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SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 

VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras ir ŽEMAITIJOS KOLEGIJA 2016 metų kovo 24-
25  dienomis kviečia VPMF vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI pas-

laugų paketus į seminarą tema „KAIP ISTORIJŲ PASAKOJIMAS PADEDA VERSTIS, MO-
KYTIS IR LAIMĖTI?“ ir į VPMF vadovų pasitarimą. Taip pat vyks asociacijos „Liba“ narių 

suvažiavimas. 

Renginio vieta: Žemaitijos kolegija, L. Ivinskio g. 5,  Rietavas, Konferencijų salė. 

Seminaro tikslas. Lavinti istorijų pasakojimo įgūdžius. Puikios istorijos geriausiai pa-
deda parduoti, mokyti, motyvuoti, sutelkti ir laimėti versle bei asmeniniame gyvenime. Laimi 
originalūs pasakojimai, kurių patikimumu vis skaidresniame pasaulyje galime visi įsitikinti 
patys nebepasikliaudami tradicine žiniasklaida, socialiniais tinklais ir reklama.  

Mokymo metodai. Situacijos modeliavimas ir diskusijos. 

Seminaro lektorius. Rytis Juozapavičius 1996 – 2005 m. LRT vedė tiesiogines radijo ir 
televizijos pokalbių laidas, 2004 – 2008 m. vadovavo „Transparency International“ Lietuvos 
skyriui. Nuo 2007 m. Tarptautinėje verslo konsultacijų ir mokymų bendrovėje 
„FranklinCovey“ fasilituoja asmeninio efektyvumo, lyderystės ir komunikacijos programas. 
Nuo 1998 m. kaip nepriklausomas konsultantas padeda studijuojantiems viešąjį kalbėjimą. 

VPMF vadovų pasitarimas ir asociacijos „Liba“ narių susitikimas. Pavasario sesijos 
reguliariajame VPMF vadovų pasitarime bus aptariamos tinklo naujienos, artimiausi planai, 
pasidalijama patirtimi. Asociacijos „Liba“ narių susirinkime bus pateikiama informacija apie 
nuveiktus ir planuojamus darbus, pristatytas strateginis veiklos planas bei veiklos viešinimo 
strateginis planas.  
 

Papildoma informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems. 
 

Seminaro informacija ir programa skelbiama skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainė-
je www.sl.viko.lt. 
 

Registruotis prašome spustelėjus šią nuorodą: http://rietavas2016.eventbrite.com. 

Registruotis galite iki 2016 m. kovo 10 dienos. 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. 
 

20-OJI TARPTAUTINĖ VPMF MUGĖ 
 

Mugės data: 2016 m. balandžio 19-20 dienos. 

Mugės vieta: Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius. 

Į mugę užsiregistravo šios Lietuvos VPMF: AITVARAS, SILUETAS, SUVENYRAS, STA-
TINGA, BIUROMETA, AGROVERSLO KORPORACIJA, VIGORA, VILIONĖ, REDA, MIG-
LĖ, H&A EXPORT COMPANY, RITĖ, STATMA, MAISTO NAMAI, ŠAGRENĖ, SIURPRI-
ZAS, AUKSINIS RYŠYS, TURISTLANDIJA, RAŠTMENA, ATEITIS, ŠILTAS LAIKAS KAR-
TU, E-REKLAMEKA, PAMARYS, GIJA, NOBILITAS, INTERJERAS, LOGETRA, VIZIJA, 
VIVAT ECO, TRANSLANAS, VIKO DRAUDA, VIKO BANKAS, SPINDULYS. 

Jei registravotės, bet Jūsų nėra šiame sąraše, nedelsiant kreipkitės į „Simulith“ centrą! 
 

Visiems mugės dalyviams artimiausiu metu bus išsisiųstos išankstinės sąskaitos, primena-
me, kad susimokėti turite iki š.m. kovo 4 d.  

Informuojame, kad dėl nakvynės prašome kreiptis į „Simulith“ centro verslo konsultantę 
Danguolę Ignatonienę tel. (8 5) 219 1646 arba el.p. slverslas@viko.lt. 
 

Mugės informacija, mugės programa ir kita nuolat atnaujinama informacija skelbiama 
„Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 
 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 
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VIZITŲ Į „SIMULITH“ CENTRĄ SAVAITĖ 
 
 

Vasario 9 d. Simulith centre lankėsi VPMF „ Statinga“  praktikan-
tai (statybos verslo paslaugų teikėjo specialybė) su vadove Asta Ši-
makauskiene iš Vilniaus statybininkų rengimo centro. Mokiniai domė-
josi Centro veikla, jo padaliniais,  artimiau susipažino su Centro dar-
buotojais. Praktikantai aktyviai pasakojo apie darbą verslo praktinio 
mokymo firmoje, pasirengimą mugei, kuri šiemet vyks ypatingoje vie-
toje Vilniaus Rotušėje.  

 

 

„Simulith“ centras, tęsdamas bendradarbiavimą su Lietuvos edukolo-
gijos universitetu, vasario 10 dieną priėmė technologijų pedagogo 
specialybę pasirinkusias 4 kurso studentes su lektore I. Kepaliene. 
Šioje studijų programoje verslumo ugdymas yra vienas iš studijuoja-
mų dalykų. Lektorės iniciatyva vizitu buvo siekiama supažindinti stu-
dentes su įvairiomis verslumo ugdymo formomis. Svečiai domėjosi 
kaip ugdomas verslumas Lietuvos verslo praktinio mokymo firmose. 

 

 

VPMF „Reda“ praktikantų vizitas į „Simulith“ centrą įvyko vasario 10 
d. Susitikime dalyvavo Maitinimo verslo organizavimo ir Verslo 
vadybos specialybių studentai ir vadovė Vaclava Griškevičienė. Ka-
dangi VPMF „Reda“ užsiima mažmenine prekyba rūbais ir aksesua-
rais, tai buvo organizuota viktorina apie drabužių ir aksesuarų kilmės 
istorijas, įdomius faktus iš rūbų pasaulio. Po to praktikantai domėjosi 
bendravimo ir bendradarbiavimo su Centru galimybėmis, nes jie tik 
dabar pradeda praktiką VPMF. 

 

 

Vasario 11 d. iš Marijampolės profesinio rengimo centro atvyko 
grupė mokinių (trečio kurso prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 
specialybė), kurie atliko praktiką VPMF „Statma“ ir vadovė Elvyra Ma-
rytė Lakickienė. Susitikimo metu praktikantai, vadovė ir „Simulith“ 
centro atstovė Danguolė Ignatonienė aptarė pasirengimą didžiausiam 
metų renginiui – jubiliejinei 20-ajai mugei, kurios tematika - kryptingas 
ir kūrybiškas VPMF vizijos, misijos ir tikslo atspindys stende, reklami-
nėje medžiagoje bei visoje VPMF praktikantų veikloje mugės metu. 
Visi kartu pasidžiaugė LIBA asociacijos įkūrimu. Praktikantai pasidali-
jo įspūdžiais apie darbą įvairiuose firmos padaliniuose, savo asmeni-
niais pasiekimais. 

 

 

„Simulith“ centras, pradeda bendradarbiavimą su Vilniaus universitetu. Vasario 17 dieną į centrą atvyko 
šio universiteto verslo katedros atstovės ir vedėja doc. dr. Asta Fominienė. Svečiai aktyviai domėjosi kaip 
ugdomas verslumas Lietuvos verslo praktinio mokymo firmose, kokią naudą gauną jose praktikas atlie-
kantys studentai bei kaip šį modelį galimą įdiegti universitete. 

Su LEU atstovėmis 

Su VPMF „Statinga“ 

Su VPMF „Reda“ atstovais 

Su VPMF „Statma“ 


