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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117, 

LT-08105 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

„Simulith“ padalinių naujienos: 

• Per „Simulith“ banką įvykdyti 1865 
mokėjimo nurodymai, tame tarpe – 
90 tarptautinių pervedimų. Parengta 
ir išsiųsta VPM firmoms apie 650 
banko ataskaitų. 

• „Simulith prekybos“ duomenimis 
Lietuvos VPMF dažniausiai pirko iš 
Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos 
VPMF tinklų, taip pat buvo prekiau-
jama ir su tokiomis šalimis kaip: 
Prancūzija, Danija, Belgija, Čekija, 
Švedija, Ispanija, Gruzija bei JAV. 
Daugiausiai Lietuvos verslo prakti-
nio mokymo firmoms užsakymų pa-
teikė ir pirko iš jų Šveicarijos VPMF. 
Įdomu paminėti, kad Lietuvos 
VPMF tinklo prekės buvo realizuo-
tos tokiose šalyse, kaip Malaizija, 
Juodkalnija ir Albanija. 

• Per mokslo metus išleista devynio-
lika „Simulith“ žinių numerių. 

• „Simulith“ registre buvo užregistruo-
tos 2 naujos firmos, t.y. VPMF 
„Žuvėdra“ (Klaipėdos universitetas), 
VPMF „Vizija“ (Kauno buitinių pas-
laugų ir verslo mokykla). 

• „Simulith arbitražas“ vykdė vienos 
bylos nagrinėjimą. 

 

Leidyba, pranešimai:  

• Utenos kolegijos bendruomenei 
skaitytas pranešimas „VPMF patirtis 
ir galimybės Lietuvoje bei pasauly-
je“. 

• Vilniaus kolegijos verslo vadybos 
fakulteto renginyje „Verslumas kito-
mis spalvomis“ skaitytas praneši-
mas „Inovacijos VPMF veikloje: Lie-
tuvos ir pasaulinio tinklo patirtis“; 

• Kauno Tito Masiulio jaunimo mo-
kykloje – VPMF pristatantis praneši-
mas „Verslo praktinio mokymo fir-
ma: Kas? Kaip? Kur? Kada? Kam? 
Su kuo? Kodėl?“. 

2014-2015 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIOJI 
INFORMACIJA, DARBAI IR NAUJOVĖS 

VPMF ir Centro informacija: 

• Šiais mokslo metais veikė 51 VPMF 
iš 36 Lietuvos institucijų. 

•  Atnaujintas „Simulith“ centro interne-
to puslapis. 

•  Suteiktas „Simulith“ metų žmogaus 
2014“ titulas gerb. Vaclavai Griškevi-
čienei, Vilniaus turizmo ir prekybos 
verslo mokyklos VPMF „Vigora“ va-
dovei. 

•  Apdovanoti geriausieji 2014 metų 
VPMF darbuotojai:  

 Profesionaliausias VPMF darbuoto-
jas 2014 (Aistis Strelčiūnas VPMF 
„Pamarys“); 

 Tarptautiškiausias VPMF darbuoto-
jas 2014 (Deividas Malinauskas 
VPMF „Vigora“, Karolis Guščikas 
VPMF „Pamarys“, Laurynas Šimkus 
VPMF „Pamarys“, Žygimantas Tur-
činskas VPMF „Pamarys“); 

 Iniciatyviausias VPMF darbuotojas 
2014 (Edita Mazuronytė VPMF 
„Talija“, Gileta Kubiliutė VPMF 
„Pamarys“); 

 Komunikabiliausias VPMF darbuoto-
jas 2014 (Marius Indriūnas VPMF 
„Vigora“). 

• 2015-06-26 dienai išduoti 3856 vie-
ningi VPMF baigimo pažymėjimai. 

• Užmegztas glaudus bendradarbiavi-
mas su Lietuvos edukologijos univer-
siteto lektoriais. Šio universiteto stu-
dentai, kuriems dėstomas verslumo 
ugdymo dalykas ir kvalifikaciją ke-
liantys mokytojai iš visos Lietuvos ne 
vieną kartą apsilankė „Simulith“ 
centre, kur centro atstovai supažindi-
no su VPMF verslumo ugdymo mo-
deliu. 

• Lietuvos VPMF verslumo ugdymo 
patirtis perduota Malaizijos VPMF 
centro ir universiteto (University Uta-
ra Malaysia) atstovams. 
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• Dalyvauta Raseinių technologijos ir verslo 
mokyklos Respublikinio profesinio mokymo 
įstaigų mokinių profesinio meistriškumo 
konkurso renginyje „Geriausias jaunasis 
verslininkas ir geriausias jaunasis apskaiti-
ninkas“. 

• Dalyvauta Vilniaus kolegijos verslo vady-
bos fakulteto renginio „Verslumas kitomis 
spalvomis“ vertinimo komisijos darbe. 

 

Projektai: 
 

• Sėkmingai užbaigtas ir puikiai įvertintas 
tarptautinis Leonardo da Vinci naujovių per-
kėlimo projektas „VPMF vadovų rengimo 
programa“. Sukurtas VPMF vadovų rengi-
mo programos dokumentų, komplektas 4 
kalbomis, organizuota baigiamoji tarptauti-
nė konferencija „Žvilgsnis į ateitį – VPMF 
vadovų mokymas šiandien ir rytoj“. 

• Pradėtas įgyvendinti naujas Erazmus+ 
partnerysčių projektas „Versli VPMF mo-
kyklose – inovatyvaus mokymo ir mokymo-
si sprendimas anksti mokyklą paliekan-
tiems mokiniams“. Projekto tikslas –sukurti 
VPMF modelį ir mokymo bei mokymosi 
priemones, skirtas sumažinti anksti mo-
kyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto 
partneriai - 10 skirtingų organizacijų iš 5 
šalių: Italijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispani-
jos VPMF centrai, EUROPEN-PEN Interna-
tional asociacija (Vokietija) bei pilotinės mo-
kyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, 
ketinančiais palikti mokyklą. Lietuvoje šiai 
tikslinei grupei atstovauja Kauno Tito Ma-
siulio jaunimo mokykla. 

• Parengti 2 nauji projektai, kurių rezultatai 
dėl finansavimo bus žinomi vasarą: 

•  Siekiant skatinti VPMF kūrimąsi universi-
tetuose, parengtas naujas Erazmus+ 
partnerysčių projektas „Verslumo akade-
mija“ kartu su Ispanijos (koordinatorius), 
Bulgarijos, Slovėnijos ir Italijos VPMF 
centrais, taip pat įtraukiant į partnerius po 
universitetą iš kiekvienos šalies.  

• Siekiant įkurti VPMF tinklą Baltarusijoje, 
parengtas projektas „Jaunimo verslumo 
tinklas“ su Baltarusijos jaunimo verslumo 
centru (koordinatorius), Ispanijos VPMF 
centru ir EUROPEN-PEN International 
asociacija. 

Organizacinė veikla: 
 

• Kartu su Klaipėdos valstybine kolegija orga-
nizuota tarptautinė VPMF mugė Klaipėdoje, 
kurioje dalyvavo 40 VPMF iš Suomijos, Rusi-
jos, Slovakijos ir Lietuvos. VPMF mugė išsis-
kyrė renginiu-konkursu studentų koman-
doms – „Verslo labirintu“, kuriame mugės 
dalyviai demonstravo savo žinias, susijusias 
su verslumu ir VPMF veikla, klaidžiodami 
labirintais, išsidėstytais tarp mugės dalyvių 
stendų.  

• Organizuoti du dalyviais gausūs seminarai 
VPMF vadovams: „Nuomonės lyderio anato-
mija“ Vilniuje ir  „Sisteminiai internetinio mar-
ketingo mokymai: gyvybė internete – ar tai 
įmanoma?“ Kaune. 

• „Simulith“ centre vyko individualūs VPMF 
vadovų apmokymai „Darbo organizavimas 
VPMF“  naujiems vadovams: Sandrai Žu-
kauskienei iš VPMF „Stilius“ (Panevėžio ko-
legija), Egidijai Balčiūnienei iš VPMF 
„Statinga“ (Vilniaus statybininkų rengimo 
centras),  Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokyklos mokytojoms Meilei Vizbarienei ir 
Danguolei Vabuolienei,  Sauliui Pratkeliui iš 
VPMF „Logetra“ (Panevėžio profesinio rengi-
mo centras), Ingai Letinauskienei iš VPMF 
„Ateitis“ (Klaipėdos turizmo mokykla).   

• Kartu su Kauno kolegijos VPMF „Talija“ or-
ganizuota viktorina praktikantams - Mados 
diena 2015 pavadinimu - „Išvien su mada“. 

• Organizuoti 2 VPMF vadovų pasitarimai bei 
vienas socialinis renginys - „Protų mūšis“ 
VPMF vadovams. 

• „Simulith“ centre lankėsi ir centro organizuo-
tose viktorinose dalyvavo praktikantai iš: 
VPMF „Siurprizas“ (Ukmergės technologijų ir 
verslo mokykla), VPMF „Gija“ (Vilniaus pas-
laugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centras), VPMF „Logetra“ (Panevėžio profe-
sinio rengimo centras).  

 

Dalyvauta VPMF renginiuose:  
 

• Siekiant skatinti ir palaikyti regioninių mugių 
organizavimą, susitikti su VPMF vadovais ir 
praktikantais, dalyvauta VPMF mugėje 
„Kalėdų fiesta“ Klaipėdos siuvimo ir paslau-
gų verslo mokykloje, kasmetinėje Kauno ko-
legijos VPMF mugėje, VPMF „Miglė“  ir 
„Siluetas“ gimtadienio šventėse. 
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VIZITAS KLAIPĖDOJE 

2015 m. birželio 25-26 d. „Simulith“ centro atstovai lankėsi Klaipė-
dos valstybinėje kolegijoje. 

Patikrinus veiklos atitikimą EUROPEN-PEN International kokybės 
reikalavimams VPMF „Florameta“ suteiktas EUROPEN-PEN Inter-
national kokybės pažymėjimas, dalyvauta susitikimuose su kolegi-
joje veikiančių VPMF vadovais ir diplomų įteikimo šventėje. 

VPMF veiklos vertinimas: 
 

Įvertinta VPMF veikla už 2014 metus ir mugės Klaipėdoje metu apdovanotos: 

• Metų apyvarta 2014 – VPMF „Raštmena“, „Vilties žiedas“; 

• Metų importuotojas 2014 –„ Translanas“; 

• Metų korespondentas 2014 – „Talija“, „Bitas“; 

• Metų organizatorius 2014 – „Vilionė“, „Maisto namai“; 

• Metų pardavėjas 2014 – „Studauto“, „Vilties žiedas“; 

• Metų partnerystė 2014 – „Ritė“, „Translanas“, „Gija“; 

• Metų pirkėjas 2014 – „Studauto“, „Auksinis ryšys“; 

• Metų tinklapis 2014 – „Viko drauda“, „Ateitis“; 

• Tarptautiškiausia VPMF 2014 – „Interjeras“, „Talija“, „Kopija“, „Vigora“, „Siluetas“; 

• VPMF vardo garsintojas 2014 – „Vigora“. 

Įvertintos VPMF ir praktikantai pagal EUROPEN-PEN International kokybės reikalavimus: 

• VPMF „Viko drauda“ (Vilniaus kolegija)  ir „Florameta“ (Klaipėdos valstybinė kolegija) suteikti  
EUROPEN-PEN International kokybės pažymėjimai. 

• 42 praktikantams suteikti EUROPEN-PEN International kokybės pažymėjimai. 
 

2015 metų gegužės 28 d. Vilniaus kooperacijos kolegijoje 
vyko VPMF studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslo 
praktinio mokymo  firmų reorganizavimas“. Joje studentai 
(verslo vadybos ir maitinimo verslo organizavimo specialy-
bių antrakursiai) pristatė savo darbus, susijusius su atlikta 
praktika „Reda“ firmoje. Tai šių mokslo metų veiklą VPMF 
apibendrinantis renginys. Studentų darbai palietė daug ak-
tualių temų ir problemų, kurios buvo įžvelgtos dirbant firmo-
je. Po kiekvieno pristatymo pirmakursiai studentai, 
studijuojantys komunikacinę verslo anglų kalbą, uždavė 
įdomius klausimus pranešėjui ir taip išsivystė diskusijos, 
kurios pateikė ir kai kurių situacijų sprendimų. 

Tikimasi, kad atlikta praktika VPMF ,,Reda“ studentams suteikė daug patirties ir supratimo apie vers-
lo pasaulio subtilybes. 

VPMF „Reda“ informacija 

Pranešėjas įmonės direktorius – Šarūnas Mockus  

Linkime saulėtų atostogų! 


