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Kviečiame registruotis į 20-ąją tarptautinę VPMF mugę! 

Mugės data:  

2016 m. balandžio 19-20 dienos. 

Mugės vieta: Vilniaus Rotušė, Didžioji 

g. 31, LT-01128 Vilnius. 

Mugės informacija ir mugės dalyvio pa-

raiška skelbiama „Simulith“ centro inter-

neto svetainėje www.sl.viko.lt. 

Mugės dalyviai registruojami iki 2016 m. vasario 17 d., stendų skaičius ribotas! 

 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Žemaitijos kolegija 2016 m. kovo 24-25 d. 
pakvies VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI 
paslaugų paketus į seminarą „Kaip istorijų pasakojimas padeda verstis, mokytis ir 
laimėti?“ bei į VPMF vadovų pasitarimą. 

Daugiau informacijos apie seminarą laukite kitose „Simulith“ žiniose. 

 

SEO MOKYMAI 
 

Š.m. sausio 19 dieną Marius Ignatonis dalyvavo SEO mokymuose „Verslo klube“ 
Šiaurės miestelio technologijų parke. 

Vienas pagrindinių internetinių puslapių tikslų yra būti kuo geriau matomais 
paieškų sistemose. Mokamos paslaugos labai brangios, todėl labai aktualus tink-
lalapio pritaikymas Google paieškos sistemai, kuris padeda užsitikrinti ilgalaikes ir 
nemokamas pozicijas. Priemonių, kurias pasitelkiant tinklalapiai pritaikomi Google 
paieškai, visuma vadinama SEO (search engine optimization), lietuviškai - optimi-
zavimas paieškos sistemoms. 

Mokymuose „Webconsulting“ interneto rinkodaros konsultantas Vladas Sapranavi-
čius supažindino su internetinių puslapių pritaikymo Google paieškai priemonėmis 
– SEO, jų nauda, įgyvendinimo būdais ir optimizavimo lygio įvertinimu. 

 

STUDENTŲ KONFERENCIJA VILNIAUS KOLEGIJOJE 
 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Miglė“ kviečia 
dalyvauti 1-ojoje respublikinėje studentų praktinėje konferencijoje „Idėjų kelias ug-
dant studentų verslumą“ kuri vyks š.m. vasario 26 dieną Vilniaus kolegijos Verslo 
vadybos fakultete (Didlaukio g. 49, Vilnius). 

Daugiau informacijos rasite nuspaudę šią nuorodą: 

http://vvf.viko.lt/respublikine-praktine-studentu-konferencija. 
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VPMF „BIUROMETA“ AKTYVI VEIKLA 

Diskusijų forumas 
 

2015 m. lapkričio 26 d. VPMF „Biurometa“ darbuotojai 
dalyvavo Talent Garden Kaunas įkūrėjo Artūro Bulotos 
diskusijų forume „Kodėl žmonės dirba? Co-workinf kultū-
ros galimybės ir grėsmės“. Moderatorius ir pranešėjas 
pristatė sėkmingai veikiančio verslo modelio Co-working 
kultūrą pasaulyje. Supažindino kaip suburti talentingus 
kūrėjus po vienu stogu, leisti jiems dirbti ir džiaugtis re-
zultatais. 
 

Tarptautinė virtuali vaizdo mugė 
 

2016 m. sausio 16 d. VPMF „Biurometa“ studentai dalyvavo vir-
tualioje VPMF vaizdo mugėje, kurią organizavo Sank-
Peterburgo Ekonomikos universitete įsikūręs Rusijos VPMF 
centrinis biuras. 

Mugėje dalyvavo 4 šalys: Rusija, Lietuva,  Rumunija, Moldova. 
Vaizdo ryšiu buvo pristatomos firmos, jų veikla bei katalogai, 
vėliau vyko derybos su Rusijos VPM firmomis.  

Viso renginio metu studentai turėjo galimybę bendrauti anglų bei 
rusų kalbomis, pastaroji labiau buvo priimtina ir mugės organiza-
toriams.  

Įgyta patirtis, bendraujant su užsienio partneriais, tarptautiškumo ugdymas bei kontaktų užmezgi-
mas, manoma, išliks ir ateityje. 

VPMF „Biurometa“ informacija 

 

VPMF „VILIONĖ“ SULAUKĖ SVEČIŲ 
 

2016 metai VPMF „Vilionė“ prasidėjo 
svetingai. 

2016 m. sausio 7 d. VPMF „Vilionė“ 
sulaukė svečių iš VPMF „Viko drau-
da“, kuri įsikūrusi ekonomikos fakulte-
te. Susitikimo metu VPMF „Vilionė“ 
dirbanti IB13B grupė pristatė įmonę, 
jos siūlomas paslaugas bei prekes. 
VPMF „Viko drauda“ įsigijo kelionę į 
Dzūkiją 10 asmenų. Svečiai papasa-
kojo apie firmos darbo specifiką, apd-
raudė studentus.  

Tokie susitikimai leidžia labiau pažinti 
kitų įmonių veiklą, skatina bendravimą 
bei bendradarbiavimą tarpusavyje.  

VPMF „Vilionė“ IB13B kolektyvas džiaugiasi puikia galimybe susipažinti ir linki savo partneriams 
sėkmingų darbų ateityje. 

Gintarė Kojalavičiūtė, Erika Makaveckaitė, Miglė Bičiukaitė IB13B studentės, VPMF „Vilionė“ 

  

 

Seminaro metu 

Vyksta konferencija 

Po susitikimo 
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VPMF „VIKO BANKAS“ IŠKILMĖSE 

2015 m. gruodžio 18 d. Vilniaus 
centre, prie Lietuvos banko (LB) 
pastato, iškilmingai atidengtas pa-
minklas pirmajam LB valdytojui Vla-
dui Jurgučiui. Paminklas nulietas iš 
išlydytų 50 centų lito monetų vario, 
cinko ir nikelio lydinio. Paminklui 
sukurti prireikė apie 75 tūkst. tokių 
monetų. Tai pirmasis ir vienintelis 
biustas Lietuvoje, pagamintas iš 
išlydytų monetų. Šiame renginyje 
dalyvavo VPMF „Viko bankas“ val-
dybos pirmininkas Titas Sadauskas  
 

ir valdybos narė Edita Raguckaitė, kurie išklausė LB pirmi-
ninko Vito Vasiliausko, Vilniaus miesto mero Remigijaus 
Šimašiaus, bei skulptūros autoriaus Gedimino Pieku-
ro  pranešimus. Svečiai apsilankė Lietuvos pinigų muzieju-
je. 

V. Jurgučio biustas stovi ant kolonos, ant kurios pavaiz-
duoti tarpukario Lietuvos ir dabartinių laikų litų monetų 
vaizdai. Taip kolona simboliškai jungia pirmosios Lietuvos 
Respublikos ir dabartinės Lietuvos pinigų istoriją, kurioje 
įrašytas ir V. Jurgučio vardas.  

V. Jurgutis – viena iškiliausių tarpukario Lietuvos asmeny-
bių, politikas, mokslininkas, pedagogas, talentingas finan-
sininkas, nuo LB veiklos pradžios ir nacionalinės valiutos 
lito išleidimo į apyvartą septynerius metus (1922–1929 
metais) vadovavęs mūsų šalies centriniam bankui ir visai 

šalies pinigų politikai. Jis sukūrė tvirtus pamatus tuometinei Lietuvos pinigų sistemai. 

VPMF „Viko bankas“ informacija 

Paminklo atidengimo ceremonija 

E.Raguckaitė ir T. Sadauskas 


