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Gerbiamieji, 

sveikiname Jus su naujų mokslo metų pradžia! 

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

mams. 

Įkvėpimo, kūrybiškumo, sveikatos! 

„Simulith“ centro kolektyvas 

„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti VPM firmų aptarnavimo sutartis 2014-2015 
mokslo metams. 
 

Prašome atkeipti dėmesį, kad nuo šių mokslo metų įsigalioja nauja paslaugų mokesčio už „Simulith“ centro paslaugas 
tvarka. Visi atnaujinti veiklos dokumentai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt, Meniu pasirin-
kus Apie mus, Simulith centras, ir nuspaudus aktyvią nuorodą: Mūsų veiklos dokumentai ir simbolika. 
 

Paraiškos forma ir nauja mokesčiu už „Simulith“ centro paslaugas sistema pateikiama kartu su šiomis „Simulith žinio-
mis“, taip pat interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 
Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime aptarnavimo sutartį ir atsiųsime jums suderinti paraiškos pildytojo 
nurodytu el. paštu. 
 

Prašome užpildyti paraišką ir iki 2014 m. rugsėjo 17 d. atsiųsti el. paštu sl@viko.lt. 
 

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 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

Naujas„Simulith“ centro darbuotoja 
„Simulith“ centro verslo konsultantės Danguolės Ignatonienės ligos laikotarpiu verslo konsultantės pareigas eina nauja 
darbuotoja Almina Saibutytė, organizuojanti Banko, Registro, Mokesčių, Sodros veiklą. tel. 8 5 219 16 46 El. paštas 
slverslas@viko.lt. 
 
Naujas tinklo narys 
Džiaugiamės naujais Lietuvos VPMF tinklo nariu – Klaipėdos universiteto VPMF 
„Žuvėdra“.          

          >>> 
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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA VPMF VADOVAMS 

Vilniaus kolegijos „Simulith" centras 2014 m. rugsėjo 24 d. (trečiadienis), maloniai kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje 
konferencijoje „Žvilgsnis į ateitį - VPMF vadovų mokymas šiandien ir rytoj", kuri vyks viešbutyje „Radisson Blu", 
Konstitucijos pr. 20, Vilniuje. 
 

„Simulith" centras inicijavo ir koordinuoja Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Verslo praktinio mokymo 
firmų (VPMF) vadovų rengimo programa" (projekto numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109). Projekto tikslas - peri-
mant Prancūzijos, Italijos ir tarptautinės asociacijos Europen Pen-International patirtį parengti mokymo programą ir 
medžiagą naujų VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui. 
 

Konferencijos metu bus: 
• Apibendrinamas projekto rezultatas – VPMF vadovų rengimo programa. 
• Pristatytas verslo praktinio mokymo firmų ir jų vadovų vaidmuo, VPMF vadovų rengimo patirtis tarptautiniame 

tinkle, Prancūzijoje naudojami VPMF vadovų mokymo metodai, VPMF tinklo kūrimas Gruzijoje. 
• Dalijamasi Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos VPMF vadovų sukaupta patirtimi. 

 

Konferencija skirta švietimo organizacijų atstovams: mokymo institucijų direktoriams, pedagogams, VPMF vadovams 
ir darbuotojams, taip pat visiems, susidomėjusiems verslo praktinio mokymo firmų veikla. 
Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis su vertimu į lietuvių kalbą. 
 

Konferencijos programa ir konferencijos dalyvio registravimo anketa  pateikiama kartu su šiomis žiniomis taip pat 
skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt 

 

Registracijos anketų laukiame  el. paštu slinfo@viko.lt arba tel. 8 5 219 1646 iki š.m. rugsėjo 18 d. 
 

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis į projekto vadovą Marių Ignatonį el. paštu slinfo@viko.lt arba tel. 8 5 
219 1646. 
 

Laukiame Jūsų konferencijoje! 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

Artimiausi renginiai 
Š.m. rugsėjo 15-16 dienomis Lietuvos VPMF centre viešės Malaizijos universiteto (University Utara Malaysia) ir Malai-
zijos VPMF centro atstovai, besidomintys VPMF aukštosiose mokyklose ir bendradarbiavimu su aukštosiomis mokyklo-
mis. 
 

Š.m. rugsėjo 30 d. baigiasi tarptautinis Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „VPMF vadovų rengimo pro-
grama“ Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109. Rugsėjo 22-23 dienomis vyks projekto partnerių susitikimas Vilniuje, o rug-
sėjo 24 d. pakviesime VPMF vadovus į baigiamąją tarptautinę projekto konferenciją Vilniuje.  
 

Š.m. rugsėjo 25-26 dienomis planuojamas „Simulith“ centro vizitas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ir Klaipėdos uni-
versitete. 
 
Seminarai VPMF vadovams ir pasitarimai 
2014 m lapkričio 4-5 dienomis planuojamas VPMF vadovų pasitarimas ir seminaras Vilniuje. 
 

2015 m. kovo mėn. pradžioje numatomas VPMF vadovų pasitarimas ir seminaras Kaune.  
 
VPMF mugė 
Tarptautinė VPMF mugė planuojama 2015 metų balandžio mėn. 22-23 dienomis Klaipėdoje.  


