
 

 

        PATVIRTINTA 

        Vilniaus kolegijos direktoriaus 

2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-186 

 
MOKESČIŲ UŽ „SIMULITH“ CENTRO PASLAUGAS SISTEMA 

 

VIENKARTINIS STOJIMO MOKESTIS -207,17 litų (60 Eurų). Mokestį moka tik nauji nariai. Naujas narys - tai mokymo institucija. Į mokestį įeina: 

• Sutarties sudarymas ir narystės pažymėjimo išdavimas.  

• VPMF įregistravimas Lietuvos VPMF tinklo duomenų bazėje. 

• VPMF įregistravimas įmonių registre („Simulith“ registro paslaugos). 

• VPMF įregistravimas pasaulinėje tarptautinėje „Europen –Pen International“ duomenų bazėje. 

• Banko sąskaitų atidarymas. 

• Prieigos prie elektroninių paslaugų puslapio tinklo nariams suteikimas. 

• Aprūpinimas mokomąja literatūra (ne mažiau nei 6 knygos, apimančios VPMF veiklos gaires, įvaizdžio kūrimą, praktikantų vertinimą, kokybės 

valdymą ir pasirengimą VPMF mugėms, straipsnių rinkinius). 

• VPMF vadovo konsultavimas. 

 

Paslaugų paketas MINI. Patariama užsisakyti, kai: 

1. Mokymo institucija žengia pirmuosius žingsnius Lietuvos VPMF tinkle „Simulith“ ir pageidauja išbandyti naują verslumo ugdymo metodą. 

2. Mokymo institucijoje einamaisiais mokslo metais veikia viena VPMF, skirta vienai praktikantų grupei, kuriai skiriama labai mažai valandų (iki 40 

val.); kuri planuoja prekiauti tik Lietuvos VPMF tinkle. 

 
Paslaugų paketas MIDI. Patariama užsisakyti, kai: 

1. Mokymo institucija, pirmaisiais metais išbandžiusi verslumo ugdymo metodą ir supratusi VPMF darbo metodus, tobulina VPMF veiklą ir siekia 

įtraukti naujus veiklos elementus. 

2. Mokymo institucijos VPMF siekia plėsti verslo kontaktų ratą, dalyvauti VPMF mugėje, bet dar nėra pasiruošusi prekiauti su užsienio VPMF. 

3. Mokymo institucijos VPMF siekia dalyvauti (be teisės balsuoti priimant sprendimus) VPMF vadovų pasitarimuose, kuriame, atsižvelgiant į narių 

iškeltus klausimus ir problemas yra nustatomi VPMF  centro veiklos kryptys ir prioritetai. 

 
Paslaugų paketas MAXI. Patariama užsisakyti, kai: 

1. Mokymo institucijos VPMF siekia tobulinti VPMF veiklą, įvairiapusiškai dalyvaujant Lietuvos ir pasaulinio VPMF tinklo renginiuose, prekiauti su 

užsienio VPMF, pilnavertiškai dalyvauti VPMF mugėje Lietuvoje siekiant aukščiausio įvertinimo. 
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2. Mokymo institucijos VPMF vadovai turi galimybę formuoti tinklo veiklos kryptis priimant sprendimus VPMF vadovų pasitarimuose. 

3. Mokymo institucija siekia tiesioginės partnerystės ir bendradarbiavimo su kitais tinklo nariais - partnerystė per narystę tinkle. 

4. Mokymo institucija siekia pirmenybės tapti partneriu Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose „Simulith“ centro projektuose bei pirmenybės 

organizuojant institucijos/VPMF pasiūlytą renginį/susitikimą/leidžiant publikacijas. 

5. Mokymo institucija siekia didinti savo ir VPMF veiklos žinomumą VPMF tinklo komunikacijos (interneto svetainė, renginiai Lietuvoje ir užsienyje, 

el. naujienlaiškis ir kt.) kanalais. 

 
 

PASLAUGŲ PAKETAI  UŽ „SIMULITH“ TEIKIAMAS PASLAUGAS 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos Paslaugų paketas MINI  
 

Paslaugų paketas MIDI 
 

Paslaugų paketas MAXI 
 

Teikiamų paslaugų 

detalizavimas 

Apribojimai Teikiamų paslaugų 

detalizavimas 

Apribojimai Teikiamų paslaugų 

detalizavimas 

Apribojim

ai 

1. PASLAUGOS VPMF VADOVAMS 
 

1.1. Pirminis 

VPMF 

vadovų 

mokymas 

centre 

Vienos, ar kelių dienų 

nuoseklūs kelių asmenų 

mokymai „Darbo 

organizavimas VPMF“ 

„Simulith“ centre pagal 

individualius dalyvių 

poreikius. Dalyviams 

išduodami pažymėjimai. 

1 asmens iš 

vienos 

mokymo 

institucijos 

apmokymas. 

Vienos, ar kelių dienų 

nuoseklūs kelių asmenų 

mokymai „Darbo 

organizavimas VPMF“ 

„Simulith“ centre pagal 

individualius dalyvių 

poreikius. Dalyviams 

išduodami pažymėjimai. 

2 asmenų iš 

vienos 

mokymo 

institucijos 

apmokymas. 

Vienos, ar kelių dienų 

nuoseklūs kelių asmenų 

mokymai „Darbo 

organizavimas VPMF“ 

„Simulith“ centre pagal 

individualius dalyvių 

poreikius. Dalyviams 

išduodami pažymėjimai. 

Nėra 

dalyvių 

skaičiaus 

apribojimų

. 

1.2. Seminarų-

pasitarimų 

VPMF 

vadovams 

organizavi

mas  

Paslauga neteikiama  Sudaromos sąlygos 

dalyvauti 2 dienų 

seminaruose-susitikimuose 

2 kartus per mokslo metus.  

Samdomi kviestiniai 

profesionalūs lektoriai 

pagal  VPMF vadovų 

pasitarimuose aptartas 

Nesuteikiama 

teisė balsuoti 

priimant 

VPMF 

veiklos 

tobulinimo 

sprendimus 

VPMF 

Sudaromos sąlygos 

dalyvauti 2 dienų 

seminaruose-susitikimuose 

2 kartus per mokslo metus.  

Samdomi kviestiniai 

profesionalūs lektoriai pagal  

VPMF vadovų 

pasitarimuose aptartas 

Nėra 
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vadovams reikalingas 

temas, lankomos įmonės. 

Dalyviams išduodami 

pažymėjimai. 

 

vadovų 

pasitarimuose

.  

vadovams reikalingas 

temas, lankomos įmonės. 

Dalyviams išduodami 

pažymėjimai. 

Suteikiama teisė balsuoti 

VPMF vadovų 

pasitarimuose 

1.3. Pavyzdinė

s 

metodinės 

medžiagos 

rengimas, 

atnaujinim

as ir 

suteikimas 

Perduodami el. 

laikmenoje tipinių 

skyrių: personalo, 

pirkimo, pardavimo-

rinkodaros ir finansų-

buhalterijos darbų ir 

dokumentų aprašymai. 

 

Be tarptautinės 

prekybos 

procedūrų ir 

dokumentų. 

Be prieigos 

prie darbų 

skyriuose 

aprašymų ir 

dokumentų 

anglų kalba. 

VPMF 

neaprūpinama 

veiklą 

pristatančiais 

lankstinukais.  

Perduodami el. laikmenoje 

tipinių skyrių: personalo, 

pirkimo, pardavimo-

rinkodaros ir finansų-

buhalterijos darbų ir 

dokumentų aprašymai. 

 

Be 

tarptautinės 

prekybos 

procedūrų ir 

dokumentų. 

Be prieigos 

prie darbų 

skyriuose 

aprašymų ir 

dokumentų 

anglų kalba. 

VPMF 

neaprūpinam

a veiklą 

pristatančiais 

lankstinukais. 

Perduodami el. laikmenoje 

tipinių skyrių: personalo, 

pirkimo, pardavimo-

rinkodaros ir finansų-

buhalterijos darbų ir 

dokumentų aprašymai. 

Pridedami tarptautinei 

prekybai reikalingi 

dokumentai. 

Prieiga prie darbų skyriuose 

aprašymų anglų kalba. 

VPMF aprūpinama veiklą 

pristatančiais lankstinukais. 

Nėra 

1.4. Prieiga 

prie 

vieningų 

Lietuvoje 

VPMF 

baigimo 

pažymėji

mų 

Paslauga neteikiama  Suteikiamas slaptažodis ir 

galimybė  užregistruoti 

praktikantą  

„Simulith“ pažymėjimų 

registre bei atspausdinti 

nacionalinį VPMF 

baigimo pažymėjimą. 

Nėra. Suteikiamas slaptažodis ir 

galimybė  užregistruoti 

praktikantą  

„Simulith“ pažymėjimų 

registre bei atspausdinti 

nacionalinį VPMF baigimo 

pažymėjimą. 

Nėra. 

2. RENGINIAI VPMF 
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2.1. Mugės 

organizavi

mas 

Suteikiamas plotas 

dalyvauti mugėje. 

Galimybė laimėti prizus, 

diplomus nominacijose 

„Auksinė, sidabrinė ir 

bronzinė mugės VPMF“ 

Mugės dalyvio 

mokestis 

neįeina į kainą 

ir yra du kartus 

didesnis, nei 

pasirinkusiems 

MAXI 

paslaugų 

paketą. 

Suteikiamas plotas 

dalyvauti mugėje. 

Galimybė laimėti prizus, 

diplomus nominacijose 

„Auksinė, sidabrinė ir 

bronzinė mugės VPMF“ 

Mugės 

dalyvio 

mokestis 

neįeina į 

kainą ir yra 

pusantro 

karto 

didesnis, nei 

pasirinkusie

ms MAXI 

paslaugų 

paketą. 

Suteikiamas plotas dalyvauti 

mugėje. 

Galimybė laimėti prizus, 

diplomus nominacijose 

„Auksinė, sidabrinė ir 

bronzinė mugės VPMF“ 

Mugės 

dalyvio 

mokestis 

neįeina į 

kainą. 

2.2. Konkursų 

VPMF ir 

praktikant

ams 

organizavi

mas 

Paslauga neteikiama  Teisė dalyvauti tinklo ir 

„Simulith“ centro 

organizuojamuose 

konkursuose, spec. 

viktorinose. VPMF mugės 

metu ar kitais būdais 

laimėtojams įteikiami 

apdovanojimai: diplomai, 

prizai, verslo suvenyrai. 

Nėra. Teisė dalyvauti tinklo ir 

„Simulith“ centro 

organizuojamuose 

konkursuose, spec. 

viktorinose. VPMF mugės 

metu ar kitais būdais 

laimėtojams įteikiami 

apdovanojimai: diplomai, 

prizai, verslo suvenyrai. 

Nėra. 

3. IMITACINIO VERSLO APTARNAVIMAS 
 

3.1. „Simulith“ 

Banko 

paslaugos 

Sąskaitų aptarnavimas. 

Banko ataskaitų 

siuntimas. 

Grynųjų pinigų įnešimas 

į banką. 

Informacija apie banko 

dokumentus ir 

dokumentų formos 

prieinama ir atnaujinama 

interneto svetainėje 

Atidaromos ne 

daugiau nei 2 

sąskaitos 

banke. 

Bankas 

neatlieka 

tarptautinių 

pervedimų. 

Nesuteikiamas 

kreditas. 

Sąskaitų aptarnavimas.  

Banko ataskaitų siuntimas. 

Grynųjų pinigų įnešimas į 

banką. 

Kreditų verslui išdavimas. 

Informacija apie banko 

dokumentus, dokumentų 

formos, kreditų išdavimą 

prieinama ir atnaujinama 

interneto svetainėje 

Atidaromos 

ne daugiau 

nei 3 

sąskaitos 

banke. 

Bankas 

neatlieka 

tarptautinių 

pervedimų. 

Banko 

Sąskaitų aptarnavimas. 

Banko ataskaitų siuntimas 

(pagal poreikius, bet ne 

rečiau 2 kartus per mėn.). 

Grynųjų pinigų įnešimas į 

banką. 

Kreditų verslui išdavimas. 

Valiutų kursų skelbimas. 

Tarptautiniai pervedimai. 

Informacija apie banko 

Nėra. 
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www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

Banko 

ataskaitos 

siunčiamos 1 

kartą per 

mėnesį. 

 

www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

ataskaitos 

siunčiamos 2 

kartus per 

mėnesį. 

dokumentus, dokumentų 

formos, kreditų išdavimą 

prieinama ir atnaujinama 

interneto svetainėje 

www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

3.2. „Simulith“ 

Registrų 

centro 

paslaugos  

Informacija apie 

dokumentus ir 

dokumentų formos 

prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

Paieška juridinių asmenų 

„Simulith“ registre 

(pagal VPMF veiklos 

pobūdį, pavadinimą). 

Galimybė rasti tiekėjus, 

klientus, identifikuoti 

konkurentus Lietuvos 

tinkle 

Nėra Informacija apie 

dokumentus ir dokumentų 

formos prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

Paieška juridinių asmenų 

„Simulith“ registre (pagal 

VPMF veiklos pobūdį, 

pavadinimą). Galimybė 

rasti tiekėjus, klientus, 

identifikuoti konkurentus 

Lietuvos tinkle 

Nėra Informacija apie 

dokumentus ir dokumentų 

formos prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

Paieška juridinių asmenų 

„Simulith“ registre (pagal 

VPMF veiklos pobūdį, 

pavadinimą). Galimybė rasti 

tiekėjus, klientus, 

identifikuoti konkurentus 

Lietuvos tinkle 

Nėra 

3.3. „Simulith“ 

Sodros 

paslaugos 

 

Informacija apie 

dokumentus ir 

dokumentų formos 

prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

 „Simulith“ Sodra priima 

ir tikrina iš VPMF el. 

paštu gautus SD 

pranešimus. 

Nėra Informacija apie 

dokumentus ir dokumentų 

formos prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

 „Simulith“ Sodra priima ir 

tikrina iš VPMF el. paštu 

gautus SD pranešimus. 

Nėra Informacija apie 

dokumentus ir dokumentų 

formos prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

 „Simulith“ Sodra priima ir 

tikrina iš VPMF el. paštu 

gautus SD pranešimus. 

Nėra 

3.4. „Simulith“ Informacija apie Nėra Informacija apie Nėra Informacija apie Nėra 
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Mokesčių 

inspekcijo

s 

paslaugos 

dokumentus,  jų formos, 

mokėtini mokesčiai ir jų 

mokėjimų tvarka 

prieinamos ir 

atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

„Simulith“ Mokesčiai 

priima ir tikrina iš VPMF 

el. paštu gautas mokesčių 

deklaracijas, konsultuoja 

įmokų deklaravimo ir 

mokėjimo klausimais. 

dokumentus,  jų formos, 

mokėtini mokesčiai ir jų 

mokėjimų tvarka 

prieinamos ir atnaujinamos 

interneto svetainėje 

www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

„Simulith“ Mokesčiai 

priima ir tikrina iš VPMF 

el. paštu gautas mokesčių 

deklaracijas, konsultuoja 

įmokų deklaravimo ir 

mokėjimo klausimais. 

dokumentus,  jų formos, 

mokėtini mokesčiai ir jų 

mokėjimų tvarka prieinamos 

ir atnaujinamos interneto 

svetainėje www.sl.viko.lt 

registruotiems nariams. 

„Simulith“ Mokesčiai 

priima ir tikrina iš VPMF el. 

paštu gautas mokesčių 

deklaracijas, konsultuoja 

įmokų deklaravimo ir 

mokėjimo klausimais. 

3.5. „Simulith“ 

Pašto 

tarnybos 

paslaugos 

„Simulith“ Centro 

korespondencijos 

persiuntimas VPMF 

(sutartys, narystės, 

pažymėjimas ir pan.) 

Firmai 

nesiunčiama 

kitų VPMF 

korespondencij

a. 

„Simulith“ Centro 

korespondencijos 

persiuntimas VPMF 

(sutartys, narystės, 

pažymėjimas ir pan.). 

Kitų firmų 

korespondencijos 

persiuntimas VPMF. 

Kitų firmų 

korespondenc

ija siunčiama 

1 kartą per 

mėnesį. 

„Simulith“ Centro 

korespondencijos 

persiuntimas VPMF 

(sutartys, narystės, 

pažymėjimas ir pan.). 

Kitų firmų korespondencijos 

persiuntimas VPMF. 

Kitų firmų 

korespond

encija 

siunčiama 

pagal 

poreikį, 

bet ne 

rečiau nei 

1 kartą per 

savaitę. 

3.6. „Simulith“ 

Patentų 

biuro 

paslaugos 

 

Paslauga neteikiama.  Paslauga neteikiama.  Galimybė įregistruoti prekių 

ženklus, dizainą, įmonės 

vardą ir t.t. atsiunčiant 

užpildytas formas el. paštu.  

Išduodamas ir išsiunčiamas 

pažymėjimas. 

Nėra. 

3.7. „Simulith“ 

teikėjų 

paslaugos 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje 

nusipirkti VPMF 

reikalingas prekes ar 

Be teisės 

sudaryti 

sutartis su 

įvairiais 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje 

nusipirkti VPMF 

reikalingas prekes ar 

Be teisės 

sudaryti 

sutartis su 

įvairiais 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje 

nusipirkti VPMF reikalingas 

prekes ar paslaugas, kurių 

Nėra. 
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paslaugas, kurių nėra 

VPMF tinkle, pavyzdžiui 

komunalines, 

parduotuvės nuomos ar 

kitas paslaugas, prekių 

atsargas. 

tiekėjais. paslaugas, kurių nėra 

VPMF tinkle, pavyzdžiui 

komunalines, parduotuvės 

nuomos ar kitas paslaugas, 

prekių atsargas.  

 

tiekėjais. nėra VPMF tinkle, 

pavyzdžiui komunalines, 

parduotuvės nuomos ar kitas 

paslaugas, prekių atsargas.  

Teisė sudaryti ir dirbti pagal 

tiekimo sutartis su įvairiais 

tiekėjais. 

3.8. „Simulith“ 

pirkėjų 

paslaugos 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje 

parduoti „Simulith“ 

pirkėjams užsigulėjusias 

prekes ir atsargas, savo 

paslaugas. 

„Simulith“ 

centro 

darbuotojai 

netampa 

išskirtiniais 

pirkėjais. 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje 

parduoti „Simulith“ 

pirkėjams užsigulėjusias 

prekes ir atsargas, savo 

paslaugas. 

 

„Simulith“ 

centro 

darbuotojai 

netampa 

išskirtiniais 

pirkėjais. 

Galimybė „Simulith“ 

prekybos sistemoje parduoti 

„Simulith“ pirkėjams 

užsigulėjusias prekes ir 

atsargas, savo paslaugas.  

Išskirtinio pirkėjo paslaugos 

(VPMF vadovo 

pageidavimu, 1 kartą vienai 

praktikantų grupei centro 

darbuotojai pateikia 

sudėtingą užsakymą, 

patikrinantį vadybininkų 

gebėjimą būti lanksčiais, 

greitai reaguoti į pokyčius). 

Nėra. 

3.9. „Simulith“ 

arbitražo 

paslaugos 

Paslauga neteikiama.  Galimybė spręsti 

prekybinius ginčus el. 

paštu kreipiantis į 

„Simulith“ arbitražą. 

Nėra. Galimybė spręsti 

prekybinius ginčus el. paštu 

kreipiantis į „Simulith“ 

arbitražą. 

Nėra. 

3.10. „Simulith“ 

muitinės 

paslaugos 

Paslauga neteikiama.  Paslauga neteikiama.  Galimybė užpildytas 

muitinės procedūrų formas 

bei informacinius 

dokumentus atsiųsti 

patikrinti el. paštu. 

Nėra. 

3.11. Tarptautin

ė prekyba 

Paslauga neteikiama.  Paslauga neteikiama.  Teisė prekiauti 

tarptautiniame VPMF 

tinkle, naudotis Europen 

Nėra. 
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Pen International asociacijos 

sukurtais produktais: 

pasauline duomenų baze, 

banko programa, 

el. parduotuve ir kt. 

3.12. Aprūpinim

as 

buhalterin

ės 

apskaitos 

programa 

„Stekas-

apskaita“ 

Tarpininkaujama tarp 

VPMF ir UAB „Stekas“ 

bei suteikiama programa 

bei prisijungimo 

duomenys VPMF vienai 

darbo vietai. 

Nėra. Tarpininkaujama tarp 

VPMF ir UAB „Stekas“ 

bei suteikiama programa 

bei prisijungimo 

duomenys VPMF vienai 

darbo vietai. 

Nėra. Tarpininkaujama tarp 

VPMF ir UAB „Stekas“ bei 

suteikiama programa bei 

prisijungimo duomenys 

VPMF vienai darbo vietai. 

Nėra. 

3.13. Paslaugos 

tinklo 

registruoti

ems 

nariams  

Vartotojo sukūrimas ir 

palaikymas. 

Nuolatinis paslaugų 

atnaujinimas. 

Informacijos teikimas 

centro padaliniuose. 

Nėra. 

 

Vartotojo sukūrimas ir 

palaikymas. 

Nuolatinis paslaugų 

atnaujinimas. 

Informacijos teikimas 

centro padaliniuose. 

Nėra. 

 

Vartotojo sukūrimas ir 

palaikymas. 

Nuolatinis paslaugų 

atnaujinimas. 

Informacijos teikimas centro 

padaliniuose. 

 

Nėra. 

4. INSTITUCIJOS/VPMF REKLAMAVIMAS IR VEIKLOS SKLAIDA 
 

4.1. Elektronin

io 

naujienlaiš

kio  

„Simulith 

žinios “ 

leidyba 2 

kartus per 

mėn. 

Naujienlaiškis susideda 

iš 2 dalių: 

1. viešosios dalies, 

skirtos ne tik VPMF, bet 

visai plačiajai 

visuomenei, įvairioms 

mokymo ir švietimo 

institucijoms; 

2. uždaros dalies, skirtos 

tik tinklo VPMF. 

VPMF gali savo sukurtas 

VPMF 

suteikiama tik 

galimybė gauti  

„Simulith“ 

žinias be teisės 

reklamuotis. 

Naujienlaiškis susideda iš 

2 dalių: 

1. viešosios dalies, skirtos 

ne tik VPMF, bet visai 

plačiajai visuomenei, 

įvairioms mokymo ir 

švietimo institucijoms; 

2. uždaros dalies, skirtos 

tik tinklo VPMF. 

VPMF gali savo sukurtas 

reklamas, straipsnius teikti 

 VPMF gali 

savo sukurtas 

reklamas, 

straipsnius 

teikti 

„Simulith“ 

žinioms 1 

kartą per 

mėnesį. 

Naujienlaiškis susideda iš 2 

dalių: 

1. viešosios dalies, skirtos 

ne tik VPMF, bet visai 

plačiajai visuomenei, 

įvairioms mokymo ir 

švietimo institucijoms; 

2. uždaros dalies, skirtos tik 

tinklo VPMF. 

VPMF gali savo sukurtas 

reklamas, straipsnius teikti 

Nėra 
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reklamas, straipsnius 

teikti „Simulith“ žinioms. 

„Simulith“ žinioms. „Simulith“ žinioms. 

4.2. Informaci

nis 

„Simulith“ 

centro 

puslapis  

Viešai prieinama 

informacija  apie 

„Simulith“ centro  veiklą 

ir teikiamas paslaugas. 

Mokymo institucijų ir 

VPMF viešinimas, 

sėkmės istorijų 

skelbimas, reklama. 

Nėra. Viešai prieinama 

informacija  apie 

„Simulith“ centro  veiklą ir 

teikiamas paslaugas. 

Mokymo institucijų ir 

VPMF viešinimas, 

reklama. 

Nėra. Viešai prieinama 

informacija  apie „Simulith“ 

centro  veiklą ir teikiamas 

paslaugas. 

Mokymo institucijų ir 

VPMF viešinimas, reklama. 

Nėra. 

4.3 Leidyba Paslauga neteikiama.  Galimybė per  

„Simulith“ centrą išsileisti 

metodinę medžiagą, 

publikuoti vadovų ir 

praktikantų straipsnius 

rinkinyje „Verslo praktinio 

mokymo firmų patirtis: 

idėjų kelias, galimybių 

erdvė, verslumo viršūnė“ 

Nėra. Galimybė per  

„Simulith“ centrą išsileisti 

metodinę medžiagą, 

publikuoti vadovų ir 

praktikantų straipsnius 

rinkinyje „Verslo praktinio 

mokymo firmų patirtis: 

idėjų kelias, galimybių 

erdvė, verslumo viršūnė“ 

Nėra. 

4.4. Išvažiuoja

mosios 

paslaugos 

 

Paslauga neteikiama.  Atvykimai į mokymo 

institucijos renginius, 

dalyvavimas vertinimo 

komisijų darbe, „Simulith“ 

centro prizų įsteigimas, 

diplomų parengimas, 

banko kortelių ir kitų 

dokumentų pinigų 

operacijoms atlikti 

imituojant prekybą 

išdavimas, pranešimai, 

apmokymai ir kt. 

Ne dažniau 

nei 1 kartą 

per mokslo 

metus. 

Atvykimai į mokymo 

institucijos renginius, 

dalyvavimas vertinimo 

komisijų darbe, „Simulith“ 

centro prizų įsteigimas, 

diplomų parengimas, banko 

kortelių ir kitų dokumentų 

pinigų operacijoms atlikti 

imituojant prekybą 

išdavimas, pranešimai, 

apmokymai ir kt. 

Nėra 

5. VPMF VEIKLOS VERTINIMAS 
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 5.1. Vertinima

s pagal 

„Europen 

pen 

Internation

al“ 

kokybės 

reikalavim

us 

Paslauga neteikiama.  Sudaromos sąlygos gauti 

tarptautinį VPMF kokybės 

pažymėjimą, pateikiant 

įrodymus pagal visas 

anketoje nurodytas sritis.  

Išduodamas pažymėjimas. 

VPMF baigusiems 

praktikantams parengiami 

ir išsiunčiami tarptautiniai 

„Europen Pen 

International“ 

pažymėjimai lietuvių ir 

anglų kalbomis apie įgytus 

profesinius, socialinius ir 

techninius įgūdžius. 

Pažymėjimo 

galiojimo 

laikotarpis – 

3 metai. 

Supaprastinta procedūra 

firmai  gauti tarptautinį 

VPMF kokybės 

pažymėjimą.  Išduodamas 

pažymėjimas 5 metams.  

VPMF baigusiems 

praktikantams parengiami ir 

išsiunčiami tarptautiniai 

„Europen Pen International“ 

pažymėjimai lietuvių ir 

anglų kalbomis apie įgytus 

profesinius, socialinius ir 

techninius įgūdžius. 

Nėra 

5.2. Metų 

VPMF 

veiklos 

apdovanoj

imai. 

Paslauga neteikiama.  Sudaromos sąlygos gauti 

metų veiklos 

apdovanojimus (Geriausi 

pardavimai, Metų 

eksportuotojas, VPMF 

vardo garsintojas ir kt. 

nominacijos) VPMF 

mugių metu, išduodant 

mugių organizatorių 

pasirašytus diplomus. 

Nėra. Sudaromos sąlygos gauti 

metų veiklos apdovanojimus 

(Geriausi pardavimai, Metų 

eksportuotojas, VPMF 

vardo garsintojas ir kt. 

nominacijos) VPMF mugių 

metu, išduodant mugių 

organizatorių pasirašytus 

diplomus. 

Nėra. 

5.3. Geriausio 

VPMF 

darbuotojo 

rinkimai. 

Paslauga neteikiama.  Sudaromos sąlygos 

praktikantams gauti 

veiklos apdovanojimus: 

Iniciatyviausias, 

kūrybiškiausias, 

tarptautiškiausias ir t.t. 

VPMF darbuotojas, 

išduodant mugių 

Nėra. Sudaromos sąlygos 

praktikantams gauti veiklos 

apdovanojimus: 

Iniciatyviausias, 

kūrybiškiausias, 

tarptautiškiausias ir t.t. 

VPMF darbuotojas, 

išduodant mugių 

Nėra. 
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organizatorių pasirašytus 

diplomus. 

organizatorių pasirašytus 

diplomus. 

PAKETŲ 
KAINA 

Paslaugų paketas MINI  
Kaina: 345,28 litų (100.00 eurų) metams 

Paslaugų paketas MIDI 
Kaina: 552,45 litų ( 160,00 eurų) metams 

Paslaugų paketas MAXI 
Kaina: 759,62 litų ( 220,00 eurų) 

metams 
NUOLAIDOS 
 

Netaikomos Taikomos Jei vienoje mokymo institucijoje veikia 

dvi ir daugiau VPMF: 

2 VPMF -5% nuolaida nuo visos 

apskaičiuotos mokesčio sumos; 

3 VPMF – 10% nuolaida nuo visos 

apskaičiuotos mokesčio sumos; 

4 VPMF – 15% nuolaida nuo visos 

apskaičiuotos mokesčio sumos; 

5 VPMF – 20% nuolaida nuo visos 

apskaičiuotos mokesčio sumos; 

6 VPMF ir daugiau – 25% nuolaida.  
 

________________________________________ 


