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NACIONALINIS KONKURSAS 
Lietuvoje jau beveik 25 metus sėkmingai veikia imitacinės bendrovės. Per šį laikotarpį 
„Simulith“ centro darbuotojai, imitacinių bendrovių vadovai, Asociacijos „Liba“ nariai parašė 
visą eilę knygų, straipsnių, dalinosi šio metodo teikiamais privalumais konferencijose, semi-
naruose, įvairiuose susitikimuose, yra sukurti filmai, pristatantys koncepciją, renginius, taip 
pat filmai, kuriose imitacinių bendrovių praktikantai, mokiniai ir studentai, dalinasi mintimis 
apie imitacinių bendrovių pridėtinę vertę. Šiame greitai besikeičiančiame pasaulyje labai 
vertinamos permainos ir naujas, kitoks požiūris į įprastus dalykus. Todėl kilo idėja paskelbti 
konkursą, kuriame praktiką imitacinėse bendrovėse atliekantys ar jau atlikę asmenys kvie-
čiami sukurti trumpą vizualinį pristatymą kitaip, naujai ir patraukliai pristatyti imitacinių bend-
rovių teikiamą naudą. 

Konkurso objektas: vizualinis pristatymas (filmuota medžiaga, animacija ar pan.), 
pristatantis imitacinių bendrovių koncepciją, esmę ir jų teikiamą naudą. 

Konkursas vyksta: 2017 m. vasario 8 d. -  2017 m. gruodžio 29 d. 

Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais: 

1 vieta – 100 EUR 

2 vieta – 50 EUR 

3 vieta – 20 EUR 

Informacija apie konkursą, dalyvavimo taisyklės ir paraiškos forma skelbiami interneto pus-
lapyje www.sl.viko.lt. 

KVIETIMAS DALYVAUTI TYRIME 
Gerbiamieji imitacinių bendrovių vadovai, 

Klaipėdos valstybinės ir Vilniaus kolegijų tyrėjų komanda atlieka tyrimą „Imitacinių bendro-
vių (IB) veiklos galimybės realaus verslo kontekste“, kurio tikslas atskleisti, kaip skirtingos 
suinteresuotosios šalys (Lietuvos imitacinių bendrovių ir realaus verslo įmonių atstovai) ver-
tina tarpusavio bendradarbiavimą, jį lemiančius veiksnius, poreikius, naudą bei tobulinimo 
kryptis.  

Tyrimo rezultatai bus panaudoti verslumo įgūdžių ugdymo imitacinėse bendrovėse praktikos 
proceso tobulinimui, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais aktyvinimui, projektų idėjų 
pagrindimui. 

Kiekvieną IB vadovą kviečiame iki 2018 m. vasario 1 dienos (apklausos pasiekiamos 
paspaudus žemiau esančias nuorodas): 

• apklausti imitacinėse bendrovėse dirbančių ar dirbusių praktikantų (10 - 20 asmenų) 

https://apklausa.lt/f/anketa-praktikantams-dc728an.fullpage; 

• apklausti esamus, o susitikus asmeniškai ir potencialius, realaus verslo įmonių atsto-
vus (3 - 8 asmenis) 

https://apklausa.lt/f/anketa-darbdaviams-g3mzpqh.fullpage; 

• atsakyti į klausimyną IB vadovams 

https://apklausa.lt/f/-anketa-destytojams-4cyjcpx.fullpage. 
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IB „VILIONĖ“ PRAKTIKANTŲ VIZITAS  
2017 m. spalio 4 d. „Simulith“ centre lankėsi gausi IB „Vilionė“ praktikantų 
(tarptautinio verslo specialybė) grupė iš Vilniaus kolegijos Verslo vadybos 
fakulteto. Studentai susipažino su Centro veikla, jo padaliniais, domėjosi or-
ganizuojamais nacionaliniais ir tarptautiniais renginiais, galimybe gauti EURO-
PEN PEN International kokybės pažymėjimą. Praktikantai papasakojo apie 
darbo imitacinėje bendrovėje „Vilionė“ ypatumus. Visi draugiškoje aplinkoje 
stebėjo filmą apie Lietuvos imitacinių bendrovių studentų bei mokinių iš įvairių 
mokymo institucijų išsakytą nuomonę apie praktiką ir jos teikiamą naudą. 
„Simulith“ centro darbuotoja Danguolė Ignatonienė palinkėjo studentams 
didžiulės sėkmės praktikoje ir gyvenime. 

„Simulith“ centro informacija 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignatonis nuo š.m. spalio mėnesio, kartu su 
kitais ViIniaus kolegijos darbuotojais, pradeda projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility 
through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666) įgyvendinimą. 

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo 
dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus. 

Projekto uždaviniai: 

• aprūpinti mobilumo organizatorius novatoriška sistema, skirta vertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir 
tvarumą visuose mobilumo etapuose; 

• skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę, sukuriant naujausius prak-
tinius savikontrolės metodus; 

• didinti projekto metu sukurtos inovacijos pritaikomumą pateikiant rekomendacijų, strategijų ir gerosios prakti-
kos įgyvendinimo rinkinį; 

• įgalinti mobilumo dalyvius įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip pagrindinę mokymosi re-
zultatų dalį, taip padidinant informuotumą apie gerą etišką ir socialiai atsakingą elgesį mainų metu. 

Susitikimo metu 

PASAULINĖ TURIZMO DIENA IB „VILIONĖ“ 
Kiekvienais metais rugsėjo 27-ąją yra švenčiama pasaulinė turizmo diena.  

Šia proga IB „Vilionė“ darbuotojai – Turizmo vadybos studijų antrakursiai penkta-
dienį (2017 m. rugsėjo 29-ąją) susirinko paminėti šią šventę savo kolektyve. Fi-
nansų skyrius buvo paruošęs įvairias užduotis, kurių pagalba buvo patikrintos 
kiekvienos komandos geografinės ži-
nios. Kiekvienas skyrius gavo užduotį 
atsinešti skirtinguose Lietuvos regio-
nuose paplitusius maisto gaminius. 
Daugelis pasirinko užkandžius, pavyz-
džiui, pasirinkę Žemaitiją - kastinį su 

duonele ir mėtų arbatą. Aukštaitija pasirinko picas iš aukštaitiškų miltų. 
Dzūkija – sausainius grybukus ir Suvalkija – skilandį bei meduolius.  Ger-
dami arbatą žaidėme žaidimą „Lietuva“. Teko atsakyti į įvairius klausimus 
susijusius su Lietuvos kultūra, sportu, gamta ir taip dar artimiau susibend-
rauti su kolegomis ir pažinti savo kraštą.  

IB „Vilionė“ tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus darbuotojai 
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PROJEKTO SUSITIKIMAS DANIJOJE 
 

Profesijos mokytoja, IB „Bitas“ vadovė Vida Budrikienė kartu su projektų vadove/profesijos mokytoja Aida Ilona 
Gružinskiene dalyvavo pirmajame Nordplus Junior projekto „Transmobility 2020“ programos susitikime Danijoje, 
Odensėje, Syddansk Erhvervsskole koledže. Į susitikimą atvyko projekto partneriai iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos 
ir Estijos. Norvegijos atstovai dalyvavo vaizdo konferencijoje. 

„Nordplus Junior“ programos tikslai ir uždaviniai:  

• stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp mokyklų; 

• skatinti švietimo kokybę, kūrybingumą ir inovacijas;  

• skatinti švietimą visiems sudarant lygias galimybes integruoja-
majam ugdymui;  

• stiprinti Šiaurės šalių kalbų žinias ir skatinti Šiaurės ir Baltijos 
šalių kalbų ir kultūrų pažinimą;  

• skatinti mokyklų ir darbo rinkos bendradarbiavimą. 

Susitikime buvo pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai, siekiami re-
zultatai, moduliai, projekto veiklos, viešinimo reikalavimai ir projekto 
biudžetas. Daug diskutuota apie mokinių dalyvavimą moduliuose, reikalavimus saugai, amžiui, praktikų organizavi-
mą. 

Transporto ir logistikos skyriaus vadovas Michal Ribers supažindino susitikimo dalyvius su Syddansk Erhvervssko-
le koledžo, logistikos praktinio mokymo dirbtuvėmis, klasėmis. 

Jau spalio pabaigoje, du Kauno technikos profesinio mokymo centro logisto ekspeditoriaus specialybės mokiniai 
atliks dviejų savaičių praktiką Odensėje, logistikos įmonėje o pavasarį dar du logistai ekspeditoriai vyks į stažuotę 
Norvegijoje. 

Kiekviena laisva minutė buvo išnaudota kultūriniam Danijos pažinimui. Kopenhagoje grožėtasi Mažosios undinėlės 
skulptūra, kuri laikoma vienu labiausiai žinomų turistinių objektų, lankytasi šiuolaikinio meno galerijoje, stebėtasi 
įspūdingais Karalių rūmais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB „Bitas“ vadovė Vida Budrikienė 

Susitikimo akimirka 

„Syddansk Erhvervsskole“ koledžas. Odensė, Danija 

Mokomasis logistikos sandėlis 

Vida Budrikienė prie Kopenhagos simbolio 


