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IB ir Centro informacija 
 

• Šiais mokslo metais veikė  33 IB iš 21 Lietuvos 

institucijos. 

• Įsikūrė 1 nauja IB „Duonos kelias“ Alytaus pro-

fesinio rengimo centre. Vilniuje įsteigtas IB 

„Biurometa“ (Lietuvos verslo kolegija) padalinys – 

„Autodaržas“. 

• Per mokslo metus suteikti 99 vieningi IB baigi-

mo pažymėjimai, iš viso išduoti 5606 pažymėji-

mai. 

• Įvertinti 17 imitacinių bendrovių praktikantų 

kompetencijų aplankai ir jiems suteikti EUROPEN

-PEN International kokybės pažymėjimai. 

• Kolegijų imitacinių bendrovių pasiekimai apra-

šyti žurnale „Reitingai“. Nr. 1 (15), p. 180-181).  

• Prisijungta prie įvairias organizacijas ir iniciaty-

vas vienijančio tinklo „StartNet“, kurio tikslas 

bendradarbiaujant, veikiant ir darant teigiamą 

poveikį, prisidėti prie sėkmingos jaunimo integra-

cijos į darbo rinką. Artimiausias tinklo renginys, 

kuriame dalyvaus „Simulith“ centro atstovai, vyks 

birželio 29 dieną. 

 

„Simulith“ padalinių naujienos 
 

• „Simu Bankas“ ir EUROPEN-PEN International 

tarptautinių pavedimų sistemos duomenimis Lie-

tuvos IB daugiausia prekybos sandorių sudarė su 

JAV, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos, Ispani-

jos, Bulgarijos, Tuniso imitacinėmis bendrovėmis. 

• Atnaujintas „Simulith“ mokesčių kalendorius 

2020-2021 mokslo metams. 

• Išleista aštuoniolika „Simulith“ žinių numerių. 

• „Simu rinka“. Per banko sistemą atliktos 773 

operacijos, pateikti 419 užsakymai, gauti 313 mo-

kesčių mokėjimai.   

 

Organizacinė veikla 
 

• Suorganizuota 24 – oji tarptautinė nuotolinė 

mugė (2020-11-12). Mugės nugalėtojai čia. 

• Suorganizuota 2-oji nacionalinė nuotolinė mugė 

(2021-05-27). Mugės nugalėtojai čia. 

• Įteikti apdovanojimai už geriausius metų veiklos  

rezultatus: už 2019 m. devynioms IB, už 2020 m. 

– septynioms IB. 

• 2021 m. balandžio 26-30 dienomis organizuo-

tas vebinarų ciklas IB vadovams: „Darbo karanti-

no metu iššūkiai, galimybės ir patirtys (6 ak.val.) 

ir 2 nuotolinės IB vadovų pasidalijimo patirtimi 

sesijos (4 ak.val.). 

• Organizuoti 2 pasitarimai imitacinių bendrovių 

vadovams, kuriuose aptartos IB aktualijos, rengi-

nių paklausa, darbo nuotoliniu būdu iššūkiai, da-

lintasi patirtimi. 

• Organizuoti dvylika nuotolinių renginių – prot-

mūšių „IMITACINIŲ BENDROVIŲ ŽINOVŲ KO-

VOS“. Dalyviams buvo pateikiama 50 klausimų iš 

5 temų apie imitacines bendroves. Renginiuose 

dalyvavo Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampo-

lės, Klaipėdos valstybinės, Lietuvos verslo kolegi-

jų studentai ir profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai“ mokiniai. 
 

Tarptautiniai projektai 
 

• Su Lietuvos nacionaline agentūra pasirašyta 

dotacijos sutartis Erasmus+ K2 projektui 

„Innovative Web Approach for Advancing and 

Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental 

Health“ (StayWell). Tikslas - sukurti novatorišką 

mokymosi metodą internete, skirtą tobulinti ir pa-

laikyti profesiniame ugdyme besimokančiųjų mo-

kinių gerovę ir psichinę sveikatą, suteikiant gali-

mybę įgyti socialinius-emocinius įgūdžius, kurie 

padėtų jiems efektyviai mokytis, gyventi ir sėk-

mingai patekti į darbo rinką. Projekto įgyvendini-

mo laikotarpis: 2020-11-01- 2022-10-31. 

• Įgyvendinamas Erasmus+ K2 projektas aukšto-

jo mokslo srityje „Inclusion of Innovative Work-

Based-Learning and Business Partnerships in 

HEI Curricula Development“ finansuoti. HEIPNET 

projekto tikslas - integruoti ir sujungti akademines 

žinias su praktine patirtimi aukštojo mokslo įs-

taigų studijų programose, kuriose numatyta prak-

tika imitacinėse bendrovėse, siekiant tobulinti 

studentų asmenines savybes ir įsidarbinimo įgū-

džius bei stiprinant aukštojo mokslo institucijų ir 

verslo įmonių ryšius. Projekto koordinatorius – 

„Simulith“ centras. Projekto įgyvendinimo laikotar-

pis: 2019-11-01 – 2021-12-31 (bus pratęstas). 

2020 - 2021 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIOJI  

INFORMACIJA, DARBAI IR NAUJOVĖS 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

mob. 8 687 83304 

sl@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 
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http://sl.viko.lt/2968-2/
http://sl.viko.lt/antroji-nacionaline-ib-nuotoline-muge/
mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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• Sėkmingai užbaigtos projekto „IMPEET“ veiklos – sukur-

tas imitacinės bendrovės modelis 12-15 metų mokiniams, 

prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritai-

kant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus 

strategijas. 

• Dalyvauta trijų Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių 

projektų rengimo grupėse. Rezultatai bus žinomi antroje 

vasaros pusėje. 

• Glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos imitacinių bend-

rovių asociacija „Liba“: 

• Įgyvendinant Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių 

projektą „Developing VET Teaching Skills  - Leading the 

Success of Tomorrow‘s Students“ (WEDEVET). Projek-

to tikslas – sukurti intelektinį produktą – „Profesijos mo-

kytojo įgūdžių aplanką“. Projekto baigiamoji konferencija 

bus organizuojama š.m. rugsėjo mėnesio viduryje. 

• Įgyvendinant Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių 

projektą „Mišrus praktika grįstas mokymas: nuo besimo-

kančiojo iki savininko“ (OWN). Projekto tikslas – pritaiky-

ti praktinio mokymo darbo vietoje metodiką individuali-

zuotame suaugusiųjų mokyme pagal imitacinės įmonės 

(IB) veiklos modelį bei integruoti teorines ir praktines 

žinias profesinio mokymo programose, siekiant kad su-

augusieji įgytų smulkaus, vidutinio ar individualaus vers-

lo kūrimo įgūdžių bei gebėtų valdyti įmonės procesus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-12-01 – 2022-09

-30. 

• Dalyvaujant Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių 

projekte „Skaitmeninė verslininko akademija“ („Digital 

Entrepreneur Academy“ (DEA)). Projekto tikslas – 

sprendimai, kaip jaunų žmonių laisvalaikiui naudojant IT, 

didinti motyvaciją būti versliems, nuosekliems ir susipa-

žinti su įvairių verslo ar projektų idėjų įgyvendinimo gali-

mybėmis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-01-01 

– 2022-06-30. 

• Inicijuojant Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių pro-

jektą „LAB for Adults non-formal Digital Awareness“. 

Rezultatai bus žinomi antroje vasaros pusėje (LAB-

ADA). 
 

Dalyvauta susitikimuose, renginiuose Lietuvoje ir už-

sienyje 

• 2020 m. spalio 22 d. „Simulith“  centro darbuotojai Rima 

Bačiulytė ir Marius Ignatonis dalyvavo Utenos kolegijos 

verslumą skatinančiame renginyje „Verslo tiltai“, Danguolė 

Ignatonienė skaitė pranešimą „Verslumo ugdymas Lietu-

vos regionuose, naudojant imitacinės bendrovės modelį“. 

• 2020 m. spalio 29-30 d. „Simulith“ centro verslo konsul-

tantas Marius Ignatonis Kauno kolegijoje vykusiose verslo 

dirbtuvėse „Daikto istorija“ dirbo dalyvių vertinimo komisi-

jos darbe. 

• 2020 m. gruodžio 10 d. „Simulith“  centro verslo konsul-

tantas M. Ignatonis Lietuvos verslo kolegijos organizuota-

me verslumą skatinančiame renginyje „Kūrybiniai sprendi-

mai-išmaniosios inovacijos versle“ dirbo vertinimo komisi-

jos darbe. 

• 2020 m. gruodžio 14 d. „Simulith“ centro verslo konsul-

tantas M. Ignatonis dalyvavo nuotolinėje konferencijoje 

“QUALITY IN VET IN THE POST-COVID ENVIRONMENT 

– the case of Bequal.app”.  

• 2021 m. sausio 28 d. Simulith“  centro verslo konsultan-

tas M. Ignatonis dalyvavo konferencijoje "Digital education 

& training - Youth at the heart of the social economy". Ši 

konferencija yra Europos socialinės ekonomikos aukš-

čiausiojo lygio susitikimo (#EUSES) dalis. 

• 2021 m. vasario 9-11 dienomis vyko EUROPEN-PEN 

International asociacijos organizuota pasaulinė prekybos 

mugė „Valentines Day“, kurioje dalyvavo Danguolė Ignato-

nienė. 

• 2021 m. kovo 2 d. Vilniaus kolegijos Tarptautinėje dėsty-

mo savaitėje M. Ignatonis, kartu su dr. Gernot Dreisieb-

ner, iš Graco universiteto, Austrija (University of Graz), 

pristatė pranešimą "The multi-dimensional teaching and 

learning method of Practice Enterprise at higher education 

institutions". Pranešimo metu supažindino su projektu 

HEIPNET ir Austrijos patirtimi vystant imitacinių bendrovių 

veiklą Graco universiteto magistrantūros studentų progra-

mose. 

• Kovo mėnesį R. Bačiulytė dalyvavo 2 dienų tarptautinia-

me nuotoliniame seminare - dirbtuvėse „Mokymasis vers-

lumo ugdymo srityje“ (angl. “Peer-Learning Workshop in 

Entrepreneurship Edu-cation“). 

• 2021 m. balandžio 21 - 23 dienomis R. Bačiulytė ir D. 

Ignatonienė dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame imitaci-

nių bendrovių renginyje „TF FEST 2021“, kurį organizavo 

Bulgarijos IB centrinis biuras. 

• 2021 m. balandžio 27 - 29 dienomis „Simulith“ centro 

darbuotojai R. Bačiulytė ir M. Ignatonis atstovavo Lietuvos 

IB tinklą 56-ame tarptautiniame EUROPEN-PEN Interna-

tional asociacijos narių susitikime. 

• 2021 m. gegužės 18 d. R. Bačiulytė  ir „Simulith“  centro 

verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė dalyvavo IB 

„Mabikas“ (Vilniaus kolegija) organizuotame nuotoliniame 

renginyje „Nenuobodžiauk, prekiauk ir tobulėk“. 

• 2021 m. gegužės 21 d. Rima Bačiulytė dalyvavo Vil-

niaus kolegijos verslo vadybos fakulteto IB „Vilionė“ rengi-

nyje ir pristatė pranešimą „Kaip išlaikyti motyvaciją“, dali-

nosi patirtimi kaip motyvuoti studentus ir IB darbuotojus. 

• 2021 m. gegužės 28 d. M. Ignatonis dalyvavo Vilniaus 

kolegijos verslo vadybos fakulteto IB „Vilionė“ organizuo-

tame nuotoliniame seminare „Kaip nebijoti ir imtis vadovo 

pozicijos“ pristatė pranešimą ta pačia tema ir aktyviai dis-

kutavo su dalyviais. 
 

„Simulith“ centro informacija 

https://www.facebook.com/hashtag/euses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqMWKWCwYx-kil39bXAHAQwNDErNTHkemHBwTWbrghxZzyYR3QtMtvKz6iUBCD_q8IpUh9zpjJjhJGZmLipxw-WQM2OO5jcRlJn6ciubeZymBfpGg1Yje1rxFw3Y43SDCy5n7HrFd00K1BKKqJpIoDBgaYmSMQjzUUtmaEOwFlWmzdJH5rrnyJm2yGt0dK5fM
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             IB „RAŠTMENA“ PAVASARINĖ PRAKTIKA 
 

Kauno kolegijos Finansų studijų programos antro kurso studentai turėjo išskirtinį šansą atlikti nuo-

tolinę praktiką IB „Raštmena“. Praktiką atlikę studentai turėjo progą patirti, kaip vyksta realus dar-

bas baigus studijas ir koks  darbas verda įvairiuose įmonės skyriuose. 

Dėl Lietuvą ir visą pasaulį vis dar užgrobusios pandemijos, darbas IB „Raštmena“ vyko pilnai nuotoliniu būdu. Nuotolinis 

darbas pareikalavo neeilinių komandinių įgūdžių norint atlikti iškeltus ir reikalingus kasdieninius skyrių darbus. Studentai 

pilnai į savo rankas paėmė įmonės marketingą, projektų rengimą ir vykdymą, vykdė įmonės pirkimus ir pardavimus, pil-

dė įmonės buhalterinę apskaitą bei sudarinėjo personalo skyriaus dokumentus. 

Šios praktikos metu studentai turėjo neeilinį šansą susipažinti su IB „Raštmena“ plačiu prekių asortimentu bei teikiamo-

mis paslaugomis, gilia įmonės istorija bei įdomiais praeitų praktikantų vykdytais projektais. Tokių imitacinių įmonių veikla 

yra paremta laikantis galiojančių teisės aktų. Ši praktika buvo tinkama finansų modulinės programos studentams dėl 

įmonėje naudojamų programų ir procedūrų. Studentų nuomone praktika paliko ir teigiamą, ir neigiamą įspūdį - teigiamai 

buvo vertinamas praktinių žinių integravimas į užduotis, o neigiamai buvo vertinamas komunikacijos trūkumas pertei-

kiant užduotis.  

Kauno kolegijos IB „Raštmena“ projektų skyriaus darbuotojas Mikas Levanauskas 

 

ATSILIEPIMAI APIE PRAKTIKĄ IB „BIUROMETA“ STUDENTŲ LŪPOMIS 
 

„....šį, pavasario semestrą, turėjau nuostabią galimybę atlikti praktiką imitacinėje bendrovėje 

„Biurometa“. Labai džiaugiuosi patirtomis emocijomis ir įgytomis žiniomis, kurias turėjau gali-

mybę pritaikyti praktiškai. Iš arčiau susipažinau su pirkimu ir pardavimu, personalo valdymu, 

finansų administravimu, bendradarbiavimu su kitomis įmonėmis. Praktikos pabaigą vainikavo 

„Žinovų kovos“, kur pasitikrinau kiek žinau apie „Simulith“ centrą, imitacines bendroves ir jų 

veiklą bei istoriją. Apibendrinant, tai buvo daug geresnė praktika nei tikroje bendrovėje, buvo nebaisu klysti ir mokytis iš 

savo klaidų. Drąsiai galėjau nertis į būsimo darbo vandenis. Įgijau begalę praktinių žinių. Turėjau galimybę „paliesti“ bū-

simą profesiją realiai, o ne tik medžiagą iš vadovėlių...“  NV19-2 gr. Inga Ž. 

”...žinome, jog visiems studentams reikalingos žinios, o svarbiausia - praktika. Šioje paskaitoje buvo galima pasisemti 

visko. Pradedant nuo prašymų pildymų iki bendravimo virtualioje aplinkoje. Labiausiai patikęs dalykas buvo CV rašy-

mas. Kaip žinome puikiai paruoštas CV - tai kelias į geras darbovietes...“ Tadas K. 

”...Dirbant imitacinėje bendrovėje ir užimant direktoriaus pareigas, manau, kad gerai susitvarkiau su iššūkiais, kurie lei-

do man tobulėti kaip asmenybei, įtvirtinant ir pagerinant tam tikrus asmeninius sprendimų priėmimo, iniciatyvos ėmimosi 

bei komandiškumo įgūdžius aktyviai dalyvaujant ne tik praktinėse paskaitose, tačiau ir įvairiuose konkursuose, konfe-

rencijose, seminaruose. Pasisėmiau specifinės patirties iš savo praktikos vadovės, bendrakursių bei savyje atradau sa-

vybių apie kurias net nebuvau pagalvojęs. Išmokau dirbti, rengti pranešimus, įforminti ir tvarkyti dokumentus pagal LR 

bei ES numatytus dokumentų rengimo standartus, pristatyti juos auditorijai, verslo komunikacijos partneriams ir bendra-

minčiams, pagerinau lyderystės įgūdžius. IB „Biurometa“ praleistas laikas buvo ne tik naudingas žvelgiant iš įgytų patir-

čių prizmės, tačiau ir emociškai tai prisidėjo prie vidinio studentų mikroklimato gerinimo. Skatinant studentus, įsitraukiant 

į papildomą „užklasinę“ veiklą, dalyvaujant konferencijose, renginiuose, konkursuose, domintis verslo naujienomis, en-

terpreneryste, buvo ugdomas mūsų, kaip individų verslumas. Tai puikiai padėjo kuriant gerą, draugišką ir šiltą aplinką 

komandoje bei didino mūsų, kaip studentų domėjimąsi verslumo naujienomis pasauliniu mastu. Plėtėme savo pasaulė-

žiūrą. Apibendrinant, noriu pabrėžti, jog tokio tipo projektai ir praktika suteikia studentams kūrybinę laisvę, sužadina jų 

„vidinį aš“, pažadina viduje slypintį milžiną ir skatina judėti tikslo link, tiek įvairiuose projektuose, tiek gyvenime. Neabe-

joju, kad IB „Biurometa“ įgyta patirtis, atvers duris ir suteiks atkaklumo, „šaltakraujiškumo“, jėgų nebijoti, žengiant iššū-

kių kupinu, sėkmingu profesinės karjeros keliu...“ P-18 gr. Deividas B. 

„...Visas laikas, praleistas IB „Biurometa“ - tai įgyta svarbi ir reikšminga patirtis iš skirtingų sričių. Susipažinau su pirki-

mo, pardavimo – rinkodaros, finansų – apskaitos skyrių darbo pobūdžiu bei veikla. Taip pat, pati dirbau personalo sky-

riuje (vadovo pareigose), kuriame buvau, kaip „žuvis vandenyje“. Nuo pat pirmo užsiėmimo dirbau su darbuotojų valdy-

mu. Svarbiausia darbo metu įgyta patirtis – parengti darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentai. Taigi, 

viską apibendrinama, galiu pasakyti, jog įgyta patirtis bei tokios paskaitos yra reikalinga šiandien lygiai taip pat, kaip ir  

deguonis žmonėms. Jų dėka įgyjama reali informacija bei praktika, kuri yra reikalinga šiandien vykdant kasdienę veiklą 

ar vystant verslą. Taip pat, noriu padėkoti dėstytojai už pastangas perduodant savo žinias....“ P-18 gr. Dominyka K.  

„...Komandinis darbas taip pat buvo svarbus atliekant praktiką. Viena iš užduočių komandoje buvo straipsnio „Simulith 

žinioms“ rašymas. Čia su kolegomis trumpai pristatėme, kaip vyksta praktika nuotoliniu būdu, kokia jos teikiama nauda 

ir kaip studentai joje gali dalyvauti iš bet kurios šalies turėdami tik tam reikalingas susisiekimo priemones: kompiuterį ir 

interneto ryšį. Ši praktika man suteikė naujų žinių, todėl vertinu ją teigiamai. Dauguma dalykų man buvo nauji ir prakti-

kos užsiėmimai įdomūs, koncentruoti ir naudingi. Atlikome daug užduočių, kurios ateityje tikrai padės siekti paaukštini-

mo darbe arba naujos darbo vietos...“ NV-19-2 gr. Arnoldas P.  

Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“ informacija 

 


