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Po penkiolikos metų pertraukos į Klaipėdą grįžo verslo praktinio mokymo firmų 
mugė. 19-oji tarptautinė mugė vyko „Kultūros fabrike“ ir pirmą kartą Lietuvos 
mugių istorijoje pasitiko su tema „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“. 

Renginio organizatoriai ir rėmėjai – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerija, Klaipėdos valstybinė kolegija ir Lietuvos verslo praktinio mokymo 
firmų centras „Simulith“. Renginio globėjas, uostamiesčio meras Vytautas 
Grubliauskas. 

Mugę iškilmigai perkirpdami mugės juostą atidarė ir vi-
sokeriopos sėkmės mugės dalyviams linkėjo Klaipėdos 
miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos 
valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė, 
„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė bei Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo 
ir technologijų departamento studijų skyriaus vedėjas An-
tanas Levickas. 

Po atidarymo vykusioje spaudos konferencijoje renginio 
globėjas, uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas in-
formavo, kad Klaipėda pagal įvairius parametrus galima 
vadinti antruoju Lietuvos miestu pagal ekonominį gyvenimą ir, kad tokie renginiai gali būti puiki pradžia 
išnaudojant potencialą ir galimybes. Mugę pristačiusios Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina 
Markvaldienė bei kolegijos VPMF vadovė Adelė Stonienė džiaugėsi VPMF veikla ir kolegijos firmų 
pasiekimais joje. 

Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška išreiškė, kad dėl įvairių priežasčių 
mažėjant studentų per tokias veiklas ugdomos kompetencijos, reikalingos rinkoje. „Simulith“ centro vedėja 
trumpai pristatė VPMF modelį bei pasidžiaugė, jog šių metų mugė sukvietė daug dalyvių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš užsienio. 

Mugėje buvo galima aplankyti 40 stendų, studentai ir mokiniai iš 
Lietuvos, Slovakijos, Suomijos ir Rusijos, svečius aktyviai kvietė 
aplankyti savo stendus, kur buvo galima įsigyti įvairiausių prekių 
- nuo biuro reikmenų iki duonos ar drabužių, taip pat ap-
sidrausti, buvo teikiamos renginių organizavimo, logistikos 
paslaugos ir kita. 

Mugės metu buvo organizuojamos įvairios loterijos, reklaminės 
akcijos, vyko konkursas „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“, ku-
riame mugės dalyviai demonstravo savo žinias, susijusias su 
verslumu ir VPMF veikla, klaidžiodami paslaptingais labirintais, 
išsidėsčiusiais tarp mugės dalyvių stendų. Kiek vėliau mugės 
dalyvius džiugino muzikos grupė „Pikaso“. 

Mugės uždarymo cere-
monijoje sveikinimo žodžius tarė vertinimo komisijos pirmininkas Aras 
Mileška, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markval-
dienė įteikė padėkos raštus Klaipėdos kolegijos darbuotojams ir stu-
dentams, prisidėjusiems prie mugės organizavimo. 
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Iškilmingas mugės juostos kirpimas 

Prie mugės banko  
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Mugės dalyvių vertinimo komisijos pirmininkas Aras Mileška kartu 
su „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulyte ir Klaipėdos valstybi-
nės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė talkinant VPMF 
„Kopija“ vadovei ir „Simulith“ centro verslo konsultantui Mariui Ig-
natoniui įteikė apdovanojimus ir atminimo dovanas. Laimėjusiems 
nominacijose „Auksinė mugės VPMF“ įteikti diplomai, skulptūrėlės 
ir piniginiai prizai. 

Klaipėdos savivaldybės apdovanojimus – diplomus ir statulėles su 
miesto herbu įteikė Klaipėdos miesto savivaldybės tarptautinių ry-
šių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Deltuvaitė. 

Dėkojame Klaipėdos valstybinės kolegijos kolektyvui, o ypač Ade-
lei Stonienei ir Vidai Žvinienei bei šios kolegijos studentams Karo-
liui Guščikui, Laurynui Šimkui ir Žygimantui Turčinskui, kurių nuo-
širdaus indėlio ir pastangų dėka sulaukėme puikaus rezultato. Ža-
vėjo kolegijos studentų ir darbuotojų požiūris į darbą bei aktyvus 
dalyvavimas organizuojamoje veikloje. Taip pat nuoširdžiai dėko-
jame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, mugės 
vertinimo komisijų nariams ir visiems, kurių dėka vyko šis rengi-
nys, kurio metu jaunimas galėjo atskleisti verslumo sugebėjimus ir 
iniciatyvumą. 

Tikimės, kad Mugė VPM firmoms atnešė siekto pelno bei patirties, 
o svečiams suteikė naudingos informacijos bei smagių akimirkų 
dalyvaujant verslo praktinio mokymo procesuose! 

„Simulith“ centro Facebook paskyroje, o nuo š.m. gegužės pra-
džios ir „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt, skel-
biami šie sąrašai ir informacija: 

1. 19-osios tarptautinės VPMF mugės pagrindinių nugalėtojų sąra-
šas (komisijų sąrašas, auksinės mugės VPMF, geriausi vadybinin-
kai ir vadybininkės, taip pat geriausias mugės katalogas, mugės 
radijo pristatymai ir kitos nominacijos); 

2. 19-osios tarptautinės VPMF mugės nugalėtojų sąrašas 
(skelbiami sidabrinių ir bronzinių nominacijų nugalėtojai); 

3. VPMF veiklos už 2014 metus vertinimo rezultatai; 

4. 2014-ųjų metų „Simulith“ tinklo geriausių VPMF darbuotojų rinki-
mų rezultatai; 

5. Mugės akimirkos. 

Auksinė mugės VPMF komanda „Interjeras“, 
Utenos kolegija 

Sveikiname nugalėtojus, visiems linkime sėkmės tolimesnėje veikloje! 

Auksinė mugės VPMF komanda „Gija“,  
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras 

Auksinė mugės VPMF komanda „Talija“,  
Kauno kolegija 

Auksinės mugės VPMF stendas – „Šagrenė“, 
Šiaulių profesinio rengimo centras 

Auksinės mugės VPMF stende – „Kopija“, 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

Auksinė mugės VPMF komanda „Lukaš Danko - 
Ovečka Anička“, 

Obchodna akademija, Slovakija 
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MOKSLEIVIŲ VIZITAS „SIMULITH“ CENTRE 

 

Balandžio 8 d. „Simulith“ centre lankėsi moksleiviai iš 
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos. Jiems buvo rodomas 
filmukas apie imitacinę veiklą, Centro vedėja Rima Bačiulytė 
trumpai papasakojo apie verslo praktinio mokymo firmų 
„Simulith“ centrą.  Susitikimo pabaigoje vyko viktorina, kuri 
patikrino kaip atidžiai moksleiviai klausėsi pristatymo. 
Geriausiai sekėsi Dainai Jūraitei (Smulkiojo verslo organizavi-
mas), kuri ir laimėjo „Simulith“ centro įsteigtą prizą. 

 

LABDARINGA  VPMF „ŽIEDŪNA“ VEIKLA 
 

VPMF „Žiedūna“ – verslo praktinio mokymo firma, užsiimanti gėlių, puokščių, trąšų bei sėklų pardavinėji-
mu, floristikos paslaugomis. VPMF „Žiedūna“ yra įsikūrusi Kaune, Puodžių g. 11 ir gyvuoja jau 18 metų, 
plečia savo verslą bei yra socialiai atsakinga. Firmos darbuotojams rūpi visuomenė, todėl visi stengiasi 
prisidėti prie jos gerovės. Velykinė akcija – viena iš kelių VPMF „Žiedūna“ sukurtų renginių, kuriais siekia-
ma prisidėti prie visuomenės veiklos.  

2015 m. kovo 26 d. Kauno kolegijos pirmame aukšte VPMF 
„Žiedūna“ surengė Velykinę mugę, kurios metu buvo pardavinė-
jamos VPMF „Žiedūna“ darbuotojų pagamintos dekoracijos, skir-
tos Šv. Velykų progai. Gauti pinigai paaukoti Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“, projektui „Padovanok 
vaikams su negalia spalvotą vasaros stovyklą!“. Už tai vaikams 
bus parūpinti stovyklos kelialapiai bei skiriami pinigai užimtumo, 
laisvalaikio, gydymo ir higienos priemonėms įsigyti: žaislams, 
kamuoliams, dekupažo priemonėms, popieriui, balionams, padė-
kų rėmeliams, šokdynėms, stalo žaidimams, muilui, dantų šepe-
tukams, vaistams, vienkartinėms sauskelnėms, paklodėms, padėkos dovanoms savanoriams ir kitoms 
prekėms. 

Firmos darbuotojai džiaugiasi, galėję prisidėti prie neįgalių vaikų gerovės ir dėkoja Kauno kolegijos stu-
dentams ir darbuotojams, kurie nepagailėjo ir paaukojo šiems vaikams, taip pradžiugindami jų kasdienybę. 

 

VPMF „Žiedūna“ Marketingo skyriaus darbuotojos Eglė Pikalavičiūtė, Laura Lekavičiūtė ir Odeta Urbonaitė 

 

TARPTAUTINIAI PAŽYMĖJIMAI VPMF INTERJERAS STUDENTĖMS 
 

Š.m. balandžio 2 d. vykusiame renginyje Utenos kolegijoje 
dešimčiai VPMF „Interjeras“ studenčių buvo įteikti tarptautiniai 
EUROPEN PEN INTERNATIONAL pažymėjimai. Dokumentų 
aplankus vertinimui pateikė ir tarptautinius pažymėjimus gavo 
maisto produktų technologijų studijų programos studentės Ug-
nė Muraškaitė ir Ernesta Žiaunytė bei turizmo ir viešbučių ad-
ministravimo studijų programos studentės Miglė Paukštytė, 
Eglė Petkūnaitė, Evelina Apuokaitė, Justina Orševskytė, Si-
mona Kindurytė, Augustė Sapatovaitė, Roberta Pakenytė ir 
Justina Patumsytė. 

VPMF „Interjeras“ informacija 

„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 

Po susitikimo 

Po įteikimo 

Mugės metu 
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2015 m. kovo 25 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete lankėsi ES teisės specialistė 
Miglė Akulevičienė. Paskaitoje dalyvavo ir TV3/2 studentai, šiuo metu atliekantys praktiką Verslo praktinio 
mokymo firmoje (VPMF) „Talija“.  

Paskaitos tema pasirinkta neatsitiktinai. Studentų nuomone, daugumai 
trūksta žinių apie vartotojo teises, dėl to dažnai žmonės nesiima atitinka-
mų priemonių savo teisėms apginti. Portalas http://www.pinigukarta.lt/ 
skelbė, jog atliktas Lietuvos vartotojų tyrimas parodė, kad net 39 proc. 
šalies gyventojų trūksta informacijos apie vartotojų teisių apsaugą. 

M. Akulevičienė studentams skaitė paskaitą ir supažindino su tarptauti-
nėmis vartotojų teisėmis ir pareigomis bei pristatė Europos vartotojų 
centro veiklą.  Europos vartotojų centro atstovė pasakojo apie prekybą 
internetu, netinkamos kokybės prekes ir paslaugas ES, oro keleivių tei-
ses ES, turizmą ES. Europos vartotojų centras – tai Europos vartotojų 
tinklas, kuris informuoja apie visas vartotojų teises, tarpininkauja spren-

džiant vartotojų tarpvalstybinius skundus. Šis centras šviečia vartotojus apie saugų apsipirkimą internetu.  

Studentai liko patenkinti paskaitos metu gautomis žiniomis. VPMF „Talija“ praktiką atliekančių studentų, 
išklausiusių paskaitą, nuomone, savo teisių žinojimas ir informacija apie vartotojų apsaugą paskatintų dau-
giau žmonių pirkti prekes internetu. Perkant prekę ar paslaugą internetinėje erdvėje būtina pasidomėti fir-
ma, iš kurios ketinama pirkti, žinoti savo teises, pareigas bei prevencines priemones, kurios padėtų iš-
vengti nuostolių apsiperkant. 
 

VPMF „Talija“ marketingo skyriaus vadovė, Kauno kolegijos TV3/2 studentė Nida Gaižauskaitė 

 

VPMF MUGĖ KAUNO KOLEGIJOJE 

 

Šių metų balandžio 9 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete vyko jau kelintus metus iš 
eilės organizuojama verslo praktinio mokymo firmų mugė „Kūrybiškumas – sėkmingo verslo variklis 2015“. 

Mugės metu dalyviai vykdė pirkimo-pardavimo sandorius - prekiavo naujausiomis savo įmonių prekėmis ir 
paslaugomis. Renginyje dalyvavo 17 studentų komandų iš Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakul-
teto praktinio mokymo firmų „Raštmena“, „Žiedūna“, „Talija“, „Turistlandija“ ir „Skanaus“. Taip pat mugė 
sulaukė svečių - moksleivių iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro VPMF „Maisto namai“ 
ir Kauno statybininkų rengimo centro VPMF „Bitas“. 

Šių metų mugė išsiskyrė originaliomis idėjomis, pavasariška 
nuotaika, žaismingais ir ryškiais stendais ir bendruomenei skir-
tais žaidimais bei akcijomis. Renginio lankytojai galėjo įsigyti 
keliones į tolimas šalis, pasiryžti nepamirštamiems nuotykiams, 
apsirengti stilingiausiais drabužiais ir nusipirkti jiems reikalingų 
prekių ar maisto produktų.   

Renginio dalyviai buvo vertinami kompetentingos komisijos, 
kurią sudarė verslininkai, kolegijos marketingo skyriaus dar-
buotojai, socialiniai partneriai. Po komisijos narių diskusijų už 
„Gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti“ buvo apdovanota 
VPMF „Raštmena“ komanda Nr. 6, kuri viso renginio metu bu-
vo vadinama „drugeliais“. Taip pat mugės dalyviai ją išrinko 

populiariausia komanda. Kitą svarbią nominaciją - „Stendo originalumas“ pelnė VPMF „Talija“ komanda 
Nr. 15. Minėtos komandos vyko į Klaipėdą atstovauti savo įmones Tarptautinėje verslo praktinio mokymo 
firmų mugėje „Atskleisk verslo labirinto paslaptį“, kuri vyko 2015 m. balandžio 22-23 dienomis Klaipėdos 
„Kultūros fabrike“. 
 

VPMF „Raštmena“ darbuotojos Karolina Kukcinavičiūtė, Justina Jakubavičiūtė, Deimantė Bulotaitė 

 

VPMF „TALIJA“ ATSTOVAI PASKAITOJE 

Paskaitoje 

VPMF „Raštmena“ darbuotojos 


