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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 

 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 

kviečia VPMF vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų 

paketus į seminarą „KAIP PSICHOLOGIŠKAI PASIRUOŠTI DARBUI IR 

„IŠGYVENTI“ JAME“ ir į VPMF vadovų pasitarimą. 

Seminaro data: 2015 metų lapkričio 4-5 d. 

Seminaro vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58-301. 

Renginio informacija ir programa siunčiama su šiomis „Simulith“ žiniomis ir skel-

biama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt. 

Registruotis prašome spustelėjus šią nuorodą: 

http://seminarasvpmfvadovams.eventbrite.com 

Registruotis galite iki 2015 m. spalio 26 dienos. 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. 

KAITA TINKLE 

 

Laikinai veiklą sustabdė VPMF „Naturalita“ (Kauno informacinių technologijų mo-
kykla). 

 

VPMF „Vigora“ atnauji-

no savo veiklą ir star-

tavo su naujais ko-

mandos nariais. Rug-

sėjo mėnesį firmoje 

praktiką atliko studen-

tės iš Čekijos. Naujos 

idėjos, kitas požiūris  į 

mados tendencijas 

suaktyvino firmos veik-

los planus, paspartino 

sprendimus  bei veiks-

mus. 
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RUDENINIS RENGINIŲ DERLIUS VPMF „VIGORA“ 

Svečiuose, VPM firmoje „ Vilionė“ 



Tarptautinės verslo praktinės mokymo firmų mugės Vokietijoje metu įgijome daug naujų partne-

rių visame pasaulyje, todėl turėjome kardinaliai keisti savo veiklos kryptį. Po labai sėkmingo 

sandorio  atsirado naujos galimybės plėsti ir gilinti prekių asortimentą, teikti naujas paslaugas. 

Siekiant kokybiškai informuoti savo klientą, paruošti kokybišką reklaminių priemonių paketą, 

nutarėme ieškoti profesionalių patarėjų, kaip dar pagerinti firmos įvaizdį. Netikėtai atsirado uni-

kali galimybė – firmoje praktiką atliko studentės iš Čekijos Pilzeno prekybos, taikomųjų menų ir 

dizaino profesinės mokyklos. Atsidėkodami kolegėms už pagalbą, suorganizavome ekskursiją į 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Fakulteto dekanė Gražina Strazdienė supažindino mus 

su kolegijos studijų programomis, dėstytojai su didžiausiu entuziazmu rodė modernius kabine-

tus ir laboratorijas, naujus įrenginius.  

Daug metų vyksta nuoširdus ir betarpiškas bendra-

darbiavimas su  Vilniaus kolegijos Verslo vadybos 

fakulteto VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Miglė“ bei į Vil-

niaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengi-

mo centro VPMF „Gija“. Viešnioms iš Čekijos pati-

ko idėja sudalyvauti bendradarbiavimo sutarčių 

pratęsimo procese, derybose dėl palankesnių 

bendradarbiavimo sąlygų. Susitikimo su  VPMF 

„Vilionė“ ir VPMF „Miglė“ metu studentai pristatė 

firmų veiklos gaires, naujas kolekcijas, aptarė su-

tarties sąlygas, nepaprastai šiltai bendravo tarpu-

savyje, domėjosi Čekijos švietimo sistema ir pan. 

Po susitikimo studentai suorganizavo viešnioms ir 

VPMF „Vigora“ darbuotojams ekskursiją po fakultetą, visi pasidžiaugė puikia šventine nuotaika, 

nes tuo metu kolegijoje vyko studentų krikštynos... ir, perėję gatvę,  nukeliavome į VPMF „Gija“. 

Firmos vadovė Valerija Griziūnienė suorganizavo nepaprastai šaunią ekskursiją po centrą, at-

sakė į daugybę klausimų apie centre ruošiamas specialybes. Firmos „Gija“ darbuotojai pristatė 

tolimesnę firmos veiklos kryptį, parodė naujausius katalogus. 

Artimiausiu metu tarp firmų bus  pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.  

Kitas svarbus firmos darbuotojų sprendi-

mas – įsigyti naujų verslo dovanų, todėl 

jie, kartu su Čekijos Pilzeno prekybos, 

taikomųjų menų ir dizaino profesinės mo-

kyklos studentėmis, vyko į „VšĮ dienos 

centrą „ Mes esame“, kurie yra mūsų so-

cialiniai partneriai. Tai yra dienos sociali-

nės globos įstaiga, kurios pagrindinis tiks-

las – suteikti specialių poreikių asmenims 

galimybę išmokti specialybės, integruoti 

juos į visuomenę, suteikti jiems globos, 

specialiąsias, bendrąsias socialines pas-

laugas, užtikrinti užimtumą bei organizuoti laisvalaikio praleidimą ir pagal galimybes įdarbinti.  

Centro mokiniai gamina puikius siuvimo, keramikos, odos, medienos gaminius, todėl firmai tai 

puiki galimybė įsigyti vertingų verslo dovanų.  
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Svečiuose, VPM firmoje „ Miglė“ 

VPMF „Gija“ 
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Centro mokiniai labai džiaugėsi mūsų atvykimu, noriai rodė savo pagamintus darbus, dovanojo 

juos viešnioms iš Čekijos. Tuo pačiu, tai galimybė mokiniams  suprasti, kad reikia džiaugtis vis-

kuo, ką turime, nes kitų gyvenime yra kitokių spalvų ir atspalvių, tačiau, nežiūrint į tai, žmonės 

sugeba šypsotis, džiaugtis gyvenimu ir dalinti gėrį kitiems.  

Rugsėjo mėnuo buvo turtingas ne tik gamtos dovanomis, bet ir nuostabiais renginiais. Nuosta-

bią firmos renginių puokštę papildė jauno ir energingo atstovo iš banko „Swedbank“ Karolio pra-

nešimas „Finansų valdymas“. Po pranešimo mokiniai juokavo, kad per mėnesį išmokome valdy-

ti ne tik savo, bet ir firmos pinigus...Tačiau didžiausia patirtis vyko pačioje firmoje – užsienio 

svečių integravimas į kasdieninį firmos gyvenimą: tai ir užsienio kalbų tobulinimas (užsiėmimai 

vyko anglų, rusų ir lietuvių kalbomis), komandinis darbas, užduočių pasiskirstymas, prezentaci-

jos ir pan. 

Mūsų viešnios buvo labai aktyvios ir žingeidžios, todėl po užsiėmimų firmoje kiekvieną dieną 

vyko ekskursijos po Vilnių ir jo apylinkes. Šis mėnuo firmos darbuotojams tiesiog išskirtinai bu-

vo kitoks ir mes už tai esame dėkingi partneriams iš Čekijos. 

VPMF „Vigora“ kolektyvas 
 

 
 

2015 m. rugsėjo 28 d. VPMF „Vilionė“ paminėjo 

Pasaulinę Turizmo dieną. Kadangi ši diena šven-

čiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turiz-

mą, užmegzti kultūrinius ryšius, mūsų kolektyvas 

siekė suvienyti Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos 

fakulteto bendruomenę, pakviesdamas visus į 

egzotiškiausią skonio kelionę „Vilionėje“.  

Projekto  tikslas – supažindinti svečius su keturių 

šalių kultūromis, degustuojant Turkijos, Brazilijos, 

Japonijos ir Indijos arbatas. Skonio kelionės metu 

dalyviai turėjo galimybę paragauti egzotiškų šalių 

arbatas, pasmaližiauti skanėstais bei atsipalaida-

vus pabendrauti su kolegomis ir kitais svečiais.  

Projekto metu sulaukėme svečių iš VPMF „Miglė“, 

VPMF „Gija“, kurie maloniai pasveikino mus, įteik-

dami saldžias dovanėles. Taip pat mūsų įmonę aplankė fakulteto darbuotojai ir studentai, ku-

riuos supažindinome su įmonės veikla. Visus dalyvius pavaišinome saldumynais, egzotiškomis 

arbatomis bei papasakojome apie artimiausius mūsų įmonės planus. 

Šia proga surengta loterija, kurioje galėjo dalyvauti visi fakulteto studentai ir darbuotojai. Daly-

viai burtų keliu turėjo galimybę laimėti didįjį prizą. Norėjusių dalyvauti buvo daug, kadangi lai-

mingasis buvo apdovanotas prabangiu degustuojamų šalių arbatų rinkiniu. 
 

Parengė: VPMF „Vilionė“ viešųjų ryšių atstovė 

 Kristina Blizniukaitė ir tarptautinių ryšių ir  

rinkodaros skyriaus direktorė Karina Blaževičiūtė 

PASAULINĖ TURIZMO DIENA 

 


