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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 

45-ASIS EUROPEN-PEN INTERNATIONAL ASOCIACIJOS NARIŲ SUSITIKI-

MAS LIETUVOJE 

 

2015 m. spalio 26-27 dienomis pirmą kartą Lietuvoje vyks Vilniaus kolegijos 

„Simulith“ centro organizuojamas 45-asis Europen-Pen International asociacijos 

narių susitikimas. „Amberton“ viešbučio CITY salėje dalyvaus 36 atstovai iš 19 

pasaulio valstybių: Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Is-

panijos, Italijos, JAV, Kanados, Kinijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rumunijos, 

Rusijos, Suomijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos. 

Du kartus per metus vis kitoje pasaulio šalyje organizuojami „EUROPEN-PEN 

International“ narių susitikimai. Susitikimas Lietuvoje - didžiausias susitikimas per 

visą asociacijos istoriją. 

Susitikimo dalyvius sveikins Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas. 

„EUROPEN-PEN International“ narių susitikime bus plėtojamos bendrų projektų, 

renginių, IT idėjos, skatinant ir stiprinant mokymosi imitacinėje aplinkoje modelį, 

remiant jaunų ir suaugusiųjų žmonių mokymą. 

 
 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 
 

Šiuo metu vykdomas Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektas 

„Inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mo-

kiniams“ Nr. 2014-1-ES01-KA201-004318. 

Š. m. spalio 28-29 dienomis Vilniuje vyks trečiasis 10-ies projekto partnerių iš 5 

Europos šalių susitikimas. 

 
 

IMITACINIŲ BENDROVIŲ ASOCIACIJOS STEIGIMASIS POSĖDIS 
 

Š.m. lapkričio 5 dieną 11 val. vyks imitacinių įmonių asociacijos steigimas. 

Kviečiame atvykti adresu: Saltoniškių g. 58, Vilnius, 301 kab. ir tapti šios asociaci-

jos vienu iš steigėjų. Visa su steigimu susijusi informacija buvo išsiųsta VPMF va-

dovams. 

Jei norite dalyvauti susirinkime arba deleguoti institucijos atstovą maloniai prašo-

me iki š.m. lapkričio 2 dienos informuoti apie tai „Simulith“ centrą ir jums bus iš-

siųsta visa su steigimu susijusi informacija. 

Informuojame, kad „Simulith“ centras išlieka Vilniaus kolegijos struktūriniu padali-

niu, teikiančiu paslaugas Lietuvos VPMF. Kolegijos direktorius pritaria asociacijos 

steigimui ir suteikia patalpas jos būstinei. 
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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. 

Renginio data: 2015 metų lapkričio 4-5 d. 

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

Renginio informacija ir programa skelbiama „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 

 

SVEČIUOSE VPMF „VIKO DRAUDA“ 

 

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete pagal Eras-

mus+ programą studijuoja 10 užsienio studentų iš Is-

panijos, Latvijos ir Portugalijos. Šie studentai atlieka 

praktiką fakultete veikiančioje VPMF „VIKO Drauda“. 

Š. m. spalio 8 dieną, trys studentai iš Latvijos lydimi va-

dovės Jolitos Naujalienės lankėsi „Simulith“ centre. 

Jiems buvo pristatytas „Simulith“ tinklas ir centras, sve-

čiai apdraudė „Simulith“ centro darbuotojus. 

 

 

 

INDIVIDUALŪS MOKYMAI „SIMULITH“ CENTRE 

 

2015 m. spalio 13 dieną „Simulith“ centre vyko 

individualūs mokymai „Darbo organizavimas 

VPMF“. Centro vedėja Rima Bačiulytė apmokė 

naują vadovę Jeleną Paškevič iš VPMF 

„Spindulys“ (Visagino technologijos ir verslo pro-

fesinio mokymo centras). Šiais mokslo metais 

VPMF „Spindulys“ jau pradėjo dirbti gimnazistai – 

dvyliktos klasės mokiniai. Mokymų metu kalbėta 

apie skyrių darbų organizavimą, savarankiškų už-

duočių VPMF praktikantams parengimą, jų moty-

vavimo priemones, vertinimą, konkrečius darbus 

skyriuose ir kitus aktualius klausimus. 
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Rima Bačiulytė ir Jelena Paškevič 

Susitikimo akimirka 



2015 m. rugsėjo 24 d. VPMF „VIKO bankas“ ir VPMF 

„VIKO drauda“ aplankė svečiai iš Polesios valstybinio 

universiteto. 

Studentai ir dėstytojai turėjo galimybę susipažinti su 

banko ir draudimo įmonių darbuotojais, veikla, teikiamo-

mis paslaugomis. Banko darbuotojai papasakojo apie 

Vilniaus kolegiją ir Ekonomikos fakultetą, taip pat prista-

tė Pinigų muziejaus kolekciją. Visiems svečiams buvo 

atidarytos banko sąskaitos, suteikti 500 eurų kreditai. 

Baltarusijos studentai turėjo galimybę trumpai susipa-

žinti su bankine FORPOST programa. Vėliau svečiai 

apsilankė VPMF VIKO DRAUDA, kurią atstovavo tarp-

tautinė studentų, atvykusių pagal Erasmus+ mainų 

programą, komanda. Svečiai iš Baltarusijos susipažino 

su draudimo įmonės veikla, produktais, kiekvienas įsigi-

jo pageidaujamą draudimo polisą. Apsidraudę studentai 

grįžo į banką sumokėti draudimo įmokas. Susitikimas 

atnešė daug malonių įspūdžių. 

VPMF „VIKO bankas“ ir VPMF „VIKO drauda“ informacija 

 

VPMF VIKO BANKAS DARBUOTOJŲ VIZITAS 
 

2015m. spalio 15 d. VPMF „Vigora“ apsi-

lankė atstovai iš VPMF „VIKO bankas“, 

kurie mums pristatė savo firmos veiklą, mi-

siją bei viziją. Pokalbio metu buvo derina-

mos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys, 

aptariamos sąlygos bei numatomi tolesni 

firmų dalykiniai susitikimai. Svarbia susitiki-

mo dalimi tapo pirkimo-pardavimo sutarties 

projekto pristatymas. VPMF „VIKO bankas“ 

darbuotojai mielai sutiko artimiausiu metu 

pasirašyti sutartį, bet nutarė papildomai (su 

visais firmos darbuotojais ir jų vadovu) ap-

tarti mūsų siūlomas sąlygas. 

Pasibaigus oficialiai susitikimo daliai, toli-

mesnis pokalbis vyko šiltesnėje aplinkoje – prie kavos puodelio. Susitikimo dalyviai labai šiltai ir 

maloniai bendravo tarpusavyje -  dalinosi patirtimi firmų veikloje, aptarė mokymosi sąlygas savo 

institucijose, gyvenimo sąlygas bendrabučiuose. Susitikimo laikas užsitęsė, skambėjo juokas, 

liejosi įspūdžių srautas.  >>> 
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Vizito akimirka 

SUSITIKIMAS SU BALTARUSIJOS STUDENTAIS IR DĖSTYTOJAIS  



Artimiausiu metu vyksime į VPMF „VIKO bankas“ atidaryti asmeninių sąskaitų bei pristatyti 

VPMF „Vigora“ veiklą. 

Įsimintiniausia šios dienos frazė – tai VPMF „VIKO bankas“  šūkis: „Here and now, For You and 

Your future!“. 

Atsisveikinę su firmos darbuotojais studentai aplankė sektorinio praktinio mokymo centrą, kuria-

me profesijos mokytojos Svetlana Paškel ir Audronė Mieželienė supažindino juos su naujausia 

centro įranga ir programomis. 

VPMF „Vigora“ direktorė Evelina Myškovska 

 
VPMF „VIGORA“ SVEČIUOSE VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR 

DIZAINO KOLEGIJOJE 
 

VPMF „Vigora“ dirba labai aktyvūs, energingi ir savo darbe naujovių ieškantys būsimieji logistai 

ekspeditoriai. Noras daryti kitaip – reiškia paieška kitų metodų, būdų tuos pačius dalykus pada-

ryti inovatyviau, kartais paprasčiau, kartais netikėtai pačiam sau. Todėl mus suintrigavo Vilniaus 

technologijų ir dizaino P.Vileišio geležinkelio transporto fakulteto kvietimas  - pasinaudoti puikia 

galimybe padirbėti naujausiomis technologijomis ir programomis. Kolegijos dėstytojai labai nuo-

širdžiai pasidalino savo patirtimi, mokiniai turėjo puikias pratybas bei galimybę patikrinti kolegi-

joje naudojamų programų privalumus. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbia-

vimo bei sutarties pasirašymo sąlygos, numatyti būsimi  bendri renginiai, konkursai, darbas kū-

rybinėse dirbtuvėse, o tai puiki galimybė gerinti studijų kokybę. 

Po rimtų užsiėmimų - šauni ekskur-

sija po fakultetą: kolegijos studentų 

pajuokavimai, kad geriau čia nesi-

mokyti, nes „sunku“, pritrenkiantis 

Vilniaus senamiesčio vaizdas per 

trečio aukšto langus, moderni bib-

lioteka, teikianti profesionalias in-

formacines paslaugas bei atvirą 

prieigą prie informacijos išteklių, 

reikalingų kolegijos studijoms ir 

mokslo taikomiesiems tyrimams 

vykdyti.  
 

Ši išvyka, tai tarsi šiltas rudeniško vėjo gūsis į ramų firmos gyvenimą – pasirengimas naujiems 

iššūkiams, nes firmoje profesinė kvalifikacija tobulinama konkrečioje darbo vietoje, specialiai 

organizuotuose  kursuose. Firmoje pastoviai deklaruojama mintis, kad baigus šią mokyklą, gali-

ma aukštojoje mokykloje studijuoti vadybą ir verslo administravimą, kad iniciatyvus logistas-

ekspeditorius gali įsteigti individualią verslo įmonę, kad galima savo gyvenimą pakreipti kitaip... 
 

VPMF „Vigora“ informacija 
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P.Vileišio geležinkelio transporto fakultete 



 

SU TRENKSMU STARTUOJA ATSINAUJINUSI 

VPMF „RAŠTMENA“ 
 

Nuo 2015 m. spalio 12 dienos Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto trečio kurso 

Finansų studijų programos studentai, pradėjo praktiką verslo praktinio mokymo firmoje 

„Raštmena“. Atsinaujinusi mūsų komanda pradeda savo veiklą ir siūlo atnaujintą prekių asorti-

mentą. Įmonė prekiauja biuro baldais, kanceliarinėmis prekėmis bei užsiima vizitinių kortelių 

gamyba. 

Naujos kartos studentai pasiruošę į-

diegti pačius naujausius ir perspekty-

viausius rinkoje cirkuliuojančius verslo 

sprendimus. Studentai stengiasi, kad 

firmos prekių pasiūla  

žengtų koja kojon su naujausiomis 

technologijomis, kurios atitiktų aukš-

čiausius pasaulinius standartus. Nori-

me susisiekti su kitomis VPMF, atnau-

jinti komercinius ryšius, pasiūlyti išskir-

tinius ir kiekvieną bendradarbiaujančią 

firmą labiausiai tenkinantį prekių asorti-

mentą.  

Surengtame įmonės susirinkime buvo 

sukurta inovatyvi firmos vizija. Dau-

giausiai dėmesio skiriama pardavimų 

sričiai, visiškai atnaujintas prekių katalogas ir atgaivinta motyvacija būti pirmiems, siekiant 

bendrauti ir bendradarbiauti su visais partneriais. 

VPMF „Raštmena“ kolektyvo vardu direktorius Šarūnas Kairys 

 

IŠVYKA Į „SIMULITH“ CENTRĄ 
 

2015 m. spalio 12 d. mes, būsimieji logistai ekspeditoriai, atliekantys praktiką VPMF „Vigora“ 

turėjome nuostabią  išvyką į Lietuvos „Simulith“ centrą. Verslo konsultantė Danguolė Ignatonie-

nė supažindino mus su Simulith centro veikla  ir jo paskirtimi. Pokalbio metu mes sužinojome  

daug naudingos informacijos, kuria galėsime pasinaudoti tolimesniuose firmos veiklos siekiuose  

bei darbuose. Sužinojome kokia yra tolimesnė  centro vizija, jo pagrindinės funkcijos , kokia yra 

dokumentų valdymo sistema. Mums labai patiko centro darbuotojų entuziazmas, jų veikla.  

Malonu buvo iš centro darbuotojų išgirsti, kad jie yra  labai patenkinti VPMF „Vigora“ veikla bei 

jos pasiekimais tiek Lietuvos , tiek užsienio rinkose. 

VPMF „Vigora“ direktorė Evelina Myškovska 
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VPMF „Raštmena“ kolektyvas 



VPMF „INTERJERAS“ DARBUOTOJŲ IŠVYKA Į LATVIJĄ 

 

VPMF “Interjeras” darbuotojai pasaulinę turiz-

mo dieną paminėjo ekskursija į Latviją - spalio 1 

dieną lankėsi Zarasuose ir Latvijoje. Zarasuose 

aplankėme Zarasų apžvalgos ratą, kuris yra 

Lietuvoje unikalus ir analogų neturintis statinys, 

nuo jo atsiveria įspūdingas vaizdas į Zaraso 

ežerą bei Zarasų miesto apylinkes ir didžiąją 

salą. 

Kelionę tęsėme Latvijoje. Pirmiausia aplankė-

me Daugpilį, įspūdingą Daugpilio fortą kuris yra 

vienintelis nuo XIX a. pradžios taip gerai išsilai-

kęs karinio paveldo objektas Šiaurės Europoje. 

Toliau vykome į Agluoną kur aplankėme svar-

biausią Latvijos katalikų dvasinį centrą ir pasauli-

nio masto šventovę – Agluonos baziliką, tai yra 

viena iš įspūdingiausių maldos namų Baltijos ša-

lyse, įeinanti į TOP dešimtuką. 

Kitas kelionės taškas buvo Latvijos miestas Prei-

li. Vykome aplankyti lėlių muziejaus. Lėlių muzie-

jaus savininkė ir kūrėja yra Preili menininkė Jele-

na Michailova, per vienerius metus pagaminusi 

150 rankų darbo lėlių. Visos lėlės yra originalūs 

meno darbai, jų kūrybai menininkė skiria visas 

savo jėgas. Buvo galimybė persirengti 17 a. da-

mų sukniomis bei pasipuošti tam amžiui būdin-

gais aksesuarais.  

Iš šios kelionės parsivežėme daug malonių įspūdžių. O dabar šiais įspūdžiais dalinamės su ju-

mis kartu! 

VPMF „Interjeras“ darbuotojos Laura Bružaitė ir Žydrūnė Venclovaitė 
 

„GIJA“ SVEČIUOSE „SIMULITH“ CENTRE 
 

2015 m. spalio 15 d. verslo praktinio mokymų firmos (VPMF) “Gija” praktikantai lankėsi 

„Simulith“ centre. Verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė supažindino su „Simulith“ centro 

veikla, padaliniais, bendradarbiavimu su kitomis ES valstybių praktinio mokymo firmomis. 

Pokalbio metu aptarėme pasiruošimą 2016 m. VPMF mugei. Diskutavome apie pirmą kartą Lie-

tuvoje vyksiantį Europen-Pen International narių susitikimą, kuriame dalyvaus atstovai iš 19 pa-

saulio valstybių.  

Dėkojame „Simulith“ centro darbuotojams už malonų priėmimą ir suteiktą pagalbą. 

VPMF „Gija“ informacija 
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Prie Agluonos bazilikos 

Preili mieste 


