
Nr. 5 (380) ○ 2017 m. lapkričio 7 d. 

 Simulith žinios Nr. 5 (380) 1 

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 

MUGĖ SLOVĖNIJOJE 

2018 metų vasario 14 dieną vyks 12-oji tarptautinė IB mugė Celje mieste, Slovėnijoje. 
Kviečiame Lietuvos imitacines bendroves dalyvauti atrankoje vykti į penkių dienų kelionę į šį 
renginį. Išrinksime 6 imitacines bendroves. Vieną IB gali atstovauti 6 asmenys (studentai/
moksleiviai, vadovai). 
 
Išsamiau apie mugę http://sl.viko.lt/muge-slovenijoje/ 

 
Dalyvavimo atrankoje sąlygos: 
Pirmenybė teikiama toms IB, kurios pasirinkusios MAXI paketus ir pastaruosius 2 metus 
vykdė aktyvią veiklą. 
Atranką vykdys „Simulith“ centras: 

• atsižvelgdamas į metinius veiklos rezultatus; 

• atsižvelgdamas į veiklos rezultatus pagal paslaugų platformos „Simu rinka“ duomenis; 

• atsižvelgdamas į „Simulith“ žiniose aprašytą bendrovės veiklą; 

• pagal EUROPEN-PEN International paslaugų platformos duomenis; 
Jokių papildomų duomenų pateikti nereikia. 

 
Preliminari kelionės ir dalyvavimo mugėje programa (2018 m. vasario 12-16 d.) 

• vasario 12 – Išvykimas iš Vilniaus. Nakvynė Čekijoje. 
• vasario 13 – Kelionė per Čekiją, Austriją. Trumpas sustojimas Grace, Austrija (laisvas 
laikas). Atvykimas į Slovėniją. Įsikūrimas nakvynės vietose. Laisvas laikas. 
• vasario 14 – Celje, Slovėnija. Stendų įsirengimas (nuo 8:00 iki 10:00). Darbas mugėje 
(nuo 10:00 iki 17:00). Po mugės laisvas laikas. Nakvynė. 
• vasario 15 – Išvykimas. Sustojimas Herbešteino pilyje (mokama ekskursija), Austrija. 
Kelionė per Austriją ir Čekiją. Nakvynė viešbutyje Čekijoje. 
• vasario 16 – Kelionė per Čekiją ir Lenkiją. Grįžimas į Lietuvą. 

 
Dalyvavimo kaina: 
Mokymo institucijos, siunčiančios komandas, įsipareigoja sumokėti 500 eurų mokestį. 
 
Kelionės organizatoriai sumoka kelionės kainos dalį, kuri sudaro 6000 eurų, į ją įeina 
(autobuso nuoma, dalyvavimo mugėje (stendo) mokestis, dalis nakvynių viešbučiuose su 
pusryčiais kainos). 
 
Mokymo institucijos, siunčiančios komandas ir patys dalyviai įsipareigoja apmokėti: 

• Stendų rengimo išlaidas; 
• Atvykimo iki autobuso vietos Lietuvoje išlaidas; 
• Asmens draudimo išlaidas; 
• Bilietų į mokamus objektus kainą; 
• Dienpinigius ir kitas asmenines išlaidas. 
 
Norėdami dalyvauti atrankoje užpildykite dalyvavimo anketą, kuri skelbiama „Simulith“ cent-
ro interneto puslapyje www.sl.viko.lt ir iki š.m. lapkričio 23 d. pasirašytą bei skenuotą atsiųs-
kite el. paštu simulith@gmail.com. 
 
Pasiteirauti: tel. 8 5 2191646, 8 5 2161645; el. paštu: simulith@gmail.com 
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PROJEKTO RENGINIAI ISPANIJOJE 
2017 m. spalio 25 - lapkričio 1 d. Iskar (Ispanija) mieste vyko Erasmus+ programos projekto „The equation of the 
game for all“ Nr. 2017-1-ES02-KA105-009471 mokymai, kuriuose dalyvavo ir įspūdžiais dalinasi Marius Ignatonis. 

Po labai ilgos kelionės, spalio 25 dieną, nusileidome Madride, pasidžiaugėme vakarinėmis spalvomis pasipuošusia 
temperamentiškąja Ispanijos sostine. Kitą rytą oro uoste susitikome su renginio dalyviais, devynių valstybių atsto-
vais, visi kartu vykome į Valadolido provincijoje įsikūrusi miestą, garsų savo dvyliktą amžių menančia pilimi. 

Pasitiko aktyvioji projekto komanda ir buvome iš karto įtraukti į 
labai aktyvią darbotvarkę. Jau pirmąjį vakarą buvome priversti 
palikti savo „komforto zoną“ - turėjome ne tik pasikeisti kėdėmis, 
kurias užėmėme, bet taip pat gavome asmenines užduotis, iš-
reikšti savo viltis, baimes ir siekiamybes, buvome įtraukti į teat-
ralizuotą Erasmus+ programos pristatymą. Vakare, suskirstyti į 
komandas, žaidėme aktyvų loginį žaidimą „Who kiled Mr. Ga-
me?“. 

Antrąją dieną pradėjome nuo projekto tikslų, laukiančio darbo, 
kitų klausimų aptarimo, buvome informuoti, kad reiks vakare 
supažindinti su savo atstovaujama institucija, tačiau tai turėjo 
būti savita - informacinės prezentacijos, pristatomieji filmukai ir 
kiti standartiniai būdai neleistini. Tuomet, kaip vėliau tapo įpras-
ta, buvome suskirstyti į naujas komandas ir turėjome užduotį 
paruošti socializacijos apibrėžimus. Po pietų, komandomis po 
du, turėjome sukurti įvairių laikotarpių žaidimų kultūros paveiks-
lus - pradedant akmens amžiumi ir baigiant ateitimi. Komandos, 
sudarytos iš keturių narių, gavo užduotis iki paskutinės mokymų 
sesijos sukurti mokomuosius žaidimus ir paruošti jų aprašymą, 
taisykles bei vizualinį pristatymą. Vakare dalyviai vieni kitus 
džiugino įdomiai, įtraukiančiai ir kūrybingai supažindindami su  
savo atstovaujama institucija. Trečiąją dieną pradėjome besi-
rengdami ir dalyvaudami stilizuotoje spaudos konferencijoje. 
Trys dalyvių komandos (projekto dalyviai) atstovaujančios for-
malųjį, neformalųjį ir savaiminį (informalųjį) mokymą, išreiškė 
savo poziciją, diskutavo, o žurnalistai (projekto dalyviai) uždavė 
komandoms klausimus, viską apibendrino Europos Sąjungos 
komisijos pirmininkas (projekto vadovas). Vėliau vykusiose dve-
jose sesijose vėl naujomis komandomis diskutavome apie žaidi-
mų klasifikaciją bei amžiaus įtaką žaidimams. Vakare papasa-
kojome apie savo valstybes ir degustavome nacionalinius patie-
kalus. Darbas grupėse, kalbant apie motyvaciją kaip vieną pag-
rindinių žaidimų aspektų pradėjo ketvirtąją dieną. Turėjome 
vaizdingai pateikti grupėse priimtus sprendimus, tuomet, pas-
kirstyti į penkias komandas, parengėme ir pavaizdavome ko-
mandos formavimo stadijas. Vėliau aptarėme fasilitatoriaus, 
treinerio, mokytojo, mentoriaus ir trenerio vaidmenis. Pavakarę 
praleidome šalia esančiame mieste, kuriame vaikščiojome po 
minimalistiniais šio regiono pastatais papuoštą parką ir lankėmės „Riterio rūmuose“ (Palacio Caballero), muziejuje, 
kur vaizdo projekcija pasitelkiama vaizdingai perteikiant įvairias istorines ir mitines istorijas. 

Paskutiniąją dieną pradėjome demonstruodami savo sukurtus žaidimus, tuomet keisdamiesi komandomis atlikome 
penkias logines užduotis. Po pietų kiekvienas mūsų pasidalinome savo įspūdžiais, pastebėjimais, pasiūlymais, kiek 
vėliau užlipome į pilies kalną pasigrožėti besileidžiančia saule, vakare dar kartą susitikome, buvo įteikti pažymėjimai, 
pabendravome. Kitą rytą išvykome į Madridą, kur pasigrožėję šurmuliuojančiu Helovino švente miestu nuėjome ilsė-
tis, nes laukė labai ankstyva kelionė namo. 

„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis  

 

Užduočių vykdymas 
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AUGTI IR PADĖTI TOBULĖTI KITIEMS... 

IB „Vigora“ didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, todėl viskas prasideda nuo didelio noro ir 

aiškaus tikslo nustatymo, planavimo, kaip tą tikslą pasiekti ir viso to rezultatas -  norimo darbo gavimas. Norint išsp-

ręsti šią problemą yra tinkamų mokymų, seminarų ir kursų pasirinkimas. Bėda tame, kad ne visi darbuotojai supran-

ta kokios naudos jie gauna ir kiek daug gali išmokti. Mokymai gali išspręsti ne tik mažos motyvacijos bėdą, bet ir  

nepakankamų žinių ar netgi praktikos trūkumą. Todėl išsiaiškinus kokių įgūdžių ir kompetencijų trūksta įmonės dar-

buotojams, jie išklausė  tokias dalykines paskaitas: „Pardavimų strategija“, „Etiketas darbe“, „Mano Aš komunikaci-

niame triukšme“, „Ketinantiems kurti verslą“, „Karjeros planavimas“.  

Dažnai kyla retorinis klausimas - mokymai ir seminarai: nauda ar laiko švaistymas? Todėl sugrįžę po įvykusių moky-

mų, subūrėme  visą komandą jai patogiu metu ir aptarėme juos. Imitacinės bendrovės vadovui labai svarbu sužinoti 

iš darbuotojų kokią naudą dalyvaudami seminare jie įgijo, todėl jiems pateikiami tokio pobūdžio klausimai -  Kas iš 

to, ką jūs mokėtės jums buvo vertinga ir pritaikoma praktiškai? Kaip jūs ketinate tai pritaikyti ir kada tą padarysite? 

Kaip aš galiu jums padėti tai pritaikyti? Kokių resursų reikia, kad tai taikytume? Kokią naudą gausime tai pritaikę? 

Kada ir kaip tai padarysime? 

Aišku būtų klaida, jei IB pasikliautų vien tik seminarais ar kursais, kokie puikūs jie bebūtų. Jie būtini, tik IB vadovas 

turi prisiimti  atsakomybę už tęstinį ugdomąjį darbą. 

IB „Vigora“ personalo skyrius 

 

NAUJA PRADŽIA 
 

Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto IB „Raštmena“ nori pranešti apie savo veiklos atsinaujinimą su 

naujais komandos nariais, idėjomis ir iššūkiais. Valdymą perėmė naujas ir išradingas finansų studijų krypties kolek-

tyvas, kurį sudaro 29 nariai, išsirinktas vadovas – Simas Ivaškevičius. Bendrovė įsikūrė naujoje vietoje – pačioje 

Kauno miesto širdyje, šalia Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, adresu Gedimino gatvė 41.  

Prie jau esamų ir pamėgtų prekių yra pridedamos ir naujos, anksčiau nepardavinėtos prekės – kišeninis spausdintu-

vas, kuris geba spausdinti rašymo metu, ir grafinė lentelė, kuri tiesiogiai perduoda vaizdą į kompiuterį. Siekdami 

plėstis ir tobulėti, į savo veiklos sritį įtraukiame ir paslaugas – dokumentų spausdinimą bei antspaudų kūrimą įmo-

nėms. Artėjant šventiniam laikotarpiui į savo veiklą įtraukiame ir papildomas paslaugas – įvairių dovanų pakavimą, 

Kalėdų senelio laiškų rašymą vaikams ir Kalėdų senelio atvykimą į įmonę bei namus. 

Pardavimų – pirkimų skyriaus vadovė Eglė Jakelevičiūtė ir Pardavimų skyriaus administratorė Greta Basagirskaitė. 
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IB „ŽIEDŪNA“ DARBUOTOJAI KELIA KOMPETENCIJĄ 

Šių metų spalio 31 d. IB „Žiedūna“ darbuotojai kartu su kolegomis 

iš IB „Raštmena“  dalyvavo seminare „Paslaugų suteikimo vieta ir 

apmokestinimas PVM, PVM prievolės įsigijus prekes iš ES ir prekių 

tiekimo į ES apmokestinimas PVM“, kurį organizavo Valstybinė mo-

kesčių inspekcija ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asocia-

cija.  

Seminaro metu Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių infor-

macijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Rima Klimavičienė pristatė aktualią informaciją apie 

PVM ypatybes perkant ir parduodant prekes ar paslaugas Europos Sąjungoje. Seminarą sudarė dvi dalys: 

Paslaugų teikimas, deklaravimas, vietos nustatymo taisyklė, papildomi reikalavimai išrašomoms PVM sąskaitoms 

faktūroms.  

Prekių įsigijimas iš kitų ES valstybių narių, prekių tiekimas į kitas ES valstybes nares. 

IB „Žiedūna“ ir kitų įmonių atstovai 3 valandas trunkančiame seminare ne tik klausėsi 

aktualios informacijos, bet ir turėjo galimybę užduoti klausimus apie versle iškylančius 

neaiškumus susijusius su PVM mokesčiu. Seminaro metu kilo audringos diskusijos 

tarp dalyvių ir VMI atstovės R. Klimavičienės, kuri visus atsakymus pateikė remdama-

si LR mokesčių įstatymais. Specialistė išskirtinai šiais metais džiaugėsi susirinkusios 

auditorijos aktyvumu ir klausimų gausa – „Norėčiau tik pasidžiaugti, kad kiekvienais 

metais jaunieji verslininkai ieško vis daugiau galimybių verslo plėtrai ir šalies ekono-

mikos kėlimui“. 

Visi susirinkimo dalyviai vieningai sutiko, kad seminare pateikta informacija yra itin aktuali finansų srities specialis-

tams šiandieniniame versle, nes dėl informacijos gausos, gana sunku atsirinkti aktualiausią ir teisingą informaciją. 

Seminaro metu dalyviams buvo suteikti sertifikatai, kurie pagrindžia jų turėtojų pasiektą kompetencijos lygį – gilios 

PVM mokesčio taikymo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje žinios. Šie sertifikatai leidžia konsultuoti fizinius asmenis ir 

juridinių asmenų atstovus norinčius vykdyti ar jau vykdančius pardavimus, taip pat ketinančius teikti arba teikiančius 

paslaugas Lietuvoje ir ES šalyse. 

IB „Žiedūna“ vyr.buhalterė Lina Urbonaitė, pardavimų vadybininkė Laura Piečiūtė 

Po renginio 

Seminaro metu 

Castillo de Íscar 


