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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-08105   Vilnius  

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

el. p. slinfo@viko.lt, simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 
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„SIMULITH“ METŲ ŽMOGUS 

Nuo 2009-ųjų metų už įvairius pasiekimus, kuriais gerinama verslo praktinio mokymo 

firmų veikla, didinamas koncepcijos žinomumas, „Simulith“ centras renka metų žmo-

gų. 

Labai malonu 2014 – ųjų „Simulith“ metų žmogaus titulą už daugiametę aktyvią ir 

nuolatinę veiklą didinant verslo praktinio mokymo firmų idėjos žinomumą ir gerinant 

veiklos kokybę, už betarpišką bendradarbiavimą su „Simulith“ centru ir Lietuvos 

VPMF vadovais, pagalbą organizuojant įvairius tinklo renginius ir dalijimąsi sukaupta 

patirtimi, už dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, skirti p. Vaclavai Griškevičienei.   

Vaclava Griškevičienė yra Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos profesijos 

mokytoja ekspertė, keturiolika metų šioje mokykloje sėkmingai veikiančios verslo 

praktinio mokymo firmos „Vigora“ įkūrėja ir vado-

vė, Vilniaus kooperacijos kolegijos verslo prakti-

nio mokymo firmos „Reda“ vadovė, „Simulith“ 

Patariamosios tarybos aktyvi narė. 

Data: 2015 m. balandžio 22-23 dienomis. 

Vieta: Klaipėdos kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, LT-91251 Klaipėda 

Mugės organizatoriai: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, 
Klaipėdos valstybinė kolegija. 

VPMF mugės tikslas: ugdyti Lietuvos bei kitų šalių Verslo praktinio mokymo firmų veikloje dalyvaujančio jaunimo 
verslumą bei išplėtoti jų tarpusavio santykius. 
 

Mugės informacija, mugės programa ir mugės dalyvio paraiška skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt. 

Mugės dalyviai registruojami iki 2015 m. vasario 17 d. 
 

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

 

  

2015 m. balandžio 22-23d. 
Klaipėdos kultūros fabrikas 

Bangų g. 5A, LT-91251 Klaipėda 
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ATSKLEISK VERSLO 
LABIRINTO PASLAPTĮ 

Vaclava Griškevičienė 
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Kalėdos tai stebuklų metas ir kiekvienas iš mūsų laukia šio stebuklo, tikėdamasis, kad šių 
metų šventės bus ypatingos ir kažkuo įsimintinos. Kalėdos tai yra jaukumo ir šilumos sim-
bolis, nes neįmanoma įsivaizduoti Kalėdų be gražiai papuoštos eglutės, dovanų, skanių 
patiekalų bei jaukaus šeimos būrio prie stalo. Kalėdos tai yra šeimos šventė, kai kalėdinės 
akimirkos ilgam lieka atmintyje, nes visa kas yra šilta ir šviesu norisi palikti širdyje amžiams. 
Šeima mes galime pavadinti tuos žmones, kurie užima svarbią vietą mūsų gyvenime, kurie 
mums tikrai daug reiškia ir be kurių mūsų gyvenimas jau nebūtų toks koks buvo iki šiol.  

Draugus, bendrakursius, bendradarbius drąsiai galime vadinti 
savo mažąja šeima, su kuria mes praleidžiame labai daug 
laiko kartu, padedami vieni kitiems, patardami, gelbėdami 
vieni kitus įvairiose situacijose. Todėl 2014 metų gruodžio 23 
dieną VPMF ,,Vilionė“ savo darbuotojams sugalvojo prieš 
atostogas surengti mini vakarėlį su įvairiais saldumynais, ska-
nėstais ir puikia nuotaika, kad pasveikinti vieni kitus su artė-
jančiomis šventėmis. Organizuojant šį vakarėlį mes negalėjo-
me pamiršti ir apie simbolines dovanas, be kurių šventės ne-
būtų šventės. Gros tyli kalėdinė muzika, stalas bus papuoštas 
vaisiais bei saldumynais, linksmai šnekučiuosimės įvairiomis 
temomis ir dalinsimės 2014 arklio metų įspūdžiais.  
 

Tikimės, kad šis vakarėlis įsimins mums ir paliks malonius prisiminimus širdyse. 

VPMF „Vilionė“ TRR direktorė Barbara Višnevecka  

VPMF „VILIONĖ“ KALĖDINIS VAKARĖLIS 


