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SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 

VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

Gerbiamieji, 

sveikiname Jus su naujų mokslo metų pradžia! 

Linkime įgyvendinti tai, kas sumanyta, nepamiršti pažinimo džiaugsmo, rasti laiko ieškojimams ir          

atradimams. 

Sveikatos, kantrybės, puikių pasiekimų! 

„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti VPM firmų aptarnavimo sutartis 2013-

2014 mokslo metams. 

Prašome užpildyti paraišką ir iki 2013 m. rugsėjo 16 d. atsiųsti el. paštu sl@viko.lt. 

Paraiškos forma pateikiama šiame „Simulith žinių“ numeryje, taip pat interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime aptarnavimo sutartį ir atsiųsime jums suderinti paraiškos pildyto-
jo nurodytu el. paštu. 
Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų VPMF planus toliau dalyvauti Lietuvos VPMF tinklo 

veikloje telefonais (8 5) 219 16 45, (8 5) 219 16 46, elektroniniu paštu sl@viko.lt. 

VPM FIRMŲ APTARNAVIMO SUTARČIŲ ATNAUJINIMAS 

NAUJAS „SIMULITH“ CENTRO DARBUOTOJAS 

„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58  

LT-01114 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 
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INDVIDUALŪS MOKYMAI NAUJIEMS VPMF VADOVAMS 
Primename, kad „Simulith“ centras naujiems VPMF vadovams (tinklo nariams) siūlo  mokymus pagal individualius 

vadovų poreikius.  Kiekvieno mėnesio paskutinis trečiadienis „Simulith“ centre – konsultacijų ir mokymų diena!  

Visi pageidaujantieji juose dalyvauti turi informuoti „Simulih“ centrą ir užsiregistruoti tel.: 8 5 219 1646 arba el. paštu 

sl@viko.lt arba slinfo@viko.lt. Jums bus atsiųsta anketa, kurioje reikės  nurodyti dominančius VPMF veiklos klausi-

mus.  

Laukiame Jūsų pageidavimų! 

Keičiasi „Simulith“ centro projektų vadovė. „Simulith” centre nuo š.m. rugsėjo 2 d. dirba nauja komandos narė, pro-

jektų vadovė Rūta Kirstukaitė. 

Ką tik baigusi vadybos ir verslo analitikos bakalauro studijas ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete  ji prisidės prie 

„Simulith“ centro vykdomų projektų. Naujoji komandos narė yra įgijusi tarptautinės patirties studijuojant bei atliekant 

praktiką užsienyje, tad tikisi, jog jos turimas išsilavinimas ir įgyta patirtis bus naudinga „Simulith“ centrui toliau plėto-

jant ir tobulinant savo veiklą. 
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