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Lietuvos institucijų.
ο 2017-06-12 dienai išduota 4685 vieningi IB baigimo pažymėjimai.
ο Suteiktas „Simulith metų žmogus
2016“ titulas Klaipėdos valstybinės kolegijos imitacinės bendrovės „Kopija“ vadovei Adelei Stonienei. Adelė Stonienė
yra ilgametė IB „Kopija“ vadovė, konstruktyviai bendradarbiaujanti su IB vadovais ir „Simulith“ centro darbuotojais, aktyvi Vakarų Lietuvos regioninių mugių
„Simulith“ tinkle organizatorė, prisidedanti prie tinklo veiklos kokybės gerinimo, imitacinių bendrovių idėjos žinomumo. Jos betarpiškas ir nuoširdus bendravimas sąlygoja daugiametės patirties
apie imitacinių bendrovių veiklą sklaidą.
Adelė Stonienė yra daugkartinė autorė,
konsultantė ir pagalbininkė, „Simulith“
centrui leidžiant įvairius tinklui aktualius
ir naudingus leidinius. IB „Kopija“ vadovė
geba motyvuoti praktikantus efektyviam
darbui imitacinėje bendrovėje, aktyviai
bendradarbiauja su verslo atstovais, organizuoja buvusių sėkmingų praktikantų
susitikimus su dabartiniais IB „Kopijos“
studentais, skatina praktikantus siekti
EUROPEN-PEN International pažymėjimo. Jos vadovaujami praktikantai aktyviai bendradarbiauja su užsienio imitacinėmis bendrovėmis, skleisdami žinią
apie Lietuvos IB tinklą. Dėkojame Adelei
Stonienei už daugiametę, aktyvią veiklą
„Simulith“ tinkle ir linkime neišblėstančios
energijos ateities darbuose ir visuomeninėje veikloje.
ο Apdovanoti geriausi 2016 metų IB
darbuotojai šiose nominacijose:
• „Geriausias IB direktorius“: Greta
Ovčinikovaitė, IB „Reda“, vadovė
Vaclava Griškevičienė, Vilniaus kooperacijos kolegija;

• „Geriausias IB skyriaus vadovas“:
Gabrielė Vaišvilaitė ir Simona Briedikytė, IB „Viko drauda“, vadovė Jolita
Naujalienė;
• „Komunikabiliausias IB darbuotojas“: Valerija Plavko, IB „Vigora“, vadovė Vaclava Griškevičienė, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla;
• „Kūrybiškiausias IB darbuotojas“:
Gabrielė Dilinikaitytė, IB „Reda“, vadovė Vaclava Griškevičienė, Vilniaus kooperacijos kolegija ir Herkus Minikevičius, IB „Talija“, vadovė Aušra Arminienė, Kauno kolegija;
• „Profesionaliausias IB darbuotojas“: Elvyra Ilgevičiūtė, IB „Reda“, vadovė Vaclava Griškevičienė, Vilniaus
kooperacijos kolegija.
ο Nuo mokslo metų pradžios pradėtas
pavadinimo keitimo procesas tinkle ir
verslo praktinio mokymo firmas pradėta
vadinti imitacinėmis bendrovėmis.

„Simulith“ padalinių naujienos:
ο Nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio įdiegta nauja paslauga tinklo nariams imitacinių paslaugų elektroninė sistema
„SIMU RINKA“. Ši imitacinių paslaugų
sistema:
• Iš esmės pakeitė iki šiol veikusią
vietinių atsiskaitymų tarp imitacinių
bendrovių tvarką! Naujoji tvarka patogesnė, labiau orientuota į vartotoją.
Visi tinklo nariai vietinius tarpusavio
atsiskaitymus vykdo prisijungę prie
šios sistemos, taip pat mato visas įvykdytas mokėjimo operacijas, sąskaitų likučius, gali suformuoti banko išrašus.
• Suteikia galimybę mokėti mokesčius, užsisakyti prekes ir paslaugas iš
imitacinių „Simulith“ centro padalinių.
• Suteikia galimybę matyti kitų imitacinių bendrovių svarbiausią informaciją.
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ο Vietiniai mokėjimo nurodymai, įdiegus „Simu
rinka“ sistemą, vykdomi imitacinėse bendrovėse savarankiškai. Buvo atliekamas sistemos
testavimas, IB konsultavimas bei klaidingų operacijų koregavimas. Atlikta 112 tarptautinių
pavedimų per PenApps sistemą. Po mugės
„Kėdainiai 2017“ visoms dalyvavusioms mugėje imitacinėms bendrovėms buvo pervesti jų
uždirbti pinigai iš IB „Viko bankas“ sąskaitų į
atitinkamas Simulith banko sąskaitas.
ο „Simulith banko“ duomenimis Lietuvos IB
dažniausiai pirko iš Vokietijos, Šveicarijos, Danijos, Belgijos ir Austrijos IB tinklų. Daugiausiai
Lietuvos imitacinėms bendrovėms užsakymų
pateikė ir pirko iš jų Šveicarijos, Danijos, Švedijos, Ispanijos, Austrijos IB.
ο Per mokslo metus išleista trylika „Simulith“
žinių numerių.
ο Užregistruotos 2 naujos IB: „MABIKAS“,
„TAURUS“, atliktos visos jų registravimo procedūros, išrašyti ir išsiųsti šių įmonių naujo tipo
įregistravimo pažymėjimai.
Organizacinė veikla:
o Laimėtas konkursas, gautas finansavimas iš
ŠMM ir kartu su asociacija „Liba“ Vilniaus rotušėje organizuotas pirmasis studentų, mokinių
mugė-konkursas, skirtas mokymo institucijoms,
neturinčioms imitacinių bendrovių. Renginys
sukvietė komandas iš įvairiausių Lietuvos kampelių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio,
Elektrėnų, Marijampolės, Kėdainių, Visagino,
Radviliškio ir Neringos mokymo institucijų.
Kiekviena komanda, sugalvojusi verslo idėją ir
savo pavadinimą, sukūrusi katalogą ir stendo
dekoracijas, atsidariusi banko sąskaitą Vilniaus
kolegijos imitacinėje bendrovėje „Viko bankas“
renginio metu tapo imitacine bendrove, prekiaujančia sukurtomis prekėmis ir paslaugomis,
o už jas atsiskaitė mugės valiuta.
o Organizuoti du dalyviais gausūs seminarai
imitacinių bendrovių vadovams: „Sakytinio ir
rašytinio žodžio galia“ Vilniuje ir „Inovatyvūs
mokymo ir mokymosi metodai verslumo ugdyme“ Kaune.
o Laimėtas konkursas ir gautas finansavimas
iš ŠMM tarptautinei 21-ajai imitacinių bendrovių mugei KĖDAINIAI-2017 organizuoti. Renginio metu pirmą kartą buvo organizuojamas
aukcionas bei Lietuvos mugės dalyvių prekyba
internetu su IB iš 5 šalių: Kanada, Italija, Ispanija, Rumunija, Rusija.
o Vyko individualūs IB vadovų apmokymai
„Darbo organizavimas imitacinėje bendrovėje“
„Simulith“ centre naujiems vadovams:

• Iš Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos, 1 mokytoja.
• Iš Vilniaus statybininkų rengimo centro, 1
mokytoja.
o Organizuoti 2 pasitarimai imitacinių bendrovių vadovams.
ο Pagal Erasmus+ mainų programą priimti šeši mokytojai iš įvairių Ispanijos mokymo institucijų. Svečiai susitiko su „Simulith“ centro darbuotojais, svečiavosi Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultete įsikūrusiose imitacinėse bendrovėse „Viko bankas“ ir „Viko drauda“, Vilniaus
turizmo ir prekybos verslo mokykloje ir imitacinėje bendrovėje „Vigora“, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre ir ten įsikūrusioje imitacinėje bendrovėje „Maisto namai“.
ο Pagal
Erasmus+
projektą
EURnation_Broadening Horizons through Mobility Nr.
2015-1-PT01-KA102-012745, priimti keturi įvairių Portugalijos insttitucijų atstovai. Vizito tikslas - susipažinti su Vilniaus kolegija, imitacinių
bendrovių tinklu ir jame vykstančiais procesais.
o Priimta šešių asmenų delegacija iš Ukrainos. Vizito tikslas - susipažinti su imitacinių
bendrovių tinklu ir jame vykstančiais procesais,
susitarti dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
o „Simulith“ centre lankėsi „EUROPEN – PEN
International“ asociacijos darbuotoja Laima
Bartkėnaitė. Vizito tikslas - išsamiai sužinoti
apie imitacinių bendrovių veiklą Lietuvoje. Pirmąją dieną viešnia susitiko su „Simulith“ centro
darbuotojais, svečiavosi Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultete įsikūrusiose imitacinėse
bendrovėse „Viko bankas“ ir „Viko drauda“.
Šiomis dienomis vykusiame seminare, imitacinių bendrovių vadovų pasitarime ir asociacijos
„Liba“ pasitarime susitiko ir bendravo su imitacinių bendrovių vadovais.
o Paskelbtas Nacionalinis konkursas, kurio
objektas: vizualinis pristatymas (filmuota medžiaga, animacija ar pan.), pristatantis imitacinių bendrovių koncepciją, esmę ir jų teikiamą
naudą. Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais.
o „Simulith“ centre lankėsi ir centre organizuotuose renginiuose (viktorinose, seminaruose)
dalyvavo praktikantų grupė iš IB „Statinga“
(Vilniaus statybininkų rengimo centras), IB
„Reda“ (Vilniaus kooperacijos kolegija) ir IB
„Vilionė“ (Vilniaus kolegija) praktikantai. Taip
pat lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto
technologijų pedagogikos specialybę studijuojantys studentai bei mokytojai iš įvairių Lietuvos mokymo institucijų, tobulinantys technologijų mokytojo kvalifikaciją LEU.
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Dalyvavimas renginiuose, mokymo ir kituose vizituose Lietuvoje ir užsienyje:
ο Siekiant skatinti ir palaikyti regioninių mugių
organizavimą, susitikti su IB vadovais ir praktikantais, 2016-12-08 dalyvauta Vakarų Lietuvos
regiono imitacinių bendrovių mugės dalyvių vertinimo komisijoje Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
ο Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto
IB „Vilionė“ ir IB „Miglė“ organizuojamoje II-joje
respublikinėje studentų praktinėje konferencijoje „Imitacinės bedrovės: teorijos ir praktikos
dermė“ 2017-03-23.
ο Kauno kolegijos imitacinių bendrovių mugės „Kūrybiškumas – sėkmingo verslo variklis
2017“ vertinimo komisijoje.
ο 2017 m. kovo 2 d. Vilniaus turizmo ir prekybos mokykloje vykusiame nacionaliniame konkurse-mugėje „Tauta be ateities – tauta be praeities“ vertinimo komisijoje.
ο Panevėžio kolegijos imitacinių bendrovių
atvirų durų dienoje, kur buvo skaitytas pranešimas „Verslumo įgūdžių ugdymas imitacinių
bendrovių tinkle“.
ο Vilnius kooperacijos kolegijos Imitacinės
bendrovės „Reda“ studentų praktinėje konferencijoje „Reklama ir verslas“.
ο 2017 rugpjūčio 28 – birželio 3 dienomis pagal Erasmus+ programą vykta į mokymosi vizitą į Ispanijos imitacinių bendrovių centrinį biurą
Fundació Inform.
ο 2017 kovo 05-11d. dienomis pagal Erasmus+ programą vykta į mokymosi vizitą į Belgijos imitacinių bendrovių centrinį biurą COFEP.
ο Vilniaus kolegijoje 2-ojoje tarptautinės konferencijos „Creativity, Innovation and Entrepreneurship“ renginiuose.
ο UAB „EU Trade“ organizuotoje konferencijoje „Socialinis verslas bei dalijimosi ekonomika
Lietuvoje“, Vilniuje.
ο 2016 gruodžio 13 d. dalyvauta Utenos kolegijoje vykusiuose Utenos kolegijos Elektroninio
mokymo centro dėstytojų inicijuoto ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos remto projekto Virtualaus ir kūrybiško verslo akademija renginiuose
ir skaitytas pranešimas „Studentų kūrybiškumas „Simulith“ tinklo renginiuose“.
IB veiklos vertinimas.
Įvertinta IB veikla už 2016 metus ir mugės Kėdainiuose metu apdovanota:
ο Metų importuotojas 2016 – „Dovanų karalystė“, „Interjeras“;
ο Metų eksportuotojas 2016 – „Vigora“,

„Siluetas“;
ο Metų korespondentas 2016 – „Gija“,
„Vilionė“, „Interjeras“;
ο Metų organizatorius 2016 – „Kopija“;
ο Metų pardavėjas 2016 – „Pamarys“,
„Aitvaras“;
ο Metų pirkėjas 2016 – „Studauto“, „Auksinis
ryšys“;
ο Metų partnerystė 2016 – „Vilionė“;
ο Metų prekybininkas 2016 – „Vilties žiedas“,
„Kopija;
ο Tarptautiškiausia IB 2016 – „Interjeras“,
„Siluetas“, „Vigora“.
ο Įvertinta 18 imitacinių bendrovių praktikantų
kompetencijų aplankai ir jiems suteikti EUROPEN-PEN International kokybės pažymėjimai.
ο Organizuotas
imitacinės
bendrovės
„Pamarys“ veiklos patikrinimas vietoje, bei konsultuota „Biurometa“ vadovė siekiant įgyti tarptautinį IB veiklos kokybės pažymėjimą.

ο Baigtas įgyvendinti Erasmus+ partnerysčių
projektas „Versli VPMF mokyklose – inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti
mokyklą paliekantiems mokiniams“. Dalyvauta
baigiamojoje projekto konferencijoje Miunchene, Vokietija. Sukurta programa ir dokumentai,
pritaikyti IB veiklai 14-16 metų mokiniams.
Projektinė veikla:
ο Inicijuoti projektai, kurio rezultatai dėl finansavimo bus žinomi vasarą:
• Švietimo mainų paramos fondui užpildyta
ir pateikta vertinimui Erasmus + strateginių
partnerysčių inovacijų vystyme paraiška
„Innovative method for promoting entrepreneurship education to teenagers“.
• Švietimo mainų paramos fondui užpildyta
ir pateikta vertinimui Erasmus + strateginių
partnerysčių inovacijų vystyme paraiška
„Practice Enterprise Model as a Flexible Educational Tool for Foreigners“.
Taip pat bendradarbiauta su:
ο Baltarusijos Jaunimo verslumo paramos ir
vystymo centru ir Nacionaliniu plėtros institutu
rengiant projektą pagal INTERREG programą,
pagal kurį būtų kuriamas imitacinių bendrovių
tinklas Baltarusijoje.
ο Europen Pen International asociacija rengiant Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą, pagal kurį būtų kuriamas imitacinių bendrovių tinklas Latvijoje.
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