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Kviečiame registruotis į 20-ąją tarptautinę VPMF mugę! 

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

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

Mugės tema: kryptingas ir kūrybiškas 
VPMF vizijos, misijos ir tikslo atspindys 
stende, reklaminėje medžiagoje bei visoje 
VPMF praktikantų veikloje mugės metu. 
 
Mugės organizatoriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technolo-
gijų fakultetas, Asociacija „Liba“. 
 
VPMF mugės tikslas: ugdyti Lietuvos bei kitų šalių Verslo praktinio mokymo 
firmų veikloje dalyvaujančio jaunimo verslumą bei plėtoti jų tarpusavio santykius. 
 
Mugės informacija ir mugės dalyvio paraiška skelbiama „Simulith“ centro interneto 
svetainėje www.sl.viko.lt. 
 

Mugės dalyviai registruojami iki 2016 m. vasario 17 d., stendų skaičius ribotas! 
 

20-OJI TARPTAUTINĖ VPMF MUGĖ 
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GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI 
 

Š.m. gruodžio 3 dieną Klaipėdos Kultūros fabrike vyko 9-oji Vakarų Lietuvos regiono VPMF mu-

gė „Verslo praktinio mokymo firmos mokymo institucijose: galimybės ir iššūkiai“. Mugėje dalyvavo 

11 komandų, atstovaujančių 6 mokymo 

institucijas. 

Vakarų Lietuvos regiono VPM firmos turi 

gražią tradiciją, kiekvienais metais prieš 

Didžiąsias šventes, susiburti į jau tapusią 

kasmetine VPMF mugę. 

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos verslo ko-

legijos Vadybos katedros vedėja doc. dr. 

Jurgita Martinkienė, bei „Simulith“ centro 

vedėja Rima Bačiulytė, palinkėdamos 

visiems produktyvaus darbo, gerų emoci-

jų. 

Mugės dalyvius vertino – Klaipėdos 

apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška, Swedbank Uostamiesčio klientų aptarna-

vimo centro valdytoja Lina Jokubaitienė, UAB „Algrima“ komercijos direktorius Mindaugas 

Juodvalkis, „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė, VPMF „Kopija“ (Klaipėdos valstybinė kolegi-

ja) vadovė Adelė Stonienė, „Simulith“ centro verslo konsultantas bei asociacijos „Liba“ preziden-

tas Marius Ignatonis. 

Mugės uždaryme žodį tarė ir aktyviomis mugės komandomis pasidžiaugė Klaipėdos apskrities 

darbdavių asociacijos vadovas, vertinimo komisijos pirmininkas Aras Mileška ir „Simulith“ centro 

verslo konsultantas bei asociacijos „Liba“ prezidentas Marius Ignatonis. 

 

Š. m. gruodžio 4 d. Rima Bačiulytė ir Marius Ig-

natonis lankėsi Klaipėdos paslaugų ir verslo mo-

kyklos VPMF „E-Reklameka“. 

Susitikimo metu bendravo su šios VPMF vadovė-

mis Gražina Jonkiene ir Vida Meile, praktikantu 

Tomu Abrosimovu, 2015-12-03 laimėjusiu geriau-

sio vadybininko apdovanojimą 9-ojoje Vakarų 

Lietuvos regiono VPMF mugėje. Su šios mo-

kyklos Verslo skyriaus vedėja Jurgita Petraitiene 

aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimy-

bės, kiek vėliau vedėja maloniai aprodė atnaujin-

tas mokyklos patalpas. 

 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

Vertinimo komisijos posėdis 

Gražina Jonkienė, Rima Bačiulytė,  
Marius Ignatonis ir Jurgita Petraitienė 
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Š m. gruodžio 8 d. Utenos kolegi-

joje vyko respublikinė vaizdo konfe-

rencija „Verslumo ugdymo aspektai 

formaliajame ir neformaliajame švieti-

me“. 

Konferencijoje pranešimus skaitė 

būrys pranešėjų. „Simulith“ centro 

vedėja Rima Bačiulytė pristatė vers-

lumo ugdymo kryptis verslo praktinio 

mokymo firmų tinkle. „Simulith“ cent-

ro verslo konsultantas ir Asociacijos 

„Liba“ prezidentas Marius Ignatonis, supažindino su asociacijos „Liba“ veiklos perspektyvomis. 

 

 

Š.m. gruodžio 10 d. Vilniaus turizmo ir prekybos mokykloje vyko VPMF „ Vigora“  15 metų 

šventė. 

VPMF „Vigora“ turi gražią isto-

riją, kurią kuria patys mokiniai, 

palikdami toje istorijoje ryškius 

pėdsakus. Mokiniai ateina ir 

išeina, o ant firmos sienų dau-

gėja diplomų, apdovanojimų, 

padėkų už nuostabius jų dar-

bus ir pasiekimus. Vien dėl to 

buvo verta surengti šį nepap-

rastai šiltą susitikimą, nes šioje 

mažytėje, bet jubiliejinėje šven-

tėje dalyvavo buvusieji, dabar-

tiniai bei būsimi firmos darbuo-

tojai, mokytojai, mokyklos ad-

ministracijos atstovai, svečiai iš kitų Lietuvos firmų bei atstovai iš švietimo institucijų, renginyje da-

lyvavo „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė, „Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ig-

natonienė „Simulith“ centro verslo konsultantas ir asociacijos „Liba“ prezidentas Marius Ignatonis, 

mokyklos darbuotojai bei viešbučių ir restoranų skyriaus atstovai. 

Jubiliejaus proga buvo išleistas ir šventės metu įteiktas specialus „Simulith“ žinių numeris, kuria-

me trumpai apžvelgta VPMF „Vigora“ veikla ir įrašyti „Simulith“ centro bei asociacijos „Liba“ sveiki-

nimai, taip pat buvo įteiktos verslo dovanos ir simuliacinis „Simulith“ banko čekis. 

Šventės metu skambėjo dainos, vyko nuotaikingas naujų darbuotojų priėmimas į darbą. Šventę 

vainikavo vaišės ir didžiulis gimtadienio tortas. 

„Simulith“ centro informacija 

Konferencijos metu 

Sveikinimo žodis 


