
Nr. 9 (313) ○ 2014 m. sausio 6 d. 

SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 
VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

Simulith žinios Nr. 9 (313)  1

2009-ųjų „Simulith“ metų žmogumi už daugiametę veiklą ir bendradarbiavimą ilgai nesvarstę paskelbėme p. Danguolę 

Kasperavičienę. 2010-ųjų metų žmogumi už aktyvų verslo praktinio mokymo idėjos palaikymą ir nuolatinį mokslo ir 

verslo bendradarbiavimo skatinimą titulavome p. Bronių Sadulą. 2011-ųjų metų „Simulith“ 

žmogumi už aktyvų tarpvalstybinių santykių tarp Lietuvos ir Suomijos palaikymą ir skatini-

mą, daugiametį Suomijos VPMF dalyvavimo tarptautinėse VPMF mugėse Lietuvoje organi-

zavimą paskelbėme p. Lasse Bergroth. 2012-ųjų „Simulith“ metų žmogumi už ilgametį sėk-

mingą bendradarbiavimą su „Simulith“ centru ir Lietuvos VPMF vadovais, pagalbą organi-

zuojant VPMF vadovų seminarus ir kitus renginius, dalijimąsi sukaupta patirtimi, metodine 

medžiaga, tarpininkavimą įtraukiant studentus į VPMF veiklos tobulinimą, iniciatyvą vykdant 

VPMF idėjos sklaidą skelbėme p. Daivą Mikalkevičienę. 

Malonu 2013 m. „Simulith“ metų žmogaus titulą už siekius ir veiksmus  aktyviai propaguoti 

VPMF idėją: už nuoširdų ir sėkmingą bendradarbiavimą organizuojant 17-ąją tarptautinę 

VPMF mugę Utenoje ir tolesnį bendradarbiavimą su „Simulith“ centru mugei pasibaigus, ini-

ciatyvas studentams organizuojant su VPMF susijusias veiklas Utenos kolegijoje ir VPMF 

tinkle, už studentų įtraukimą kuriant specialų VPMF mugių puslapį, skirti p. Vaidai Bartkutei 

– Norkūnienei.   

Dr. Vaida Bartkutė – Norkūnienė yra Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro vadovė. 

Šio centro viena vykdomų veiklų - verslo praktinio mokymo firmų veiklų planavimas, organi-

zavimas bei administravimas, į centro struktūrą įeina ir Utenos kolegijos verslo praktinio mo-

kymo firmos „Interjeras“ ir „Siluetas“. 

 

SIMULITH METŲ ŽMOGUS 

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. 

Vaida Bartkutė  - Norkūnienė 
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