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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 

PLANUOJAMI PAGRINDINIAI TINKLO RENGINIAI 
 

2018 m. lapkričio 6-7 d. Baleliuose, Ukmergės rajone vyks verslumą skatinantys ren-

giniai (verslumo konkursas, konferencija, vadovų pasitarimas ir kt.) imitacinių bend-

rovių vadovams, studentams bei mokiniams. Konkursas IB praktikantams vyks UAB 

„Roris ir Ko“, visos verslumo užduotys bus susijusios su šios įmonės veikla. 

Išsamiau apie Utenos kolegijos organizuojamą renginį informuosime artimiausiu 

metu. 
 

2018 m. lapkričio 21 dieną Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyks studentų verslumo 

konkursas. 
 

2019 m. kovo mėn. Vilniuje vyks IB vadovų seminaras, pasitarimas ir Asociacijos 

„LIBA“ narių susirinkimas. 
 

2019 m. balandžio 16 dieną Vilniuje vyks tarptautinė imitacinių bendrovių mugė. 
 

PASIKEITIMAI TINKLE 

 

Laikinai veiklą sustabdė šios imitacinės bendrovės: AGROVERSLO KORPORACIJA 

(Aleksandro Stulginskio universitetas); DOVANŲ KARALYSTĖ (Kauno Tito Masiulio 

jaunimo mokykla); MAISTO NAMAI (Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras); REDA (Vilniaus kooperacijos kolegija); SIURPRIZAS (Ukmergės technolo-

gijų ir verslo mokykla); SKANAUS (Kauno kolegija). 

TINKLO INFORMACIJA 

„Simulith“ centras kartu su Itali-

jos imitacinių bendrovių centri-

niu biuru, „EUROPEN- PEN 

International“ ir Italijos, Lietu-

vos ir Vokietijos mokyklomis 

š.m. spalio 1 dieną pradėjo 

vykdyti projektą „Innovative 

method to promoting entrepre-

neurship education to teena-

gers“ (IMPEET) Nr. 2018-1-

LT01-KA201-046977. 

Projekto tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant 

prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto 

prieš vaikus strategijas. 

Išsamiau apie projektą: http://sl.viko.lt/impeet/  

PROJEKTINĖ VEIKLA 
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Būsimieji logistai ekspeditoriai (816 grupės mokiniai), atliekantys praktiką Imitacinėje bendrovėje „Vigora“,  

yra įsitikinę, kad versliai mąstantys žmonės ir inovatyvios įmonės yra itin svarbūs kuriant geresnį pasaulį. 

Dirbdami IB jie suprato, kad verslo idėjos plėtojimas pareikalauja tokių resursų kaip jų laikas, bendravimo, 

kūrybiškumo ir verslumo įgūdžiai, žinios ir įvairi patirtis, pažintys, nekilnojamasis turtas, turimi įrankiai tiks-

lui pasiekti, finansiniai ištekliai ir kt. 

Įgyvendinti minėtus įgūdžius padeda ket-

virtus metus iš eilės IB „Vigora“ praktiką 

atliekantys Čekijos Pilzeno prekybos, tai-

komųjų menų ir dizaino profesinės mo-

kyklos mokiniai. Pirma pažintis prasidėjo 

darbinėje aplinkoje – bendrovės darbuo-

tojai vyko pasirašyti bendradarbiavimo, 

pirkimo-pardavimo sutarčių su IB 

„Gija“ (Vilniaus paslaugų verslo darbuo-

tojų profesinio rengimo centras) ir su IB 

„Vilionė“ (Vilniaus kolegija Verslo vadybos 

fakultetas). Abiejose institucijose vyko 

naujausių kolekcijų demonstravimas,   

imitacinių bendrovių veiklos pristatymas, 

aktyvios derybos nustatyti pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, diskusijos.  

Susitikimų su studentais metu buvo pristatytas projektas „Reducing Upper Secondary ESL with Practice 

Enterprise (RUSESL)“, vyko atviros diskusijos, studentai ir mokiniai atsakė į anketos klausimus. 

Kitą dieną darbinius susitikimus bendrovės darbuotojai pratęsė „Simulith“ centre, kuriame vyko susitiki-

mas su Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentu Mariumi Ignatoniu bei „Simulith“ centro vers-

lo konsultante Danguole Ignatoniene, kurie pristatė Centro padalinių veiklą bei vykdomus projektus, atsa-

kė į mokiniams rūpimus klausimus. 

Svečių iš Čekijos vizitas IB „Vigora“ pasibaigs projektinio darbo „Mada pagal Vigorą“ pristatymu.  

IB „Vigora“ informacija 

IB „VIGORA“ TĘSIA TRADICIJAS: VĖL SVEČIAI IŠ ČEKIJOS! 

Nelauktai atėjo rugsėjo 1-oji. Prasidėjo nauji mokslo metai, startuojant verslo imitacinėje bendrovėje 

“Vilionė”. 

Pirmosios valandos šioje paskaitoje buvo pilnos nežinomybės, nes viskas buvo “kitaip” nei esame įpratę 

matyti paskaitose. Auditorija priminė biuro kabinetą, nebuvo nei suolų, nei lentos. Grupėje tvyrojo tyla, 

visi pasimetę ir atrodo lyg nerandantys sau vietos, tačiau įsijautę į dėstytojos paskirtas darbo roles. Čia 

atėjome dirbti, bandydami įsijausti į įmonės skyrių gyvenimą ir pareigas, o ne klausyti teorijos. 

Gavome metodinę medžiagą, kad galėtume sužinoti savo roles ir permetę medžiagą akimis, kibome į 

darbus! 

Pirmos dienos įspūdis puikus, tikiuosi ir toliau seksis gerai, įgysime naujų žinių ir patirties darbui realioje 

įmonėje. 

Parengė IB “Vilionė” tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus darbuotoja Rūta Šarkaitė 

PIRMAS ŽVILGSNIS IB „VILIONĖ“ 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su IB „Vilionė“ 


