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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 paraiška 

skelbiama „Simulith“ centro interneto 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. 

Registracijos anketa ir programa bus paskelbti kitose „Simulith“ žiniose. 

 

INDIVIDUALŪS MOKYMAI 
 

Š.m. sausio 22 dieną „Simulith“ centre centro vedėja 
Rima Bačiulytė dalijosi patirtimi individualiuose moky-
muose „Darbo organizavimas VPMF“ su dviem moky-
tojomis iš Vilniaus statybininkų rengimo centro - Živile 
Liškauskaite ir Asta Šimakauskiene. 

 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 
 

Š.m. vasario 2 dieną Marius Ignatonis Švietimo mainų paramos fondo teminiame 
informaciniame seminare. Seminaro metu išklausė informatyvius Lietuvos Res-
publikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo,  
„Investuok Lietuvoje“ ir kitų institucijų atstovų pranešimus. Tos pačios dienos 
popietę sėmėsi žinių seminare „Partizaninis marketingas. Kaip reklamuotis be biu-
džeto?“. 
 

Š.m. vasario 2-3 dienomis Rima Bačiulytė dalyvavo UAB „Stekas“ organizuoja-
muose mokymuose dėl Stekas plius apskaitos programos naudojimo. 

Kiekvienai Lietuvos tinklo VPMF yra galimybė gauti šią programą nemokamai. 

 

Mokymų metu 
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VASARIO MĖNESIO RENGINIAI 
 

Vasario 11 dieną Centre svečiuosis Marijampolės profesinio rengimo centro VPMF „Statma“ 

vadovė E. M. Lakickienė su mokytojais ir mokiniais. 
 

Vasario 22-24 dienomis centro darbuotojai M. Ignatonis ir R. Bačiulytė išvyks į Erasmus+ prog-

ramos strateginės partnerystės KA2 projekto „Versli VPMF mokyklose – inovatyvaus mokymo ir 

mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ (projekto numeris 2014-1-

ES01-KA201-004318) partnerių susitikimą Sofijoje, Bulgarija.   
 

Vasario 24 Centro verslo konsultantė D. Ignatonienė dalyvaus Vilniaus kolegijos ekonomikos 

fakulteto VPMF „Viko bankas“ ir „Viko drauda“ 5 metų jubiliejuje. 
 

Vasario 26 dieną Centro darbuotojai dalyvaus Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto 

VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Miglė“ organizuojamoje 1-ojoje respublikinėje studentų praktinėje kon-

ferencijoje „Idėjų kelias ugdant studentų verslumą“. 

„Simulith“ centro informacija 

 

NAUJAS VPMF VEIKLOS MODELIS 
 

Nuo 1995 metų Vilniaus kooperacijos kolegijoje veikia VPMF 

„Reda“, prekiaujanti drabužiais, o 2006 metais įkurtas jos filia-
las – „Redafik“, kurio veikla – prekyba avalyne ir galanterijos 

gaminiais. Nuo šių mokslo metų šiose firmose bus įdiegtas 
naujas veiklos modelis. Praktika verslo vadybos specialybės 

studentams prasidės jau pirmame kurse, studijuojant dalyką – 
verslininkystė. Susitikdami kartą per savaitę, studentai per 8 

savaites turės sugalvoti verslo idėją, pasitikrinti ar ji būtų po-
tenciali VPMF tinkle, sukurti prekės logotipus, veiklos įstatus ir 

kitus dokumentus, užpildyti visus įmonės įregistravimo doku-
mentus, prašymus licencijoms gauti ir įregistruoti naują  įmonę 

ir veiklą „Simulith“ registre. Antrame kurse tie patys studentai 
praktikos VPMF metu pradės verslą – įdarbins darbuotojus, 

prekiaus su kitomis VPMF, dalyvaus mugėse ir kituose VPMF 
renginiuose. Praktikos pabaigoje bus skirtos papildomos va-

landos metų veiklos rezultatų apibendrinimui bei įmonės išre-
gistravimo procedūroms įgyvendinti, nes kitos pirmakursių grupės realizuos savo verslo idėjas, 

steigdamos naujas įmones. 
 

Džiaugiamės trečio kurso technologijos mokslų studentų, studijuojančių pagal „ Informacinių 

sistemų diegimas ir priežiūra“ studijų programą praktikos VPMF rezultatais. Būsimieji informati-
kos inžinieriai sausio mėnesį atliko 4 savaičių praktiką. Per pirmą savaitę susipažino su kiekvie-

no skyriaus verslo procedūromis ir pateikė IS tobulinimo planus. Tuomet pasidalino į 5 grupes ir 
per likusias tris savaites įgyvendino suplanuotus darbus: sukurta programa, generuojanti visus 

įdarbinimo dokumentus, įrankis apjungiantis darbo laiko grafiką, lankomumą su darbo laiko 
apskaitos žiniaraščiu bei darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiu, programa, apskaičiuojanti 

gaminio kainą, norint gauti pelną, sukurta pardavimo bei pirkimo dokumentų generavimo siste-
mos, atsargų likučių on-line programa, įmonės registrų duomenų bazė tinkle, firmoje įdiegtos 

įvairios programos. 
      VPMF lektorės R.Bačiulytė, V. Griškevičienė 
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VPMF „AITVARAS“ SUKAKTIS 
Taip greitai bėga laikas. Atrodo dar vakar viskas buvo taip nauja ir nepažįstama, o štai vieną gra-
žią sausio popietę susirinkome ir jaukiai atšventėme Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje 
prieš penkis metus įregistruotos verslo praktinio mokymo firmos (VPMF) „Aitvaras“ mažytį jubiliejų.  

Dirbdami verslo praktinio mokymo firmoje „Aitvaras“ išmokome įvertinti ir įsisavinti ekonominius 
reiškinius, pildyti įvairius įmonės dokumentus, spręsti darbo metu iškilusias problemas, įgyvendinti 
idėjas.  

Kopiame į viršų po truputį, nesiekiame visko iš karto, todėl 
labai džiaugiamės savo laimėjimais ir mokomės iš pralai-
mėjimų ir klaidų.  

VPMF „Aitvaras“ 5-erių metų jubiliejaus proga sveikinimo 
žodį tarė mokyklos direktorė Ina Budrienė, direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui Vida Nenortienė, profesinio mokymo 
skyriaus vedėjas Algimantas Petraitis, profesijos mokytoja 
Virginija Griškuvienė. VPMF „Aitvaras“ buvusi direktorė 
Renata Mažrimienė iškepė gražų ir skanų jubiliejinį tortą. 

Aptarėme penkerių metų veiklą, žiūrėjome nuotraukas, šnekučiavomės, dalinomės prisiminimais ir 
patirtais nuotykiais tarptautinių mugių metu. 

    VPMF „Aitvaras“ direktorė Šarūnė Kondratavičiūtė 

 

VPMF „KOPIJA“ SUSITIKIMAS 
2016 m. sausio 20 dieną Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Socialinių mokslų fakultete, Įstaigų ir 
įmonių administravimo studentai susitiko su prieš dešimt metų vadovavusiu VPMF „Kopijai“ 
direktoriumi ir dabartiniu AB „Swedbank“ vyresniuoju pardavimų skyriaus vadybininku, Mantu 
Saltykovu. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie asmeninių finansų valdymą, dalintasi savo 
asmenine patirtimi bei aptarti iškelti studentų klausimai.  

Štai keletas studentų atsiliepimų apie įvykusį renginį:  

„Susitikimas buvo puikus, atrodo viskas žinoma, ta-
čiau norisi klausytis ir klausytis. Informacija įdomi ir 
efektyvi, tikrai padėsianti tolimesniam gyvenimui. Pui-
kiai ir naudingai praleistas laikas“ – teigė direktorės 
pavaduotoja kokybei. 

„Džiaugiuosi, Manto Saltykovo, apsilankymu VPMF 
„Kopija“. Iš jo pristatymo sužinojau daug naudingos 
informacijos susijusios su asmeninių finansų valdymu. 
Be to tai privertė mane susimąstyti apie taupymą bei 
pradėti vesti, saugoti ir analizuoti savo biudžetą“ – 
pirkimų skyriaus vadovė. 

Po pristatymo studentai norėdami atsidėkoti M. Saltykovui įteikė padėką bei VPMF „Kopijos“ 
lankstinuką. 

VPMF „Kopija“ rinkodaros skyrius 

Prie šventinio torto 

Po susitikimo 


