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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 
 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
2016 m. kovo 24 dieną Žemaitijos kolegijoje 
vyko Ryčio Juozapavičiaus seminaras VPMF 
vadovams, Lietuvos VPMF tinklo mokyto-
jams, dėstytojams „Kaip istorijų pasakojimas 
padeda verstis, mokytis ir laimėti“. 

Pasidalinę į 6 komandas, dalyviai dalijosi as-
meninėmis ir profesinėmis istorijomis, pristatė 
jas viešai, buvo filmuojami ir, padedami lekto-
riaus, drauge aiškinosi savo pasakojimų stip-
riąsias ir silpnąsias vietas, istorijų  pritaiko-
mumą mokant studentus. Kiekviena istorija 
buvo nagrinėjama patikimumo, netikėtumo, 
konkretumo, patikimumo ir jausmingumo as-

pektais. Seminaras sulaukė puikių atsiliepimų, jo pabaigoje buvo išsakyti gražūs 
palinkėjimai lektoriui, nes būtent jo bendravimas, draugiškas nuteikimas siekiant 
padėti dalyviams įsivertinti savo gebėjimus papasakoti istorijas lėmė tokį puikų se-
minaro įvertinimą. Tad šis komunikacijos metodas - „istorijų pasakojimas“ (story 
telling) yra unikali galimybė užkabinti ir prisijaukinti savo klausytojus! 

 
 

ASOCIACIJOS „LIBA“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
2016 m. kovo 25 dieną vyko antrasis visuotinis Lietuvos imitacinių bendrovių aso-
ciacijos „Liba“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo dvidešimt vienas na-
rys. Susirinkimo metu Asociacijos prezidentas Marius Ignatonis pristatė iki registra-
cijos vykdytą Asociacijos sklaidą ir per du mėnesius nuo oficialaus Asociacijos įre-
gistravimo įgyvendintas veiklas: sukurtas asociacijos ženkliukas, sukurtas, apmokė-
tas ir prižiūrimas Asociacijos interneto puslapis (www.liba.lt), sukurta Facebook 
paskyra, Asociacija užregistruota Europos komisijos duomenų sistemoje, planuoja-
ma partnerystė Europen-Pen International rašomame projekte kartu su Italijos, Bul-
garijos ir Ispanijos centriniais biurais ir partnerių šalių mokyklomis. 

Nariai vienbalsiai priėmė strateginį veiklos planą 2016-2020 m.m. Didinti Asociaci-
jos žinomumą M. Ignatonis pasiūlė pasinaudojant partizaninio marketingo galimy-
bėmis. Priimtas dokumentas – „Veiklos viešinimo plano pagrindiniai veiksmai Aso-
ciacijos viešinimo planui sukurti. Asociacijos narių siūlymai“. Bendru Narių sutarimu 
nuspręsta, jog šį užpildytą dokumentą Asociacijos nariai turi atsiųsti iki 2016 m. ba-
landžio 8 dienos el. paštu asociacijaliba@gmail.com. Iki 2016 m. balandžio 29 die-
nos visos anketos bus apibendrintos ir pristatytos Nariams. Spręsti kiti klausimai. 

 

20-OJI VPMF MUGĖ 

Mugės data: 2016 m. balandžio 20 d. (balandžio 19 - stendų ruošimo diena). 

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

Mugės informacija, mugės programa ir kita nuolat atnaujinama informacija skelbia-
ma „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. Informacija siunčiama daly-
viams elektroniniu paštu. 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

Rytis Juozapavičius 
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VPMF VADOVŲ PASITARIMAS 
2016 m. kovo 25 dieną į VPMF vadovų pasitarimą susirinko 16 dalyvių ir 3 „Simulith“ centro dar-
buotojai. 

Pagrindinė pasitarimo informacija ir nutarimai 

VPMF tinklo ir „Simulith“ centro naujienos. 

• Atnaujino veiklą ir pasirašė paslaugų teikimo sutartis su „Simulith“ centru VPMF 
„Natūralita“ (Kauno informacinių technologijų mokykla) bei VPMF „Blizgesys“ (Garliavos Jonu-
čių vidurinė mokykla). Įkūrimo stadijoje yra nauja VPMF „Geveta“ (Vilniaus universitetas).  

•  „Simulith“ centro darbuotojai Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis 2016 m. gegužės 8-14 dieno-
mis vyks į Erasmus+ stažuotę į Rumunijos VPMF centrinę būstinę Bukarešte. Danguolė Ignato-
nienė 2016 m. gegužės 9-14 dienomis vyks į Erasmus+ stažuotę į Nicolucci Reggio institutą 
(Isola del Liri, Italija). 

Paslaugos VPMF vadovams 

• Surinkti pasiūlymai dėl rudens seminaro temų: Lina Kupstienė pasiūlė pasitobulinti gimtosios 
lietuvių kalbos žinias ir įgūdžius, Aušra Arminienė pasiūlė temą – „Socialus marketingas“ , Rima 
Mikaliūnienė pageidavo plačiau susipažinti su X Y Z kartų ypatumais. 

• Pasitarimo vedėja Rima Bačiulytė paprašė  VPMF vadovus, kurie turi pasitvirtinę VPMF vadovo 
pareiginius aprašymus,  pasidalinti šia informacija su „Simulith“ centru. 

• 2016 m. birželio mėnesį išleisti VPMF organizuotų konferencijų pranešimų leidinį. Kviečiami 
VPMF vadovai, studentai, mokiniai siųsti savo publikacijas iki šių metų gegužės 31 dienos. Rei-
kalavimai bus išsiųsti visiems norintiems publikuotis leidinyje. 

Mugės „Vilnius 2016“ informacija  

• Mugėje dalyvaus svečiai iš Čekijos, todėl buvo svarstoma, ar vadinti mugę tarptautine. Visi pa-
sitarimo dalyviai vienbalsiai pritarė, kad mugę reikia vadinti tarptautine. 

• Šiųmetinėje mugėje nebebus prekiaujama tarp firmų (nelieka mugės čekių), jos atstovams bus 
sudarytos sąlygos aktyviai bendrauti, pasirašyti bendradarbiavimo ir prekybos sutartis, derėtis, 
atlikti rinkos tyrimus. Bus pastatyti staliukai ir sudarytas VPMF susitikimų grafikas. 

• Mugės metu VPMF prekiaus tik su fiziniais asmenimis (bus naudojamos personalinės banko 
kortelės). 

• Mugėje taip pat bus paruošta erdvė bendrauti VPMF vadovams, dėstytojams, mokytojams. 

• VPMF „Aitvaras“ vadovė Zita Sakavičienė iš Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos vienbal-
siai buvo išrinkta kaip trečioji narė į aukštųjų mokyklų VPMF katalogų vertinimo komisiją. 

• Laukiama anketų dėl geriausio VPMF darbuotojo rinkimų. Kol kas negauta nei viena anketa. 
Anketas siųsti iki balandžio 11 dienos. 

• Mugės „Vilnius 2016“ tema - kūrybiškas VPMF vizijos, misijos ir tikslo atspindys stende, 
reklamos medžiagoje bei visoje VPMF praktikantų veikloje mugės metu  

• Su VPMF „Viko bankas“ vadovu Alvydu Mackevičiumi buvo diskutuojama, kokią mugės nomi-
naciją galėtų laimėti VPMF pagal šios mugės banko duomenis. Didžioji dauguma pasitarimo 
dalyvių (9) balsavo už daugiausiai prekybos sandorių padariusią mugės metu VPMF. 

• Mugės vertinimo kriterijai jau baigiami ruošti ir bus atsiųsti visiems dalyviams kartu su kita mu-
gės informacija. 

Padalinių veikla  

• Europen - Pen International asociacija pakeitė tarptautinių pervedimų per PenApps programą 
tvarką: VPMF gali daryti tarptautinius mokėjimus tik per „Simulith“ centrą, siųsdamos užpildytas 
formas į Simulith Banką el. paštu slverslas@viko.lt. 

• Prašome informuoti Simulith Banką, kuri VPMF neturi -„Tarptautinio mokėjimo nurodymo“ for-
mos pavyzdžio, atsiųsime.  

• Nuoroda į PenApps yra tokia: https://penapps.penworldwide.org 

Kiti klausimai 

• VPMF vadovai pageidauja, kad būtų parengtos trumpos rekomendacijos tarptautinei prekybai. 
„Simulith“ centras šias rekomendacijas paruoš artimiausiu metu. 
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TARPTAUTINĖ KOMANDA VPMF „TURISTLANDIJOJE“ 
Pirmą pavasario mėnesį VPMF „Turistlandijoje“ kartu su turizmo ir viešbučių vadybos studentais 
(TV4/2) praktiką pradėjo ir keli studentai iš užsienio. Mergaitišką būsimų turizmo ir viešbučių vady-
bininkių būrį papildė du vaikinai Charles Abiodun Kolawole iš Nigerijos ir Ajith Kumar Subramaniam 
iš Indijos, pasirinkę turizmo ir viešbučių vadybos studijas Kauno kolegijoje. Praktiką VPMF 
„Turistlandija“ atlieka ir dvi Kinijos studentės - Cuiping Deng ir Xinwen Zhang iš Hainan kolegijos. 

Kaip ir visi nauji darbuotojai, užsienio studentai užpildė reikiamus dokumentus ir buvo įdarbinti mar-
ketingo skyriaus vadybininkais. 

Darbas tarptautinėje komandoje mums lei-
džia pagilinti užsienio kalbos žinias bei 
tarpkultūrinius bendravimo įgūdžius. Skirtin-
gos šalys, skirtingi žmonės, skirtingas ir 
požiūris į Lietuvą ir lietuvius. Anot Charlio, 
kuris išmaišęs visą Europą: „Lietuva maža 
šalis, tačiau čia tikrai yra ką pamatyti užsie-
nio turistams“. Jį ypač sužavėjo Trakai savo 
istoriniu paveldu  ir Vilniaus  vakarietiškas 
šurmulys. Tačiau keliauti po Lietuvą reko-
manduotų vasarą, kai aplinkui daug šilu-
mos ir žalumos. Tuo tarpu Ajith, tylus, ra-
mus, iš charakterio labiau primenantis Suo-
mijos, o ne Indijos pilietį, teigia jog: „šaltis 
jam ne priešas, todėl Lietuvos žiema jį džiugina labiau nei Indijos karštis, o Lietuvos gamta, bei ma-
ži miesteliai yra gražūs bet kokiu metų laiku“. Išsiskyrė vaikinų nuomonė ir dėl lietuvių požiūrio į ki-
tataučius. Charlis, kurio bendravimo moto „ Jei esi draugiškas su kitais ir kiti bus draugiški su tavi-
mi“, džiaugėsi jog lietuviai draugiški, bendraujantys žmonės. O Ajith- ne taip šiltai apibūdino lietu-
vius. 

Vienas pagrindinių. VPMF „Turistlandija“ išsikeltų tikslų – padidinti  klientų susidomėjimą siūlomo-
mis kelionėmis ne tik po Lietuvą, bet ir į užsienio šalis. Prie tikslų įgyvendinimo ženkliai prisidėjo 
studentės iš Kinijos parengusios kelionių paketus po savo gimtąją šalį. Artimiausiu metu VPMF 
„Turistlandija“ pateiks Jums naujus, unikalius kelionių pasiūlymus po Indiją ir Kiniją. Juk kas geriau 
pažįsta savo šalį, jei ne tas kuris joje gimė bei užaugo !? 

VPMF „Turistlandija“ Marketingo skyriaus vadybininkė Viktorija Stanevičiūtė 

 
 

TARPTAUTINĖ VERSLO KONFERENCIJA 
 

„Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip 
lengva!“ – tokiu sveikinimu buvo pradėta kovo 
17 dieną, Kauno kolegijos Vadybos ir ekono-
mikos fakultete vykusi Tarptautinė studentų 
konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų spe-
cialistų požiūriu 2016“. Konferencijoje dalyva-
vo Kauno kolegijos studentai, taip pat svečiai 
iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų bei studen-
tai iš užsienio šalių: Ukrainos, Švedijos, Latvi-
jos. Tarptautinėje konferencijoje dalyvavome 
ir mes – Verslo praktinio mokymo firmos 
(VPMF) „Talija“ TV4/2 grupės studentai. Kartu 
su kitais klausytojais išgirdome įdomių ir labai 
skirtingų, verslo plėtojimui parengtų praneši-
mų, gilinome savo profesines žinias. 

VPMF „Turistlandija“ komanda 

Konferencijos atidarymo akimirka 


