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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

Susidūrėme su iššūkiu, apie tai rašė fantastai, matėme apokaliptiniuose filmuose, o niekas mūsų 

net baisiausiuose košmaruose nesapnavome, tačiau mes esame stipresni nei kartais sau pripažįsta-

me. 

Tokioje atrodytų be išeities situacijoje galime įžvelgti ir gerųjų pusių - išmokome neskubėti, planuoti 

savo laiką, naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, žvelgiant globaliau, kaip 

bebūtų, bet leidome gamtai atsikvėpti. 

Galėdami neskubėti, kartu galime nuveikti labai daug darbų, todėl kviečiame ir toliau aktyviai bend-

rauti ir bendradarbiauti. Dirbame ir jokios negandos mūsų nesustabdys, tik dar daugiau, užgrūdins ir 

būsime pasirengę atremti didžiausias negandas. 

Ne vienas jūsų pasidalino kaip tokiomis aplinkybėmis sėkmingai vykdo veiklą, keletas puikių pavyz-

džių pateikiamos šiose žiniose. 

„Simulith“ centras, įprastu darbo grafiku dirba nuotoliniu būdu, visuomet esame pasiruošę Jums būti 

naudingais ir parengėme priemonių ir siūlymų, kaip kuo geriau padėti mums visiems išnaudoti atsi-

radusias naujas galimybes. 

 

ĮRANKIS PREKYBOS PARTNERIAMS COVID-19 LAIKOTARPIU SURASTI 

Sukurtas įrankis, t.y. e-platforma, kurio pagalba galite lengvai susirasti karantino laikotarpiu veiklą 

vykdančias tiek Lietuvos, tiek užsienio imitacines bendroves. Įrankis anglų kalba, tačiau jame patei-

kiama pagrindinė ir lengvai suprantama informacija, todėl jis bus patogus ir partneriams Lietuvoje 

surasti. 

Visos Lietuvoje veikiančios imitacinės bendrovės apie šį įrankį buvo informuotos elektroniniu paštu. 

Dėkojame atsakiusiems. Tie, kurie dar nespėjote to padaryti, kviečiame kuo greičiau atsakyti į laišką 

ir nuolat informuoti ar skelbiama tiksli informacija. 

Įrankis pasiekiamas paspaudus šią nuorodą: https://activenow.penworldwide.org/ 

 

LIETUVOS IB TINKLO IR „SIMULITH“ CENTRO BENDRADARBIAVIMAS  

„Simulith“ centras siekia aktyviai ir atvirai bendrauti ir bendradarbiauti karantino sąlygomis, todėl 

siūlome arba pasirinkti iš šių pasiūlytų jums priimtiniausių būdų arba siūlyti savo bendradarbiavimo 

formas: 

• Asmenines konsultacijas el. paštu Centro padalinių veiklos klausimais (simulith@gmail.com). 

• Viktorinas apie „Simulith“ centrą, IB tinklą, Asociaciją LIBA, pasaulinį IB tinklą, EUROPEN-PEN 

International asociaciją. Susisiekime asmeniškai ir aptarkime jus dominančias temas. 

• Online konkursus, organizuojamus tiek su Centru, tiek tarp bendrovių, parengiant klausimus pagal 

savo IB veiklos pobūdį. 

• Nuotolinę imitacinių bendrovių prekybos mugę per Teams ar Zoom ar kitas platformas (pagal gali-

mybes), kurios metu praktikantai gyvai pristatytų savo katalogus, konkrečią proginę akciją, išskirti-

nį pasiūlymą, rinkodaros kampaniją, susijusią su COVID-19 pasauline pandemija, vestų derybas ir 

užsakytų produkciją, vertinimo komisija, pagal iš anksto patvirtintus vertinimo nuostatus išrinktų ir 

apdovanotų nugalėtojus. 

• „Apskritojo stalo“ diskusijas aktualiomis temomis, interviu aktualiomis temomis (Teams arba Zoom 

platformomis). 

• Tiesioginius „Simulith“ centro užsakymus iš dirbančių bendrovių atsiųstų katalogų. Šiuo metu turi-

me atsiųstus katalogus iš šių imitacinių bendrovių: „Talija“, „Turistlandija“, „Vigora“, „Žuvėdra“. Ka-

talogus rasite tinklo narių svetainėje, sąrašas nuolat pildomas naujai atsiųstais katalogais. 

Laukiame jūsų atsiliepimų ir siūlymų el. paštais: rima.baciulyte@viko.lt, m.ignatonis@viko.lt, 

d.ignatoniene@viko.lt. 

Likite sveiki ir saugūs Rima, Danguolė ir Marius, „Simulith“ centras. 
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      NETIKĖTAS POSŪKIS IB „VIGORA“ VEIKLOJE 
 

Kai jau atrodė, kad sustojo viskas, kažkur, širdies gilumoje, supratome, kad visada yra išeitis. 
Supratome, kad dabartinė situacija, tai tik dar vienas iššūkis. O IB „Vigora“ iššūkius priima ir juos 
įveikia, tarpais geriau, tarpais blogiau. Tas „blogiau“ - tik dar naujas postūmis, įveikti tai, kas pavy-
ko netobulai... 

Pirmas darbas, kurį nuveikėme šiuo sudėtingu laikotarpiu, buvo surasti šiuo metu veikiančias įmones. Koks didelis 
džiaugsmas, kai į mūsų šauksmą atsiliepė IB „Turistlandija“, „Nobilitas“, „Žuvėdra“, „Talija“, „VIKO Drauda“, 
„Biurometa“. Ir viskas pajudėjo, atnaujinamos sutartys, nauji komerciniai pasiūlymai, katalogai, užsakymai ir t.t.  

IB „Vigora“ šiuo metu dirba būsimieji logistai ekspeditoriai, tai žmonės, kurie yra pasirinkę pakankamai ekstremalią pro-
fesiją. Jie ir pasakė: „Per mažai veiklos“, todėl šis sakinys paskatino nerti į platesnius vandenis, ieškoti veikiančių įmo-
nių visame pasaulyje. Mūsų iniciatyva ir noras neliko nepastebėti EUROPEN-PEN International prezidento Scott Mit-
chell, kuris mokiniams parašė laišką ir padėkojo: „Thank you for being so active during this period and trying to main-
tain company contacts with other companies from around the world. We appreciate your activity. It is very important to 
be proactive in trying to maintain business contacts during this unique period.“  

Ši situacija pakeis ir mūsų prekių asortimentą, todėl išpardavę senos kolekcijos likučius, pateiksime netikėtą ir atitin-
kantį nūdienos svarbą pasiūlymą mūsų pirkėjams.  

Mokiniai dalinasi mintimis, kad likus namuose viskas įmanoma, galima dirbti, mokytis, kurti, svajoti ir rasti tai, ko įpras-
tomis sąlygomis net negalvotum daryti. Džiaugiasi, kad atlikdami komandines užduotis pradėjo intensyviau bendrauti, 
geriau pažino vieni kitus, pasitelkę visas įmanomas virtualios komunikacijos programėles, nors kartu prasiveržia ir di-
delis noras bendrauti gyvai. 

Danas – ....„Nesitikėjau, kad praktiką galima atlikti nuotoliniu būdu“.... 

Linas – ....„Ši praktika labai naudinga, daug informacijos, galimybė bendrauti su kitų IB mokiniais“.... 

Natalija – ....„Viskas patinka ir įdomu. Labai gera patirtis, kuri tikrai visiems pravers“... 

Lukas – ....„Kai iš pradžių išgirdau, kad praktiką reikės atlikti nuotoliniu būdu, tai sunerimau, bet kai pradėjome 
dirbti, tai supratau, kad nieko nereikėjo bijoti ir jei yra klausimų, tai reikia tiesiog pasiklausti mokyto-
jos arba grupiokų.  

Jeigu manęs klausiate ar man patiko pamokos nuotoliniu būdu, tai aš galiu pasakyti, kad tai nėra 
blogai, tik vienas minusas, kad reikėjo bendrauti per kompiuterius, o ne dirbti šalia kolegos.“... 

Laima – ... „Viskas tikrai gerai, aišku būtų smagiau realiai bendrauti, bet dėl susiklosčiusios situacijos, reikia 
džiaugtis ir tuo. Sunkiausia yra vykdyti diskusijas tarpusavyje. Ir šiuo metu yra sunku kurti katalogą, 
kai nesame visi kartu“... 

Kas dar svarsto ar galima vykdyti IB veiklą nuotoliniu būdu, net neabejokite, tik pirmyn į mūsų platėjantį ratą. Laukiame 
intriguojančių pasiūlymų, įdomių veiklų, linksmų virtualių susitikimų.  

Vaclava Griškevičienė, imitacinės bendrovės „Vigora“ vadovė, profesinio mokymo centras „Žirmūnai“  

 

IB VIKO DRAUDA VEIKLA IŠŠŪKIŲ LAIKOTARPIU – TAMPAME STIPRESNIAIS! 

IB VIKO DRAUDA komanda kartu su visa akademine bendruomene dirba nuotoliniu būdu. 
Šiuo laikotarpiu ypatingai padidėjo kiekvieno įmonės darbuotojo individuali atsakomybė už 
įmonės veiklos rezultatus. Tenka ne tik prisitaikyti prie pasikeitusių įmonės veiklos sąlygų, bet 
ir kiekvienam žengti didelį žingsnį į priekį pritaikant šiuolaikines informacines technologijas 
informacijos perdavimui bei bendravimui su kolegomis ir klientais. Turėdami ambicingų tikslų 
išlaikyti jau iškovotas IB VIKO DRAUDA pozicijas geriausių pasaulio imitacinių įmonių reitin-
ge, šiuo metu aktyviai dalyvaujame elektroninėje prekyboje tarptautiniame imitacinių įmonių 
EUROPEN-PEN International tinkle, vykdome tarptautinius atsiskaitymus Simulith banke. 

Esame nedidelė 11-os darbuotojų komanda, todėl kiekvienam tenka prisiimti atsakomybę siekiant rezultato ir išlaikant 
iškovotas lyderio pozicijas. Šalia kasdienių darbų IB VIKO DRAUDA darbuotojai kėlė kvalifikaciją Vyčio Merkinyko or-
ganizuotuose Teams aplinkoje vidiniuose mokymuose „InshurTech 100“, kuriuose susipažino su inovatyviausių pasau-
lio draudimo verslo InshurTech įmonių veikla. 

Džiaugiamės mūsų Ekonomikos fakultete sudarytomis sąlygomis dirbant namuose kiekvienam darbuotojui pasiekti IB 
VIKO DRAUDA kompiuterius, ir mūsų pagrindinį darbo įrankį - draudimo informacinę sistemą DIS. Atėjo laikas, kai visi 
supratome, kad kiekvieno mūsų įsitraukimas į inovacijų vystymąsi yra neišvengiamas. Vilniaus kolegija suteikia mums 
galimybes tobulėti ir IB VIKO DRAUDA savo pavyzdžiu įkvėpti kitas „Simulith“ tinklo įmones tęsti veiklas, priimti pasau-
linės pandemijos iššūkius, grūdintis, dalintis gerąją patirtimi, laikytis socialiai atsakingo verslo principų, kad mus supan-
ti verslo aplinka būtų tvari ir patikima. 

Išgyvena tie verslai, kurie sugeba prisitaikyti prie bet kokių ekonominių sukrėtimų sąlygų, todėl IB VIKO DRAUDA kvie-
čia visas „Simulith“ tinklo įmones priimti strategiškai teisingus sprendimus ir imtis lyderystės rinkoje. 

Jolita Naujalienė, imitacinės bendrovės „VIKO Drauda“ vadovė, Vilniaus kolegija 


