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Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

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

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

PASLAUGŲ SUTARČIŲ ATNAUJINIMAS 

Sveikiname Jus su rugsėjo 1-ąja. Linkime, kad šie metai būtų 

dar sėkmingesni bei įdomesni, kad patirtumėte puikių emocijų ir 

mokytumėtės iš kiekvieno patyrimo. 

„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti imitaci-
nių bendrovių paslaugų sutartis 2017-2018 mokslo metams. 

Visi veiklos dokumentai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje 
www.sl.viko.lt, Meniu pasirinkus Apie mus, tuomet Simulith centras. 

Paraiškos forma ir mokesčių už „Simulith“ centro paslaugas sistema pateikiama 
kartu su šiomis „Simulith žiniomis“, taip pat interneto puslapyje www.sl.viko.lt. 

Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime paslaugų sutartį ir atsiųsime 
jums suderinti paraiškos pildytojo nurodytu el. paštu. 

Prašome užpildyti paraišką ir iki 2017 m. rugsėjo 15 d. atsiųsti el. paštu sl@viko.lt. 

Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų IB planus toliau da-
lyvauti Lietuvos IB tinklo veikloje telefonais (8 5) 219 16 45, (8 5) 219 16 46, elekt-
roniniu paštu sl@viko.lt. 

TINKLO NAUJOVĖS 

MODULINĖ MOKYMO SISTEMA 

Profesinės mokyklos pereina prie modulinės mokymo sistemos, o toje sistemoje 
turi atsirasti galimybė imitacinės bendrovės veiklai tarptautiniame tinkle tęsti. Todėl 
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos atstovai (iniciatorius „Vigora“ vadovė 
Irena Griškevičienė), bendradarbiaudami su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėt-
ros centru, „Simulith“ centru parengė atskirą pasirenkamą mokymo modulį  
„VERSLO MODELIAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS“ http://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-
content/uploads/2017/07/
Verslo_modeliavimas_ir_organizavimas_4041714_M43041701_M44041701.pdf. 
Jis rašytas logisto ekspeditoriaus programai, tačiau sudarys jūsų ir kitoms profesi-
nio mokymo institucijoms prielaidas pritaikyti imitacinės bendrovės modelį skirtin-
goms specialybėms praktinei įmonės veiklai organizuoti ir apskritai išsaugoti su-
kauptą patirtį ir tęsti pradėtus darbus. 

 

IŠVYKOS Į TARPTAUTINES MUGES 

Šiais mokslo metais planuojame kartu su 5-6 praktikantų komandomis dalyvauti 
tarptautinėje mugėje užsienyje padengiant dalį kelionės ir nakvynės išlaidų. 

Rinksimės vieną iš šių šalių: Čekija, Slovėnija, Ispanija ar Austrija. 

Daugiau informacijos artimiausiu metu. 


