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20-OJI JUBILIEJINĖ VPMF MUGĖ 
 

Š.m. balandžio 20 dieną, Vilniaus Rotušėje įvyko 20-oji Verslo praktinio mokymo firmų mu-

gė, kurioje savo bendroves, jų prekes ir paslaugas pristatė daugiau kaip 300 Lietuvos moks-

leivių ir studentų.  

Renginio organizatoriai ir rėmėjai - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Vil-

niaus kolegijos verslo praktinio mokymo firmų centras „Simulith“, Lietuvos imitacinių bendro-

vių asociacija „Liba“. 

Šiųmetė mugė sulaukė viso būrio rėmėjų - tai 

mugės internetas - MEZON, rinkodaros ir ko-

munikacijos agentūra Rinkom, drabužių ženk-

las Adatytė, prancūziškos kosmetikos eksper-

tai L‘Occitane, kelionių partneris aktyviems 

Bagazines.lt. Mugės partneriais šiais metais 

buvo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai, Vilniaus Rotušė, skaitmeninės komuni-

kacijos agentūra „Super you“, kelionių organi-

zatorius Grūda, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, UAB 

„Davijura“, prekybos tinklas „Mart Inn“ ir UAB „Inreal valdymas“. 

Organizatorius, dalyvius ir svečius pasveikino Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technolo-

gijų fakulteto muzikinio teatro specialybės trečio kurso studentės Dovilė Keršytė ir Greta 

Paukštė, atlikdamos populiarių miuziklų kūrinius. 

Atidarymo ceremonijoje žodį tarė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras dr. 

Rolandas Zuoza, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir strateginės plėtros 

skyriaus narystės palaikymo vadovas Juozas Jarmala bei Vilniaus kolegijos direktoriaus 

pavaduotoja akademinei veiklai Žymantė Jankauskienė. Perkirpus juostą ir iškilmingai atida-

rius mugę įsivyravo šurmulys. Buvo galima aplankyti 37 stendus ir įsigyti įvairių dailės, floris-

tikos, kulinarijos, konditerijos, pieno ir kt. gaminių, o taip pat papuošalų, drabužių bei turiz-

mo, fotografavimo, reklamos ir kt. paslaugų. 

Šiais metais buvo sugražinti „gyvi“ pasirodymai, o dvejomis naujienomis buvo supaprastinta 

simuliacinių atsiskaitymų tvarka - pirkti galėjo tik fiziniai asmenys (mugės dalyviai ir svečiai) 

bei dalyvių derybų staliukai, prie kurių dalyvių atstovai galėjo sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis, vykdyti apklausas. 

 

 

 

Mugės spalvos 

Auksinė mugės komanda 
VPMF „Interjeras“ (Utenos kolegija) 

Auksinė mugės komanda 
VPMF „Ateitis“ (Klaipėdos turizmo mokykla)  



 Simulith žinios Nr. 16 (358) 2 

 

Mugės uždarymą pradėjo dvi Maurice Ravel sonatos smuikui ir violončelei dalis: Allegro ir Tres vif., kurias 

atliko Lietuvos ir muzikos teatro akademijos lektorės Ingridos Rupaitės klasės 4 kurso studentės Ieva Daugir-

daitė (smuikas) ir Elena Daunytė (violončelė), tuomet prasidėjo apdovanojimų ceremonija. Auksinėmis mu-

gės firmomis tapo turizmo paslaugas siūlanti VPMF „Vilionė“ (Vilniaus kolegija), kelionių agentūra 

„Turistlandija“ (Kauno kolegija), interjero prekėmis prekiavęs „Interjeras“ (Utenos kolegija), moteriškais 

drabužiais ir aksesuarais prekiavusi „Vigora“ (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla), aktyvių pramogų 

organizatorius „Ateitis“ (Klaipėdos turizmo mokykla), apdailos ir aplinkotvarkos darbų bei medinių gaminių 

firma „Statinga“ (Vilniaus statybininkų rengimo centras).  

Po šios mugės sulaukėme puikių atsiliepimų ir pasiūlymų tiek iš mugės dalyvių tiek iš rėmėjų bei partnerių, 

todėl kilo mintis tarpuose tarp kasmetinių mugių suorganizuoti šiek tiek mažesnį renginį, kuris pritrauktų nau-

ją susidomėjusių ratą ir skleistų VPMF modelį. 

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, partneriams, Vilniaus kolegijos darbuotojams ir studentams, prisidėjusiems 

prie šios aktyvaus jaunimo verslo ir mokslo šventės - Jūsų pastangomis šis renginys tapo jubiliejiniu. 

„Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt skelbiami šie dokumentai: 

• 20-osios jubiliejinės VPMF mugės pagrindiniai nugalėtojai (komisijų sąrašas, auksinės VPMF, geriausi va-

dybininkai ir vadybininkės, kitos nominacijos). 

• 20-osios jubiliejinės VPMF mugės nugalėtojai (sidabrinės ir bronzinės VPMF). 

• VPMF veiklos už 2015 metus vertinimo rezultatai. 

Sveikiname visus dalyvius, linkime kuo didžiausios sėkmės ir siūlome neprarasti kontakto! 
 

Įamžintas akimirkas žiūrėkite ir naujienas sekite Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos „Liba“ Facebook 

paskyroje. Čia rasite nuorodą į reportažą iš Vilniaus Rotušės (mugėje svečiavosi LRT laidos „Laba diena, 
Lietuva“ žurnalistai). 

Apie mus rašo: http://www.delfi.lt/a/71049954  

Auksinė mugės komanda 
VPMF „Statinga“ (Vilniaus statybininkų rengimo centras)  

Auksinė mugės komanda 
VPMF „Turistlandija“ (Kauno kolegija)  

Auksinė mugės komanda VPMF „Vilionė“ (Vilniaus kolegi-
ja) kartu su mugės vertinimo komisijos nariais ir organiza-

torių atstovais  

Auksinė mugės komanda 
VPMF „Vigora“ (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo     

mokykla)  


