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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 
 

SEMINARAS IR IB VADOVŲ PASITARIMAS 

2021 m. lapkričio 26 dieną (penktadienis) kviečiame į seminarą ir IB vadovų pasitarimą.  

Renginys vyks mišriu būdu - gyvai Vilniaus kolegijoje, adresas: Saltoniškių g. 58, 301 audito-

rija (didžioji), 3 aukštas ir bus transliuojamas nuotoliniu būdu TEAMS platformoje. Tiesioginė 

nuoroda užsiregistravusiems bus išsiųsta el. paštu prieš renginį. 

Mieli vadovai, jei turite sukaupę naujos patirties ir norėtumėte pasidalinti ja pasitarimo metu, 

prašome mus informuoti kokia tema ir pranešimo trukmė. 

Kviečiame registruotis atnaujintoje registracijos anketoje: REGISTRACIJA. 

Registracijos anketų laukiame iki 2021 m. lapkričio 22 dienos. 

 

 

 
 

Kviečiame visas IB dalyvauti trečiojoje nacionalinėje nuotolinėje savaitėje „Kalėdų belau-

kiant“. 

Renginys vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio mėn. 13-17 dienomis, 10:00 - 11:30.  

Visa informacija ir registracijos anketa čia: „Kalėdų belaukiant“. 

 

IB „ŠAGRENĖ“ RENGINYS 

2021 m. lapkričio 17 d. vyko Šiaulių profesinio rengimo centro IB „Šagrenė“ prisistatymo 

bendruomenei renginys, kuriame „Simulith“ verslo konsultantas Marius Ignatonis pristatė  

imitacinę bendrovę, centro renginius IB vadovams ir praktikantams, pasaulinį IB  tinklą ir įgy-

vendinamus projektus, pakvietė aktyviai dalyvauti visose veiklose.  

IB „Šagrenė“ vadovas Mindaugas Bartkus 

paaiškino pavadinimo „Šagrenė“ kilmę, pris-

tatė jos veiklą, pabrėždamas, kad varomoji 

IB jėga - mokinių kūrybiškumas, idėjos, no-

ras padaryti tai, ko neišdrįstama atlikti rea-

liame versle. Vadovas trumpai apžvelgė 

kaip keitėsi imitacinė bendrovė nuo 1997 iki 

2021 metų ir apibrėžė plėtros sritis: IB e-

komercijos stiprinimas, naujų prekybinių 

kontaktų užmezgimas ir kt. 

„Simulith“ centro darbuotojai palinkėjo IB praktikantams siekti mokytis, tobulėti, būti smal-

siems, jaustis IB šeimininkais, mokytis iš savo klaidų ir vesti bendrovę į naujas aukštumas. 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

Tel. +370 687 83304  

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfet2lpqykKGawZkvOBIpxNMx2z9JOov26Zub2sv3EfscWeQw/viewform?usp=sf_link
http://sl.viko.lt/trecioji-nacionaline-ib-nuotoline-prekybos-savaite/
mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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VIRTUALŪS AUDITAI LIUKSEMBURGO IB TINKLE 
 

Nuo 2012 metų Liuksemburgo centrinis biuras (CB) vykdo virtualius veiklos auditus savo IB tinkle. Šių 

auditų tikslas yra analizuoti IB darbo veiklą ir procedūras, pateikti naudingų atsiliepimų, kaip juos tobu-

linti. Juos vykdo Liuksemburgo centrinis biuras, pasitelkdamas savanorius profesionalius auditorius. 

Nuo 2021 metų Liuksemburgo CB pradėjo bendradarbiauti su pasauline auditorių kompanija Deloitte, 

kuri deleguoja savanorius profesionalus vykdyti IB auditus, konsultuoti IB vadovus ir praktikantus įvai-

riais aktualiais IB veiklos audito klausimais. 

Prieš auditą IB yra paprašoma pateik-

ti tam tikrus dokumentus, kurie yra 

peržiūrimi auditorių. 

Audito metu auditorius susitinka su IB 

vadovais ir praktikantais, kurie papa-

sakoja apie pasirinktų skyrių darbą, 

pasirenka iš katalogo, kokį nori par-

duoti produktą ir jį pristato auditoriui. 

Praktikantai atsako į auditorių klausi-

mus. 

Po audito auditorius rašo ataskaitą ir 

siunčia į IB. 

Auditai yra naudingi tiek IB praktikantams, kurie gali pasitreniruoti per auditą pristatyti savo IB skyrių 

veiklą ir produkciją, užduoti klausimus auditoriui, pasitikrinant savo žinias, tiek Centrinio biuro darbuoto-

jams, kurie audito metu atlieka IB veiklos stebėseną ir gali nuspręsti, kokios yra stipriosios ir silpnosios 

veiklos sritys, kaip galima būtų jas tobulinti.  

Esame dėkingi Liuksemburgo kolegoms už 2021 m. lapkričio 17 d. pasidalintą patirtį ir svarstysime au-

ditavimo galimybę Lietuvos IB tinkle. 

„Simulith“ centro informacija 

 

IB „BIUROMETA“ PRAKTIKANTAI MOKYMUOSE 

 

 

 

2021 m. lapkričio 17 d. IB „Biurometa“ atliekantys 

praktiką. Išmaniosios vadybos bei Pardavimų 

ir logistikos vadybos studentai dalyvavo seminarų ciklo 

jauniesiems verslininkams: inovacijos, finansai ir rinko-

dara praktiniuose Lean mokymo centro organizuotose 

mokymuose „Lean iš arti“. Tai puiki patirtis mokytis 

kartu su verslo atstovais, įgyjant komandos formavi-

mo, ugdant darbuotojų gebėjimus spręsti įvairias prob-

lemas ir tokiu būdu prisitaikyti prie nuolat kintančios 

aplinkos. 

 

Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“ informacija  

Pristatymo metu 

 


