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SIMULITH 
ŽINIOS 

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

 
„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 

ATNAUJINTA SEMINARO  
„NUOMONĖS LYDERIO ANATOMIJA"  PROGRAMA 

VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras 2014 m. lapkričio 4-5 d. kviečia VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, 
pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą tema „Nuomonės lyderio anatomija"  

bei į VPMF vadovų pasitarimą 

Seminaro data: 2014 metų lapkričio 4-5 dienos. 

Seminaro vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58-301. 

Daugiau informacijos 2014 m. spalio 3 d. „Simulith“ žiniose Nr. 3 (326) ir Simulith“ centro interneto svetainėje 
www.sl.viko.lt. 

Atnaujinta seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje 
www.sl.viko.lt. 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2014 m. spalio 27 dienos el. paštu slinfo@viko.lt. 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.  
 

 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
VPMF „GIJA“ VIZITAS „SIMULITH“ CENTRE 

Š. m. spalio 14 dieną „Simulith“ centre lankėsi auklių specialybės, II 
kurso mokiniai iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengi-
mo centro VPMF „Gija“. Susitikimo metu mokiniai aktyviai domėjosi 
Centro ir tinklo veikla, dalyvavo darbuotojai Centro darbuotojų sureng-
toje viktorinoje apie Lietuvos VPMF tinklą, „Simulith“ centrą ir jo padali-
nius bei pasaulinį VPMF tinklą.  

Sveikiname Mantą, surinkusį daugiausiai teisingų atsakymų (I vieta), 
Deimantę, užėmusią II vietą ir Jekateriną – III vietos laimėtoją.  

Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti „Simulith“ centro atminimo do-
vanėlėmis: rašikliais, bloknotais, puodeliais bei USB atmintinėmis. 

 

LEU STUDENČIŲ VIZITAS „SIMULITH“ CENTRE 

Š. m. spalio 15 d. „Simulith“ centre lankėsi Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU) Socialinės Komunikacijos Instituto II 
kurso studentės Elena Ir Goda, studijuojančios socialinę pedagogiką. Profesorės G. Kvieskienės skatinamos studentės 
nori kurti socialinį verslą, tačiau pirmiau universitete viską išbandyti įsteigiant simuliacinę įmonę, teikiančią paslaugas 
šeimoms. Studentėms buvo pristatytos lanksčios galimybės verslo praktinio mokymo firmai steigti.  

 

KAITA TINKLE 

Laikinai veiklą sustabdė VPMF „Piramidė“ (Panevėžio prekybos ir paslaugų veslo mokykla). 
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KAI NORISI BENDRAUTI GYVAI 
Vilniaus kolegijos VPMF „Vilionė“ darbuotojai lankėsi VPMF 
„Vigora“, įsikūrusioje Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyk-
loje. Vizito tikslai buvo pristatyti naują produktą - pažintinę kelio-
nę po Prancūziją, Šveicariją ir Italiją bei pasirašyti bendradarbia-
vimo sutartį. 

VPMF „Vilionė“ pristatymas naująjį 
produktą nepaliko abejingų VPMF 
„Vigora“ darbuotojų – jiems suteikė 
galimybę kelionę įsigyti su pritaiky-
ta-išskirtine nuolaida. 

VPMF„Vigora“ darbuotojai pristatė 
2014 metų mados tendencijas ir 

naujausią savo prekių katalogą. Taip pat įsipareigojo paruošti katalogą skirtą specialiai 
VPMF „Vilionė“, kuris bus parengtas pagal pageidavimus skirtus patogiai ir saugiai keliauti.  

Oficialiąją dalį vainikavo bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. 

Po oficialios dalies bendravome prie kavos puodelio, dalinomės bendra patirtimi iš darbo ap-
linkos, gautų žinių paskaitų metu bei mokymosi procesų skirtumais. 

Susitikimai su kitomis verslo praktinio mokymo įmonėmis padeda tobulėti, skatina bendradarbiauti, pagerina dalykinius 
santykius, taip pat suteikia galimybę palyginti skirtingas mokymo įstaigas. 

Ateityje tikimės glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis firmomis bendraujant ne tik virtualiai, bet ir gyvai susitikimų metu. 
Visada laukiame svečių iš kitų verslo praktinio mokymo firmų Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultete! 

Povilas Kilikevičius, Emilis Liubinavičius  
VPMF „Vilionė“ Vilniaus kolegija, verslo vadybos fakultetas, IB12B 

Vizito akimirka 

Sutarties pasirašymas 

VPMF „Miglė“ darbuotojai 


