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SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 2015 m. kovo 26-

27 d. kviečia VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą 
tema „SISTEMINIAI INTERNETINIO MARKETINGO MOKYMAI: GYVYBĖ INTERNETE - AR TAI ĮMANOMA?"        

bei į VPMF vadovų pasitarimą 

 

Seminaro vieta: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius. 
Poškos g. 23, Kaunas. 

Tikslas. Suteikti seminaro dalyviams praktinių žinių apie interneto marketingo įrankių panaudojimo galimy-
bes.  

Mokymo būdai: paskaita, atvejų analizė, individualios praktinės užduotys, praktinis darbas kompiuteriu. 

Seminaro kviestiniai lektoriai:  
Justinas Kisieliauskas. Vytauto Didžiojo universiteto marketingo katedros lektorius, dėstantis skaitmeninio marketin-
go ir e-business, e-marketing kursus, nepriklausomas verslo ir marketingo konsultantas. 

Daiva Čekavičienė. Informacinių technologijų dėstytoja, baigusi KTU ir ilgą laiką jame dirbusi. Pastaruoju metu dirba 
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, dėsto informacines technologijas, elektroninės prekybos pag-
rindus, internetinių svetainių kūrimą ir elektroninį duomenų apdorojimą. 
 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt. 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2015 m. kovo 12 dienos el. paštu slinfo@viko.lt. 
 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. 

19-OJI TARPTAUTINĖ VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ MUGĖ 
Data: 2015 m. balandžio 22-23 dienomis. 

Vieta: Klaipėdos kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, LT-91251 Klaipėda 

Į mugę užsiregistravo šios VPMF: BIUROMETA, MAISTO NAMAI, AUKSINĖ ŽUVELĖ, GIJA, INTERJERAS,  
ATEITIS, RITĖ, SILUETAS, RAŠTMENA, AITVARAS, PAPIRUSAS, TALIJA, VIKO DRAUDA, HATORA, STILIUS, 
AGROVERSLO KORPORACIJA, H&A EXPORT COMPANY, VIGORA, AUKSINIS RYŠYS, NOBILITAS, ŽUVĖDRA, 
STATMA, HY GRAND PARTY OY (Suomija), HY BITTITAIVAS OY (Suomija), VIZIJA, WILIAM DOLCE - RIO 
DOLCE (Slovakija), LUKAŠ DANKO - OVEČKA ANIČKA (Slovakija), ŠAGRENĖ, LOGETRA, SIURPRIZAS, VIKO 
BANKAS, MARKO MANTINGĖLĖ, TRANSLANAS, ŠILTAS LAIKAS KARTU, BLIZGESYS, AGRO BITĖS, 
TRANSRIDA, STATINGA. 

Jei registravotės, bet Jūsų nėra šiame sąraše, nedelsiant kreipkitės į „Simulith“ centrą. 
 

Visiems mugės dalyviams artimiausiu metu bus išsisiųstos išankstinės sąskaitos, primename, kad susimokėti turite 
iki š.m. kovo 2 d.  
 

Taip pat primename, kad dėl nakvynės prašome kreiptis į Rūtą Laučienę el.p. r.lauciene@kvk.lt. 
 

Mugės informacija, mugės programa ir kita nuolat atnaujinama informacija skelbiama „Simulith“ centro interneto pus-
lapyje www.sl.viko.lt. 
 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel.      
(8 5) 219 1646. 

 



„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
Informacija dirbantiems buhalterine programa „Stekas“ 

 

VPM firmos dirbančios buhalterine programa „Stekas“ turi galimybę atnaujinti šią programą „Eurine versija“. 

Tai padaryti galite kreipęsi į „Simulith“ banką el. paštu slverslas@viko.lt, tel. (8 5) 219 1646. 

 

    Naujienos, įvykiai tinkle 
 

2015 m. vasario 19 dieną Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) lektorė 
Inga Kepalienė kartu su technologijų pedagogo specialybę pasirinkusiomis ketvir-
to kurso studentėmis lankėsi „Simulith“ centre ir domėjosi kaip ugdomas verslu-
mas Lietuvos verslo praktinio mokymo firmose. Šioje studijų programoje verslumo 
ugdymas yra vienas iš studijuojamų dalykų. Vizitu buvo siekiama supažindinti 
studentes su įvairiomis verslumo ugdymo formomis. 

 

2015 m. vasario 18 dieną „ Simulith"  centre vyko 
mokymai „Darbo organizavimas VPMF". Centro 
vedėja Rima Bačiulytė dalijosi patirtimi su naujos VPMF „Vizija" vadovėmis Danguole 
Vabuoliene ir Meile Vizbariene. Kalbėta apie konkrečius darbus skyriuo-
se, savarankiškų užduočių VPMF praktikantams parengimą, jų motyvavimo priemo-
nes, vertinimą, pasiruošimą mugei ir kitus klausimus aktualiomis vadovėms temomis.  

 

2015 m. vasario 11 dieną „ Simulith“  centro dar-
buotojai R. Bačiulytė ir M. Ignatonis, įgyvendindami 
projekto „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi spren-

dimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ Nr. 2014-1-ES01-A201-004318  
veiklas, lankėsi Kaune, Tito Masiulio jaunimo mokykloje. Čia centro darbuotojai 

pristatė verslo praktinio mokymo firmos modelį, 
Lietuvos bei pasaulinį VPMF tinklą mokyklos bend-
ruomenei, pasidalino projekto įgyvendinimo veiklo-
mis tarp Lietuvos partnerių. Mokyklos administracija 
papasakojo apie jaunimo mokyklų veiklą Lietuvoje, 
parodė kuo ir kaip gyvena Tito Masiulio jaunimo 
mokykla šiandien. 

Tą pačią dieną Centro darbuotojai susitiko su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mo-
kyklos administracijos atstovais. Mokykla nuo vasario 1 d. įstojo į „Simulith“ tinklą. 
Sveikiname naują VPMF „Vizija“ ir jos vadoves Danguolę Vabuolienę ir Meilę Vizba-
rienę! 

LEU astovų vizitas 

Danguole Vabuolienė, Meilė Vizbarienė ir 
Rima Bačiulytė „Simulith" centre  

Danguolė Vabuolienė, Rima Bačiulytė  ir 
Meilė Vizbarienė 

Susitikimas Tito Masiulio jaunimo mo-
kykloje 

19-OJI TARPTAUTINĖ VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ MUGĖ 

19-osios Tarptautinės verslo praktinio mokymo firmų „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“ pasiruošimo užkulisiai 

 
Organizacinė kūrybinė studentų grupė (OKSG) kviečia jus pažvelgti į 19-osios Tarptautinės verslo praktinių mokymo 
firmų mugės pasiruošimo darbus iš arčiau. 

Planavimo procesas prasidėjo, kai Klaipėdos valstybinės kolegijos projektų skyriaus vadovas Mindaugas Gudelis pasida-
lino savo projektinio planavimo patirtimi su organizacine kūrybine studentų grupe. Seminare buvo kalbama apie sėkmin-
gą planavimą, aiškinamasi, kodėl planavimas yra svarbus, buvo mokoma suskaidyti planavimą į etapus ir juos valdyti, 
suprasti vaidmenis ir atsakomybes, taip pat buvo mokoma planuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti projektą. Vienas pagrindinių M. 
Gudelio uždavinių seminaro metu buvo sukurti tikslų organizuojamo renginio projekto planą. Projektų skyriaus vadovas 
suteikė vertingos informacijos ir žinių, kurios, organizuojant mugę, padėtų išvengti klaidų. 

Organizacinė kūrybinė studentų grupė VIII-oje Vakarų Lietuvos regiono verslo praktinio mokymo firmų mugėje „Kalėdų 
fiesta“, pakvietė visus mugės dalyvius į 2015 metų balandžio 22-23 dienomis Klaipėdoje vyksiančią 19-ąją tarptautinę 
verslo praktinio mokymo firmų mugę „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“. >>> 
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>>> 

Klaipėdos valstybinės kolegijos 
projektų skyriaus vadovas Mindau-

gas Gudelis 

Praktinė seminaro dalis – darbo pla-
no vizualizavimas 

Planuojant VPMF mugės dalyvių apgyvendinimą ir vakaro dalį, pagalbos kreipėmės į Saulių Žukauską -  Turizmo admi-
nistravimo studijų programos absolventą. S.Žukauskas pasidalino savo profesine patirtimi ir tarpininkavo, vedant derybas 
su EUROPA CITY AURORA HOTEL administracija, kuri tapo mugės rėmėja, pažadėjusi suteikti išskirtines apgyvendini-
mo sąlygas. 

Pirmą kartą VPMF mugių istorijoje Lietuvoje bus įdiegta naujovė – tai QR kodas, kuris yra vienas iš 
svarbiausių verslo labirintų akcentų.  

Visą reikalingą informaciją apie apgyvendinimo viešbutyje sąlygas, QR kodą, labirinto konkursą ar 
vakaro susipažinimo programos organizavimo detales rasite Facebook socialiniame puslapyje 
(https://www.facebook.com/tradefair.klaipeda2015). Kviečiame visus aktyviai diskutuoti ir išreikšti sa-
vo nuomonę įvairiais mugės organizaciniais klausimais. 

Šiuo metu vyksta aktyvi 19 - osios Tarptautinės verslo praktinio mokymo firmų mugės rėmėjų paieška. Siekdami sukurti 
renginio dalyviams  įsimintiną renginį, kviečiame visus norinčius bei galinčius prisidėti ieškant rėmėjų. 

Dėkojame 19-osios Tarptautinės verslo praktinio mokymo firmų mugės „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“ rėmėjams: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Organizacinės kūrybinės studentų grupės (OKSG) informacija 

Organizacinė – kūrybinė grupė 8-oje Regioninėje Klaipėdos mugėje 
„Kalėdų fiesta“   

Europa City Aurora Hotel – 19-osios Tarptautinės verslo praktinių mokymo firmų mugės dalyvių apgyvendinimo partneris 
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TARPTAUTINIAME VERSLO FORUME LENKIJOJE  

Sausio 23-ios dienos ankstų rytą su išsiilgusiomis snaigėmis iš Lietuvos autobusu pajudėjom Lenkijos kryptimi į Tarptauti-
nį trijų šalių aukštųjų mokyklų organizuojamą verslo forumą „International business experience for students, academics 
and entrepreneurs: Poland, Lithuania and Latvia perspective“. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultetas (VEF) 
forumą organizavo kartu su strateginiais partneriais – Bialystoko technologijų universiteto Vadybos fakultetu (Lenkija) bei 
Rezeknės aukštosios mokyklos Ekonomikos ir vadybos fakultetu (Latvija). Šiemet renginys vyko Lenkijoje, 2016 m. pla-
nuojama organizuoti Lietuvoje, o 2017 m. Latvijoje. Tarptautiniame forume dalyvavo VEF dėstytojai, Verslo vadybą ir Tu-
rizmo ir viešbučių vadybą studijuojantys studentai bei verslo atstovai. Renginyje taip pat dalyvavo verslo praktinio moky-
mo firmų (VPMF) vadovės Aušra Arminienė („Talija“) ir Rasa Šabrinskienė („Turistlandija“) bei šiuo metu atliekančios 
praktiką VPM firmose TV3-1 studentės Simona Lapūnaitė (VPMF „Talija“), Monika Šambarytė (VPMF „Talija“) bei Eglė 
Ilagarūbytė (VPMF „Turistlandija“). 

Lenkijos, Lietuvos, Latvijos verslininkai ir dėstytojai Bialystoko technologijų universitete skaitė pranešimus verslo konsulta-
vimo paslaugų, turizmo paslaugų ir šiuolaikinės gamybos temomis bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes. 

Tarptautinį forumą pradėjo ir renginio dalyvius pasveikino trijų aukštųjų mokyklų dekanai: Bialystoko technologijos univer-
siteto, Vadybos fakulteto dekano prof. Joanicjusz Nazarko (Lenkija), Kauno kolegijos, Vadybos ir ekonomikos fakulteto 
dekanės Ona Junevičienė (Lietuva) ir Rezeknės aukštosios mokyklos, Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanės Dr. doc. 
Iveta Mietule (Latvija) sveikinimo kalbomis. 

Po sveikinimo kalbų pirmąjį pranešimą pristatė Lenki-
jos atstovas Łukasz Nazarko tema „Pažengusi spe-
cializacija ES regionuose“, išskirdamas pagrindines 
pažangios specializacijos problemas Palenkės regio-
ne. Kauno kolegijos dėstytoja Irena Klimavičienė 
pristatė pranešimą tema „Euro įvedimas Lietuvoje: 
problemos ir pasiekimai“, bei supažindino su procesu 
nuo sutarties pasirašymo iki euro įvedimo. Ji taip pat 
pristatė galimas problemas bei vyraujančias tenden-
cijas, susijusias su euro įvedimu. Su verslo aplinka 
Latvijoje, Latgalės regione supažindino Latvijos ats-
tovė Dr. doc. Lienite Litavniece.  

Vienas įdomiausių, studentų akimis, buvo Lietuvos 
atstovo, verslo informacijos centro „Verslininkų na-
mai“ direktoriaus Donato Žiogo pranešimas. Jis pasi-
dalino patirtimi, kaip pradėti verslą jauniems žmo-
nėms, taip pat skatino nebijoti net ir kvailiausių idėjų, nes nuo to ir prasideda verslo kūrimas. Kitos forume gvildentos te-
mos taip pat pasirodė informatyvios ir naudingos. Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos atstovai daugiausiai dėmesio skyrė turizmo 
paslaugų temai, taip pat verslo konsultavimo ir šiuolaikinės gamybos problemoms.  

Po pietų forumo dalyviai persikėlė į atskiras darbo grupes, kuriose buvo pristatomi verslo konsultavimo, turizmo paslaugų 
ir šiuolaikinės gamybos tematikos pranešimai, vyko aktyvios diskusijos. Šiose darbo grupėse aptarta įvairios temos trijų 
šalių kontekste. VPMF „Talija“ praktikantės dalyvavo turizmo paslaugų darbo grupėje, diskutavo bei domėjosi apie prakti-
kos galimybes Lenkijoje. 

Po renginio visi dalyvavusieji buvo pakviesti susitikti neformalioje aplinkoje, pabendrauti, aptarti dienos įspūdžius bei susi-
pažinti iš arčiau su šalių kultūros tradicijomis.  

Studentų bei dėstytojų atsiliepimai patvirtino, kad šis renginys buvo naudingas. Studentės džiaugėsi, kad turėjo galimybę 
pasisemti naujų žinių apie trijų Pabaltijo šalių verslo tendencijas, bei susipažinti ir pabendrauti su kitų šalių studentais. „Tai 
didžiulė patirtis, atsižvelgiant į tai, kad tai pirmasis tarptautinis forumas, kuriame mes dalyvavome, ir į tai, jog kitais metais 
šį forumą organizuoja būtent Kauno kolegija“, – teigė „VPMF“ praktikantė Monika Šambarytė. Studentės labai džiaugėsi, 
turėjusios tokią galimybę ir tikisi, kad tai pirmas, tačiau ne paskutinis tarptautinis renginys, kuriame dalyvavo.  

 

Parengė: TV3-1 gr. studentės, VPMF „Talija“ praktikantės  

Simona Lapūnaitė ir Monika Šambarytė                                                       

Po forumo 
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TARPTAUTINIS BENDRADARRBIAVIMAS 

VPMF „VIKO DRAUDA“ 2015 metų pradžioje gavo laišką iš Rumunijos 
verslo praktinio mokymo firmos „EUXIN INSURANCE“, kurie taip pat užsii-
ma draudimo paslaugų teikimu. 

Ši verslo praktinio mokymo firma EUXIN INSURANCE yra įsikūrusi Ovidius 
University of Constanta. Tai vienas iš aštuonių prestižinių Rumunijos univer-
sitetų, kuriuose yra ekonomikos fakultetai. EUXIN INSURANCE savo veiklą 
pradėjo visai neseniai ir tai jiems tik pirmi metai simuliaciniame versle. Šioje 
įmonėje yra įsikūrę pagrindiniai departamentai: pardavimų ir rinkodaros, 
paramos, žmogiškųjų išteklių ir ekonomikos. Firmos darbuotojai – įvairių 
specialybių, tokių kaip verslo ekonomika, vadyba ir atskaitomybė – studen-
tai. 

Deja su EUXIN INSURANCE firma mums neteko ilgai bendradarbiauti, nes šį pusmetį savo veiklą simuliaciniame tinkle jie 
jau baigė. Per trumpą bendradarbiavimo laikotarpį pasidalinome patirtimi, pristatėme savo įmonės veiklą, spėjome iš jų 
nusipirkti ir taip pat jiems parduoti kelionių draudimo paslaugą. Labai tikimės, kad ateityje mūsų bendradarbiavimas tęsis. 

 

VPMF „VIKO DRAUDA“ informacija  

 

 

Verslo praktinio mokymo firma „Vilionė“ – kelionių 
agentūra, įsikūrusi Vilniaus kolegijos verslo vady-
bos fakultete. Ši mokymo firma yra puiki galimybė 
studentams įgyti ir tobulinti įgūdžius ne tik Turiz-
mo srityje, tačiau ir bendraujant su kolegomis, 
klientais, mokintis dirbti dinamiškoje aplinkoje.  
Šių metų vasario mėnesio 9 d. „Vilionė“ šventė 
21-ąjį gimtadienį! Tarptautinių ryšių ir rinkodaros 

skyrius sukūrė šventinę atmosferą – ne tik papuošdamas darbo aplinką, bet ir sukviesdamas visus dalyvius paminėti 
šią gražią šventę. Tai buvo puiki proga atsitraukti nuo darbų, susirinkti visam kolektyvui ir atšvęsti. „Vilionės“ kolektyvas 
džiaugiasi bendrais pasiekimais ir tikisi, jog ši mokymo firma ir toliau sieks geresnių rezultatų bei palaikys ryšius su ki-
tomis firmomis. 

Per šiuos metus, pelniusi daug apdovanojimų, dalyvavusi tarptautiniuose renginiuose ir mugėse – praktinio mokymo 
firma sėkmingai tęsia savo veiklą. Kur „Vilionė“ - ten gera bei darbinga nuotaika, draugiškas kolektyvas, motyvuojanti 
aplinka. Galimybė pažinti firmos veiklą iš vidaus – neatsiejama patirtis studentams sėkmingo verslo kūrime ir plėtojime. 
Tad tobulėkime kartu!  

 

Parengė: Rūta Olšauskaitė. Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius  

 

VPMF „EUXIN INSURANCE“ konferencija 

VPMF „VILIONĖ“ ŠVENTĖ 
 


