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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117, 

LT-08105 Vilnius  

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

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

Jau veikia modernizuota „Simulith“ 
centro interneto svetainė www.sl.viko.lt, 
kurioje pasiekiama visa aktuali ir nuolat 
atnaujinama informacija. 

NAUJOS INTERNETO SVETAINĖS 

Pasikeitė tarptautinės organizacijos    
EUROPEN-PEN International interneto 
svetainės adresas. Nuo šiol atsinauji-
nusi svetainė pasiekiama šiuo adresu - 
www.penworldwide.org. 

EUROPEN-PEN International diegia 
naują paslaugą  - „EUROPEN-PEN 
International basic banking 
system“ (EUROPEN-PEN Internatio-
nal pagrindinė banko sistema).  

Ši sistema pakeis iki šiol veikusią 
CCClient  programą, ji yra patogesnė 
ir labiau orientuota į vartotoją. Išsa-
mesnė informacija bus paruošta iki 
š.m. rugsėjo mėnesio. 

NAUJA PASLAUGA 

Š. m. gegužės 7 dieną „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultan-
tas Marius Ignatonis dalyvavo Lietuvos laisvosios rinkos instituto organizuotoje 
tarptautinėje konferencijoje „Taupymas be reformų – ekonomika be augimo“.   

Išsamiau apie konferenciją skaitykite „Simulith“ centro interneto svetainėje 
www.sl.viko.lt. 

„SIMULITH“ CENTRO DARBUOTOJAI KONFERENCIJOJE 
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ARTIMIAUSI ĮVYKIAI 

2015 m. birželio 5 d. „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignato-
nis dalyvaus susitikime su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais ir aptars 
kitais mokslo metų vyksiančių renginių - 20-osios tarptautinės VPMF mugės Vilniuje, EUROPEN-
PEN International narių susitikimo Lietuvoje organizavimo ir kitus klausimus. 
 
2015 m. birželio 25-26 d. Simulith“ centro atstovai lankysis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, tikrins  
VPMF „Florameta“ veiklos atitikimą EUROPEN-PEN International kokybės reikalavimams. 

„SIMULITH“ CENTRO ATSTOVĖS TRIUMFAS 
 

Šių metų gegužės 21 d. Vilniaus kolegijoje ekonomikos fakulteto sporto salėje vyko kolegijos dar-
buotojų sporto žaidynės. Buvo organizuojamos šios rungtys: baudų metimo (moterys), tritaškių me-
timo (vyrai), smiginio, tinklinio varžybos ir kitos. 

Šiame renginyje dalyvavo Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro darbuotoja Almina Saibutytė, kuri tapo 
čempione smiginio varžybose, taip pat iškovojo antrą vietą tinklinio bei trečią vietą baudų metimo 
varžybose. 

 

Šių metų gegužės 30-31 d. Klaipėdos raj., Karklės km. vyko Lietuvos kolegijų darbuotojų ir studentų 
sporto šventė. 

Vilniaus kolegijos komanda, kurioje dalyvavo ir  Simulith“ centro verslo konsultantė Almina Saibuty-
tė, nugalėjo tinklinio, smiginio ir šaudymo varžybose ir užėmė antrą vietą  estafetės rungtyje. 

FORUME – KONFERENCIJOJE 

2015 m. gegužės 14 d. „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignato-
nis dalyvavo antrajame verslo ir savivaldos forume – konferencijoje „ES struktūrinės paramos inves-
ticijų galimybės bendruomenės ir verslo iniciatyvoms išnaudojant etnografinio regiono tapatybę“.  

Išsamiau apie konferenciją skaitykite „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt. 


