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21-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ 

Stendų numeriai skelbiami čia: http://sl.viko.lt/21-oji-muge21st-trade-fair/. Stendų iš-

dėstymo planas ruošiamas ir bus paskelbtas šios savaitės pabaigoje. 

Šių metų mugės išskirtinumu bus nuotolinė (online) prekyba su užsienio imitacinė-
mis bendrovėmis. Visi mugės dalyviai turi žinoti skelbiamą informaciją ir atsakyti į 
klausimyno klausimus iki š.m. balandžio 12 d. https://goo.gl/forms/ZkLZryKLVZqu50z62. 

Mugės metu vyks aukcionas, kurio tikslas kūrybiškai, įtaigiai, originaliai pristatyti 
savo bendrovę, prekę/paslaugą ir parduoti ją už didžiausią pageidautą kainą. Visi mugės 
dalyviai turi žinoti informaciją ir atsakyti į klausimyno klausimus iki š.m. balandžio 14 d. 
https://goo.gl/forms/5wJlxc85R0Z5auVn2. 
 

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

 

SEMINARAS IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS 

Š.m. kovo 30-31 dienomis Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Kauno kolegija pakvietė 
imitacinių bendrovių vadovus į seminarą tema „Inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai 
verslumo ugdyme“ ir vadovų pasitarimą. 

Pirmos seminaro dienos lektorius, verslo 
konsultantas, VŠĮ „Panikos zona“  steigė-
jas ir direktorius Igoris Vasiliauskas supa-
žindino su inovatyviais mokymo meto-
dais, orientuotais į įtakingiausių pasaulio 
darbdavių įmonėse dirbančių specialistų 
įvardintus gebėjimus. IB vadovai pasisė-
mė naujų idėjų kaip inovatyvių praktinių 
užduočių pagalba galima ugdyti studentų 
kūrybiškumą, iniciatyvumą, viešojo kalbė-
jimo gebėjimus, problemų sprendimo įgū-
džius. Seminaro dalyviai praktiškai galėjo 
išbandyti inovatyvius mokymo ir išmokimo 
metodus, įvertinti emocinę grįžtamojo 
ryšio svarbą, asmeniškai pajausti viešojo 
kalbėjimo, darbo komandoje, pasiskirstant rolėmis, ypatumus. Kiekvienas vadovas, užpil-
dęs atitinkamą anketą, galėjo asmeniškai įsivertinti savo reprezentacinės sistemos domi-
navimą. 

Antrąją seminaro dieną vadovai išklausė paskaitą apie inovatyvius asmens pasiekimų ver-
tinimo metodus. Lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, Mykolo Riomerio universiteto docentė, 
dviejų mokslinių studijų autorė, pasidalijo savo patirtimi, taikant inovatyvius asmens pasie-
kimo vertinimo metodus, aktualius XXI amžiaus būsimiems specialistams. Kadangi kinta 
darbo pobūdis, didėja atotrūkis tarp tų gebėjimų, kurie studentams išugdomi ir kurių reikia 
gyvenime. Socialiniai ir emociniai mokymosi metodai tampa vis svarbesni, nes tradicinės 
darbinės funkcijos yra mechanizuojamos. Gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios aplin-
kos tampa reikalingu gebėjimu. Lektorė pasidalino asmens pasiekimų vertinimo metodų 
taikymo aktualijomis ir pateikė IB vadovams užpildyti anketą, kuri padės nustatyti asmens 
pasiekimų vertinimo metodus, taikomus įvairiose mokymo institucijose. 
 

„Simulith“ centro informacija 

SIMULITH CENTRAS INFORMUOJA 

Seminaro dalyviai su lektoriumi I. Vasiliausku 
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ATVIRŲ DURŲ DIENA 
 

2017 m. balandžio 4 d. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentai (BA-15 grupė), atliekantys 

praktiką IB ,,Suvenyras“,  suorganizavo atvirų durų dieną imitacinėje bendrovėje (vadovė Ana Samuilo-

va). Renginyje dalyvavo ir apie verslumo ugdymą  kalbėjo kolegijos direktorius dr. G. Sargūnas, direkto-

riaus pavaduotojai dr. R. Kliminskas, dr. D. Bakšys, socialinių mokslų fakulteto dekanė Laima Unterhau-

ser. Į  Atvirų durų dienos renginį atvyko svečiai: SIMULITH centro vadovė Rima Bačiulytė, Lietuvos imita-

cinių bendrovių prezidentas Marius Ignatonis, M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai ir 

mokytoja metodininkė Mindrina Lapienienė. SIMULITH centro vadovė Rima Bačiulytė pristatė užsienio 

šalių patirtį, steigiant imitacines bendroves, organizuojant veiklą imitacinėse bendrovėse. 

BA-15 grupės studentai pristatė SIMULITH centro veiklą, IB 

„Suvenyras“ pirkimo, pardavimo, buhalterijos ir personalo skyrių veiklą, 

supažindino su šiuose skyriuose atliekamais darbais, pildomais doku-

mentais, pareigybėmis esančiomis šiuose skyriuose. Apie Ispanijos 

švietimo sistemą kalbėjo Sergiu  Stefanuca, studentas atliekantis prakti-

ką IB ,,Suvenyras“ pagal Erasmus programą. 

 Renginio metu buvo organizuotas aukcionas - viktorina. Aukcione buvo 

galima įsigyti prekių iš 20-o amžiaus firmos katalogų. Veikė reklamos 

paroda „Iš XX-o į XXI-ą amžių“. Lankytojai galėjo palyginti 1995 – 2017 

metų IB „Suvenyras“ reklaminę medžiagą.  

Renginio dalyviai buvo pakviesti į atnaujintos IB „Stilius“ (vadovė Sandra Žukauskienė) atidarymo cere-
moniją  po remonto.  

Imitacinės bendrovės „Suvenyras“ informacija 
 

IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ KAUNO KOLEGIJOJE 
2017 m. balandžio 6 d. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete septintus metus iš eilės vyko 

imitacinių bendrovių mugė „Kūrybiškumas – sėkmingo verslo variklis 2017“, kurios tikslas – ugdyti jauni-

mo verslumą bei kūrybiškumą. Jau tradicine tapusi imitacinių bendrovių mugė šiemet pritraukė ne tik stu-

dentus, Kauno kolegijos darbuotojus bet ir svečius iš kitų šalių, kadangi mugė vyko Tarptautinės savaitės 

„Going International“ metu. Mugėje dalyvavo Kauno kolegijos imitacinės bendrovės: „Raštmena“, 

„Skanaus“, „Talija“, „Turistlandija“, „Žiedūna“ bei svečiai iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centro „Maisto namai“, kurios mugėje pristatė naujausias savo verslo idėjas. 

Mugės metu buvo galima įsigyti naujų imitacinių bendrovių 

prekių bei paslaugų, vyko įvairios loterijos, kur laimingieji lai-

mėjo prizų. Komisija, kurią sudarė „Simulith“ centro vadovė, 

verslo profesionalai, Kauno kolegijos darbuotojai ir praktikas 

IB atlikę Vadybos ir ekonomikos fakulteto absolventai bei stu-

dentai rinko geriausiai pasirodžiusias bendroves. Vėliau ko-

misija apdovanojo įmones už gebėjimą bendrauti ir bendra-

darbiauti, gebėjimą reklamuoti savo bendrovę, rinko geriausią 

vadybininką bei vadybininkę, geriausią mugės katalogą, ge-

riausią mugės radijo reklamą bei geriausią komandos prisis-

tatymą. Daugiausiai prekių pardavusi bei populiariausia ko-

manda paskelbta „Žiedūna“, prekiavusi rankų darbo, spalvin-

gais papuošimais bei gėlėmis, kuri atstovaus Kauno kolegiją tarptautinėje mugėje „21-oji tarptautinė imita-

cinių bendrovių mugė“ Kėdainiuose. 

IB mugės data sutapo su IB „Žiedūna“ 20-osiomis metinėmis, todėl mugės pabaigoje visi dalyviai bei sve-

čiai pasveikino IB „Žiedūna“ ir palinkėjo daug kūrybingų metų, o vėliau vaišinosi gimtadienio tortu.  

IB „Raštmena“ Marketingo skyriaus pardavimų vadybininkė Rimantė Žukauskaitė 

Renginio akimirka 

Renginio dalyviai 


