darbuotojai nesnaudė – ieškojo poten-
cialių klientų bei supažindino studentus ir dėstytojus su 
šios firmos veikla. 

 

 

Gruodžio 15 dieną VPMF „VIKO DRAUDA“ sulaukė pirmųjų svečių - 26 ekonomikos mokytojų iš įvairių Vilniaus mo-
kyklų. Svečiai buvo supažindinti su VPMF veikla. Departamentų vadovai pristatė savo padalinius ir išsamiai papasa-
kojo apie savo veiklą. 

VPMF „VIKO DRAUDA“ informacija 

Maksimas Steponavičius  

VPMF „VIKO DRAUDA“. komanda 

Susitikimas su mokytojais Departamento veiklos pristatymas 

Veiklos pristatymas 
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Gruodžio 8-13 d. trys Utenos kolegijos dėstytojos ir penki Verslo ir technologijų fakulteto studentai lankėsi Olomouc 
mieste, Čekijoje. Elektroninio mokymo centro vadovė dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė bei Verslo praktinio mokymo 
firmų koordinatorės Ramutė Narkūnienė ir Rasa Bražulienė vyko pagal ERASMUS+ mainų programą skaityti paskai-
tų į Moravijos universitetinę kolegiją.  Studentai, Dainius Klimašauskas (TA-12 gr.), Laura Markevičiūtė (TA-13 gr.), 
Justina Paliauskaitė (TV-13 gr.), Sandra Stankevičiūtė (TV-14 gr.) bei Remigijus Ambrasas (TV-14 gr.), atstovavo 
Verslo praktinio mokymo firmas „Interjeras“ ir „Siluetas“ III-joje Olomouc tarptautinėje Verslo praktinio mokymo firmų 
mugėje.  

Visai delegacijai ši savaitė buvo itin darbinga. Pačią pirmąją dieną 
Olomouc mieste Utenos kolegijos delegacija susitiko su Logistikos 
ir chemijos vidurinės mokyklos (tarptautinės Verslo praktinio moky-
mo firmų mugės organizatorės) moksleiviais, pristatė Lietuvą bei 
Utenos kolegiją. Susitikimo metu studentai pakvietė moksleivius 
dalyvauti viktorinoje norėdami įsitikinti kaip gerai Čekijos moksleiviai 
žino Lietuvą. Staigmeną pateikė vienas moksleivis, kuris atsakė net 
į tris studentų užduotus klausimus: kas yra Lietuvos sostinė, kokia 
populiariausia sporto šaka Lietuvoje ir koks atstumas tarp Lietuvos 
ir Olomouc miesto. Po susitikimo su moksleiviais apžiūrėjome mo-
kyklą, aplankėme laboratorijas ir klases.  

Dėstytojos, dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė, Ramutė Narkūnienė ir 
Rasa Bražulienė, išvykos metu aktyviai bendravo su Moravijos uni-
versitetinės kolegijos, įsikūrusios Olomouc mieste, studentais, pristatė Lietuvą bei Utenos kolegiją, skaitė paskaitas 
apie renginių organizavimą turizmo versle, tarptautinės prekybos tendencijas ir plėtrą Lietuvos atveju, strateginį mąs-
tymą, imitacinio mokymo metodų taikymą verslumo gebėjimams ugdyti, matematinių metodų taikymą optimaliam 
įmonės resursų valdymui. Be šių paskaitų Ramutė Narkūnienė ir Rasa Bražulienė studentams pristatė ir Utenos kole-
gijoje vykdomo praktinio mokymo Verslo praktinio mokymo firmose 20-ties metų patirtį ir pasiekimus tarptautiniu as-
pektu. Paskaitų metu studentai aktyviai dalyvavo diskusijose, uždavinėjo klausimus ir patys atsakinėjo. Be paskaitų 
skaitymo dėstytojos dalyvavo ir susitikimuose su kolegijos administracija: prorektoriumi tarptautiniams ryšiams dr. 
Ladislav Chvátal,  Verslo ekonomikos ir vadybos katedros vedėju Miroslav Rössler bei Erasmus koordinatoriumi 
Michal Kluka. Susitikimuose dėstytojos diskutavo apie studijų programų, studijų organizavimo panašumus ir skirtu-
mus, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. 

Linksmiausia ir labiausiai įtraukianti veikla išvykusiems 
studentams buvo dviejų dienų tarptautinė Verslo praktinio 
mokymo firmų mugė. Studentai labai gražiai ir atsakingai 
atstovavo Lietuvą, Utenos kolegiją bei kolegijoje esančias 
Verslo praktinio mokymo firmas „Interjeras“ ir „Siluetas“. 
Nepalyginamas studentų gebėjimas bendrauti anglų kal-
ba, atsakingas ir nuoširdus pasiruošimas mugės veiklai 
nepaliko abejingų ir komisijos narių. Didžioji dalis komisi-
jos narių tik ir kalbėjo apie studentus iš Lietuvos, apie jų 
gražų pasirodymą.  

VPMF mugėje dalyvavo 31 VPMF iš Vokietijos, Rusijos, 
Čekijos ir 2 VPMF iš Lietuvos. Užmezgėme ryšius su ko-
legomis iš Vokietijos bei Rusijos, taip pat Čekijos VPMF. 

III-oji tarptautinė Verslo praktinio mokymo firmų mugė 
Čekijos mieste Olomouc Utenos kolegijos delegacijai bu-

vo itin dosni prizais: Utenos kolegijos firmos „Interjeras“ ir „Siluetas“ laimėjo II-ąją vietą kaip geriausios firmos, II-ąją 
vietą už geriausią firmų įvaizdį, III-ąją vietą studentai laimėjo už firmos „Interjeras“ pristatymą, studentė Sandra Stan-
kevičiūtė (TV-14 gr.) buvo pripažinta mugės bronzine vadybininke (III-oji vieta už geriausią vadybininkę merginą). Po 
renginio juokavome – jei ne Čekijos firmos, pasiėmusios visas aukščiausias vietas, tai Utenos kolegijos firmoms būtų 
atitekę patys aukščiausi laimėjimai. 

Informaciją apie vykusią mugę ir Lietuvą atstovavusias firmas galima rasti Čekijos informaciniuose puslapiuose: 
http://www.olomouc.eu; http://www.mvso.cz/veletrh-fiktivnich-firem-na-mvso-n270.html 

Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro vadovė 
doc. dr. Vaida Bartkutė-Norkūnienė 

Pasiekimai 

Lietuvos atstovai 

UTENOS KOLEGIJOS FIRMOS MUGĖJE ČEKIJOJE 


