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Sausio 15 d. „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis Aleksandro Stulginskio univer-

sitete dalyvavo susitikime su VPMF „Agroverslo korporacija“ vadovais D. Žvirbliu ir A. Čapiene. Susitikime buvo 

aptarti mugės „Kaunas 2014“ organizaciniai klausimai. 

Sausio 30 d. „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvaus susitikime su Lietuvos 

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Susitikime bus aptarti įvairūs strateginiai ir plėtros klausimai. 

Vasario 2-5 dienomis. „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantai D. Ignatonienė ir M. Ignatonis daly-

vavaus Leonardo da Vinči projekto „VPMF vadovų rengimo programa“ Nr. LLP-LdV-TOI-2012-LT-0109 partnerių 

susitikime, kuris vyks Roanne (Prancūzija).  

 

MOKESČIŲ DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO KALENDORIUS  
 

2013 metų rudenį vykusiame VPMF vadovų pasitarime buvo nuspręsta sudaryti VPM firmų mokesčių kalendorių, ku-

ris palengvintų joms laiku deklaruoti, teisingai apskaičiuoti ir sumokėti reikiamus mokesčius. Šiame kalendoriuje yra 

pagrindiniai mokesčiai, kuriuos privalo mokėti visos VPMF pagal savo veiklos pobūdį. 

Kalendorius skelbiamas prisijungus prie „Simulith“ centro interneto puslapio, Meniu pasirinkus VPMF, Simulith cent-

ro padaliniai, Simulith mokesčiai. 

Rengiant šį kalendorių buvo sudaryta VPMF vadovų  grupė. Jūratė Savickienė (Kauno kolegi-

jos VPMF „Žiedūna“ vadovė) kartu su studentais parengė pagrindinį kalendoriaus projektą, 

kurį recenzavo Ana Samuilova (Panevėžio kolegijos VPMF „Suvenyras“ vadovė) ir Danutė 

Asauskienė (Raseinių technologijos ir verslo mokyklos VPMF „Vivat Eco“ vadovė). 

Nuoširdžiai dėkojame vadovėms už bendradarbiavimą. 
 

SIMULITH CENTRO INFORMACIJA 

18-OJI TARPTAUTINĖ  
VPMF MUGĖ 

KAUNAS 2014 

Kviečiame registruotis į 18-ąją tarptautinę VPMF mugę „Kaunas 2014“! 

Data: 2014 m. kovo 26-27 dienos. 

Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 

Mugės dalyvio paraišką, pirminę informaciją ir kitą informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt.  

Mugės dalyviai registruojami iki 2014 m. vasario 3 d. 

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

 

„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117 

LT-01114 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 
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VPM firmų vadovai kviečiami „Simulith“ centrui siųsti  straipsnius, kurie bus spausdinami straipsnių rinkinyje „VPMF 

patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė 2014“. 

Vadovų pasitarime, vykusiame 2013 m. lapkričio mėn. 5 d. Vilniuje pristatytas leidinio formatas – pusė leidinio moksli-
niai straipsniai, kita – sėkmės istorijos, įdomūs straipsniai, kurie prisidėtų prie VPMF modelio sklaidos. VPMF vadovai 
nubalsavo teigiamai, leidinį nuspręsta leisti 2014 m. birželio mėnesį. 

Straipsniai leidiniui gali būti parengti VPMF vadovų, praktikantų ar mokymo institucijų, socialinių partnerių iniciatyva. 

Reikalavimai straipsniams.  

Apimtis – 1-5 puslapiai. Tekstas turi būti redaguotas pagal lietuvių bendrinės kalbos reikalavimus, puslapių formatas - 
A5, Times New Roman šriftu, šrifto dydis 10 pt, intervalas tarp eilučių 1,5 eilutės (Nustatymas: Format menu – Para-
graph - Line spacing: 1,5 lines). Lapo paraštės: viršuje – 20 mm, apačioje 20 mm, iš dešinės – 20 mm, iš kairės – 30 
mm. Lapo viršuje DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS rašomas pavadinimas, po pavadinimu, vienoje eilutėje rašomi autorių 
vardai ir pavardės mažosiomis raidėmis, žemiau – pareigos, institucijos pavadinimas. Darbas, pateiktas pagal šiuos rei-
kalavimus bus spausdinamas rinkinyje. Medžiaga nebus redaguojama.  
 
Papildomi reikalavimai moksliniams straipsniams. 
 
Moksliniuose straipsniuose turi būti: suformuluotas tyrimų tikslas, paaiškinti tyrimų metodai bei organizavimas, patei-
kiamos išvados. Pabaigoje - santrauka anglų kalba (Summary). Reikalinga pateikti anotaciją (anotacija – rišlus tekstas, 
kuriame glaustai apibūdinamas aprašomas dokumentas turinio, paskirties, formos ir kitais atžvilgiais). 
 
Straipsnius prašome siųsti iki 2014 m. balandžio 18 d. el. paštais simulith@gmail.com, slinfo@viko.lt. 

Laukiame įdomių sėkmės istorijų bei mokslinių straipsnių į leidinį „VPMF patirtis: idėjų kelias, galimybių erdvė, verslu-
mo viršūnė 2014“! 

 

STRAIPSNIŲ RINKINYS 


