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VERSLUMO RENGINYS 

2017 m. lapkričio 13-14 d., Utenoje vyks verslumą skatinantis renginys 
„ĮTRAUKIANTIS VERSLO LABIRINTAS“. 

Renginys vyks: Kūrybinių industrijų centre „ Taurapilis“ , Aušros g. 47, Utena 

Organizatoriai ir partneriai: Utenos kolegija, Lietuvos IB tinklas „ Simulith“ , 
Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA, tarptautinis IB tinklas  EUROPEN-
PEN International. 

Preliminari renginio programa 

2017-11-13 d. 

9:00 – 15:00 3-oji tarptautinė vaizdo konferencija „Verslo labirintas 2017“, 
skirta verslumo ugdymo formaliajame ir neformaliajame švietime aktualijoms nagri-
nėti. Kviestiniai pranešėjai-verslo atstovai dalinsis su konferencijos klausytojais-
studentais/moksleiviais patarimais ką svarbu daryti ir ko nedaryti, norint pradėti 
verslą. Akademinės bendruomenės (pedagogai, studentai/moksleiviai) atstovai 
konferencijoje dalinsis patirtimi ir laimėjimais ugdant verslumo gebėjimus. Konfe-
rencijos sekcijose verslo atstovai organizuos diskusijas jaunimui ir verslui aktualiais 
klausimais. 

15:00 – 20:00 Edukacinė programa „Aktyvus ir išradingas verslas“. Planuoja-
ma aplankyti Anykščių menų inkubatoriuje įsikūrusius verslus, dalyvauti edukacinė-
je programoje. 
 

2017-11-14 d. 

8:30-10:00 IB vadovų pasitarimas. Asociacijos LIBA narių susirinkimas. 

10:00-14:00 Praktinis seminaras imitacinių bendrovių, vadovams „Emocinis 

intelektas ir komandinio kūrybiškumo skatinimas“. 

9:00-14:00 Edukacinės programos „Gyvi projektai“ moksleiviams ir studen-
tams. Edukacinių programų metu studentai ir moksleiviai mokysis susikurti 
atstovaujamos IB audio reklamą ir video pristatymą, kuriuos vėliau galės pristatyti 
tarptautinėje imitacinių bendrovių mugėse Lietuvoje ir užsienyje.  

 

Nakvynės kaina, registracijos anketa ir kita informacija bus paskelbta 

artimiausiu metu. 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“ kartu su Kauno Tito Masiulio jauni-
mo mokykla, Ispanijos ir Italijos imitacinių bendrovių centriniais biurais ir 
„EUROPEN-PEN International“ š.m. spalio 1 dieną pradės vykdyti projektą 
“Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-
1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“. 

Daugiau informacijos kitose žiniose ir Asociacijos svetainėje www.liba.lt. 
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PIRMŲJŲ DIENŲ ĮSPŪDŽIAI 

Vilniaus kolegijoje įsikūrusi IB „Vilionė“ puiki vieta įgauti naujos patir-
ties. 

Pirmą kartą įžengę į kabinetą likome pasimetę, kabineto aplinka buvo 
visiškai kitokia nei buvome pratę matyti, viskas priminė biurą, labai 
daug informacijos, daug popierių, atskiri skyriai, sunumeruoti doku-
mentai. Buvome išsigandę, nes viskas vyksta panašiai kaip realioje 
įmonėje. Visi buvome išsiblaškę, bet po mažu įsijautėme į darbo rit-
mą. Susipažinome su dokumentų tvarkymu, išmokome gražiai rašyti 
laiškus ir į juos atsakyti. Mokomės dirbti komandoje, padedame vieni 
kitiems, stengiamės darbe išlikti žvalūs ir motyvuoti. Dabar visi drau-
giškai bendradarbiaujame, į darbą skubame su džiaugsmu. Darbas 
imitacinėje bendrovėje suteikia galimybę neturint patirties ją įgyti ir 
pasijusti didelės bendrovės dalimi. 

IB „Vilionė“ Rinkodaros vadybininkas Kasparas Bartkus ir Tarptautinių 
ryšių ir rinkodaros vadovė Agata Juckevič  

PIRMIEJI ŽINGSNIAI IB „VIGORA“ 
Šiuo metu atliekame praktiką imitacinėje bendrovėje „Vigora“, kuri, mūsų nuomone, yra labai naudinga. 
Daugumai studentų, netgi baigus mokslus ir įgijus specialybę, labai sunku įsivaizduoti kaip viskas vyks tik-
roje įmonėje, ką reikės daryti. Imitacinėje bendrovėje yra sudaryta galimybė dirbti keturiuose skirtinguose 
skyriuose (personalo, pirkimo, pardavimo ir buhalterijos) ir susipažinti su kiekvieno skyriaus veikla. Susipa-
žindami su kiekvieno skyriaus aprašymais bei su IB vadovės pagalba išmokstame atlikti daugelį darbų, 
kurie iš pradžių, galbūt, atrodė labai sudėtingi.  

Pirmas didelis mūsų pardavimo skyriaus vadybininkų darbas -  tai nauja rudens kolekcija visai šeimai, ku-
rią jau pristatėme tiek Lietuvos, tiek užsienio potencialiems pirkėjams. 

Pirkimo skyriaus vadybininkai ieško naujų tiekėjų, vykdo derybas ir atnaujina pirkimo-pardavimo sutartis. 
Dėka personalo skyriaus darbuotojų suformavome naują kolektyvą, geriname IB įvaizdį, atsakingai tvarko-
me verslo korespondenciją. 

Buhalterijos skyriaus darbuotojai šiuo metu įvertina bendrovės finansinę būklę, atsiskaito su tiekėjais, skai-
čiuoja naujų darbuotojų pirmuosius atlyginimus.   

Tokia yra pradžia ir pirmieji įspūdžiai, šitaip supratome kokie darbai vyksta IB. Manome, kad kiekvienas 
atlikęs praktiką bendrovėje gali pasakyti,  jog tai labai naudinga patirtis, kuri padės ir tolimesniame gyveni-
me. 

IB „Vigora“ personalo skyriaus darbuotojai 

IB „BIUROMETA“ IŠVYKSTAMOJI PASKAITA 
2017 m. rugsėjo 20 d. studentai, atliekantys praktiką IB 
„Biurometa“ paskaitą perkėlė į realios įmonės aplinką. Tikslas, 
kurį išsikėlėme prieš vykstant - plėtoti verslo įmonės ir imitaci-
nės bendrovės bendradarbiavimą per projektinę veiklą. Viešbu-
čio vadovė studentus supažindino su pačiu viešbučiu, teikiamo-
mis paslaugomis, akcentavo, jog „Smiltynės Jachtklubas“  ypa-
tingai pasižymi lankstumu ir klientų poreikių tenkinimu, organi-
zuoja asmenines šventes, pokylius, įmonių vakarėlius ir taip pat 
tenkina individualių klientų poreikius. Susitikimo metu aptartos 
užduotys ir bendri projektai, kuriuos studentai atlikdami praktiką 
imitacinėje bendrovėje „Biurometa“ bandys įgyvendinti. Imitaci-

nių bendrovių ir realių verslo įmonių bendradarbiavimas yra labai svarbus rengiant konkurencingus specia-
listus besikeičiančiai darbo rinkai. 

IB „Biurometa“ informacija 

 


