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Kviečiame registruotis į 20-ąją tarptautinę VPMF mugę! 

Mugės data:  

2016 m. balandžio 19-20 dienos. 

Mugės vieta: Vilniaus Rotušė, Di-

džioji g. 31, LT-01128 Vilnius. 

Mugės tema: kryptingas ir kūrybiš-

kas VPMF vizijos, misijos ir tikslo 

atspindys stende, reklaminėje medžia-

goje bei visoje VPMF praktikantų veik-

loje 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! 

 

„SIMULITH“ METŲ ŽMOGUS 
Nuo 2009-ųjų metų už įvairius pasiekimus, kuriais gerinama verslo praktinio moky-

mo firmų veikla, didinamas idėjos žinomumas, „Simulith“ centras renka metų 

žmogų. 

2015-ųjų „Simulith“ metų žmogaus titulą už aktyvią ir nuolati-

nę veiklą didinant tarptautinį verslo praktinio mokymo firmų 

idėjos žinomumą ir gerinant veiklos kokybę, už labai sėkmin-

gą ir aktyvų bendradarbiavimą su „Simulith“ centru trijuose 

projektuose, kurių vienas tapo 2015-ųjų metų „Švietimo mai-

nų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtoju, už iniciaty-

vą ir pagalbą organizuojant pirmąjį Lietuvoje EUROPEN-

PEN International asociacijos narių suvažiavimą, už nuolati-

nę paramą, betarpišką bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi su „Simulith“ centru, 

skiriame p. Scott Mitchell. 

Scott Mitchell ilgą laiką buvo Kanados VPMF centrinio biuro vadovas. Nuo 2012 

metų S.Mitchell yra Europen-Pen International vykdantysis direktorius, nuo pat 

darbo pradžios aktyviai diegia naujoves tarptautiniame tinkle, gerina tinklo narių 

darbo aplinką, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 

20-OJI TARPTAUTINĖ VPMF MUGĖ 

Scott Mitchell 
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Štai ir pralėkė keturi mūsų veiklos mėnesiai. Ar 
tai daug? Pažvelgus į tai, ką sužinojome, ką iš-
mokome – visai nemažai. Iš kitos pusės – supra-
tome, kad daug dalykų nežinome, nesupranta-
me... Paprasčiausiai neturime tokios patirties. 
Bet tam ir yra mūsų verslo firma, kad pavasarį 
galėtume pasakyti: „Puiku. Jei bus galimybė, 
manęs nebaugins verslo kūrimo pradžia“. 

Prieš Kalėdų atostogas verslo klasės mokiniai, 
paprašyti pasidalinti įspūdžiais apie VPMF darbą 
rugsėjo-gruodžio mėnesiais, įgytą patirtį rašė: 
„Man patiko kurti skrajutes, lankstinukus, kitą 
reklaminę medžiagą. Išmokau parengti paramos 
sutartį, darbo sutartį, instrukcijas, katalogą. Ne 
viską supratau, bet buvo įdomu. Išmokau para-
šyti CV. Patinka, kad ketvirtadieniais tik trys in-
tegruotos pamokos. Sužinojau, kad įmonės turi 
kodus. Sužinojau apie itin svarbų dokumentą, 
darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir išmokau jį už-
pildyti. Sunkiausia – rengti pardavimo dokumen-
tus“. 

Šv. Kalėdų proga Gabrielius Simonaitis, VPMF direktorius, 9a kl. mokinys, darbuotojams įteikė pa-
dėkas už aktyvų darbą bei pastangas kuriant geresnę įmonę. Apdovanojo Kotryną Suvorovaitę, 
personalo skyriaus vadovę, Mantą Vainorą, sekretorių-administratorių, Brigitą Vilemaitę, rinkodaros 
skyriaus vadovę, Luką Zavadzką, pardavimų ir rinkodaros vadybininką. 

Mokiniai, firmos darbuotojai, nusifotografavo kartu su mokytojais, padėkojo už įdomias pamokas. 

Visi drauge išgėrėme po puodelį karštos arbatos, palinkėjome vieni kitiems amžino tikėjimo gėriu ir 
visokeriopos sėkmės, linksmų gražiausių metų švenčių – šv. Kalėdų. Dabar susitiksime tik po Nau-
jųjų. 

Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos, VPMF „Dovanų karalystė“ mokytojos 
Alma Styrienė, Genutė Valienė, Astra Taletavičienė 

VPMF „DOVANŲ KARALYSTĖ“ APDOVANOJO GERIAUSIUS 

Apdovanojimų akimirkos 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Žemaitijos kolegija 2016 m. kovo 24-25 d. pakvies VPMF 
vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą „Kaip 
istorijų pasakojimas padeda verstis, mokytis ir laimėti?“ bei į VPMF vadovų pasitarimą. 

Puikios istorijos geriausiai padeda parduoti, mokyti, motyvuoti, sutelkti ir laimėti versle bei asmeni-
niame gyvenime. Laimi originalūs pasakojimai, kurių patikimumu vis skaidresniame pasaulyje gali-
me visi įsitikinti patys nebepasikliaudami tradicine žiniasklaida, socialiniais tinklais ir reklama. Štai 
koncernas „SBA“ norėdamas pelnyti Žvėryno bendruomenės palankumą nutarė gražiai dekoruoti 
savo naujos statybvietės visai šalia „Simulith“ centro tvorą ir sužavėjo daugelį... Seminare talkins 
Rytis Juozapavičius (plačiau apie lektorių: www.juozapavicius.com), kuris padės: 

• geriau suprasti istorijų pasakojimo vaidmenį siekiant puikių rezultatų versle ir ugdymo pro-
cese; 

• įvertinti savo gebėjimus pasakoti istorijas; 

• ieškoti būdų, kaip istorijų pasakojimu praturtinti mokymąsi. 

Daugiau informacijos apie seminarą laukite artimiausiose „Simulith“ žiniose. 
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SUSITIKIMAS SU VERSLO ATSTOVU 
 

2015 m. gruodžio 16 dieną Vilniaus kolegijoje, verslo 
vadybos fakultete, tarptautinio verslo ir tarptautinės 
prekybos studentai susitiko su fakulteto absolventu 
UAB „Ruptela“ pardavimo vadovu Evaldu Žigučiu. Sve-
čias kartu su studentais lygino savo įmonės ir fakultete 
veikiančių praktinio verslo mokymo firmų „Miglė“ ir 
„Vilionė“ produktų pardavimo ypatumus. 

UAB „Ruptela“ yra lietuviška telekomunikacijų įmonė, 
kuri kuria transporto valdymo sprendimus. Bendrovė 
gamina programinę ir techninę sekimo ir stebėjimo į-
rangą bei sprendimus. Įmonės produktai skirti realiu 
laiku stebėti transporto priemones ir optimizuoti jų veik-
lą. UAB „Ruptela“ 3 metus iš eilės yra sparčiausiai au-
ganti informacinių technologijų įmonė Lietuvoje. Pats 
Evaldas Žigutis pabrėžė – „Tik mokymasis visą gyveni-
mą padės jums išlikti konkurencingiems rinkoje“. 

Po pristatymo svečias pasiūlė studentams dalyvauti UAB „Ruptela“ atrankoje su galimybę atlikti 
praktiką šioje įmonėje. Evaldo teigimu, įmonė yra tarptautinė, todėl tenka su klientais ir partneriais 
bendrauti anglų ir kitomis kalbomis, o tai puiki galimybė pagerinti savo kalbos įgūdžius.  

VPMF „Vilionė“ Žmogiškųjų išteklių skyriaus direktorius – Vytautas Palšys 

 

SUSITIKIMAS „VIKO“ EKONOMIKOS FAKULTETE 
 

2015 .m. gruodžio 17 d. Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto VPMF „Vilionė“ atstovės Laura 
Gliaubicaitė, Šarūnė Stanikaitė, Gabrielė Nemeikštytė, Miglė Taraškevičiūte ir Karolina Demidkaitė 
lankėsi Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultete, kuriame įvyko susitikimas su VPMF „VIKO Ban-
kas“ ir VPMF „VIKO Drauda“. 

Abi įmonės labai draugiškai ir šiltai sutiko svečius. Susitikimo metu, studentai pasidalino savo patir-
timi dirbant verslo praktinio mokymo firmose, susipažino su įmonių veikla. Po ilgai trukusių diskusi-
jų, VPMF „Vilionė“ sudarė bendradarbiavimo sutartis su VPMF „VIKO Bankas“ ir VPMF „VIKO 
Drauda“. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos. VPMF „Vilionė“ pakvietė apsi-
lankyti sausio mėnesį. 

VPMF „Vilionė“ darbuotojos K.Demidkaitė, G. Nemeikštytė, Š. Stanikaitė 

Susitikimui pasibaigus 

Renginio akimirkos 


