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IB ir Centro informacija 
 

 Šiais mokslo metais veikė 27 IB iš 17 Lietuvos 

institucijų. 

 Pirmą kartą istorijoje Lietuvos imitacinių bendro-

vių centras „Simulith“ tapo tikruoju „EUROPEN-

PEN International“ asociacijos nariu. Asociacijos 

mokestis už 2022 metus (10 000 eurų) sumokėtas 

iš IB plėtros srityse vykdomų tarptautinių projektų 

valdymo lėšų. Asociacija pakeitė pavadinimą ir 

dabar tarptautinės imitacinių bendrovių asociaci-

jos oficialus pavadinimas yra „PEN Worldwide“.  

 Įvertinti 29 IB praktikantų kompetencijų aplankai 

ir jiems suteikti „PEN Worldwide“ kokybės pažy-

mėjimai. 

 Valstybinis studijų fondas skyrė finansavimą pa-

gal „Simulith“ centro paraišką „25-oji tarptautinė 

imitacinių bendrovių mugė“. 

 Sukurta „Pasiruošimo mugei ir mugės rezultatų 

apibendrinimo metodinė medžiaga“ ir elektroni-

niai dokumentai, kuriuos kiekviena IB galės pritai-

kyti pagal savo veiklos profilį. Ši medžiaga pateikta 

čia: pasirengimas IB mugei, mugės rezultatų api-

bendrinimas. 

 

„Simulith“ centro padalinių naujienos 
 

 „Simu bankas“ ir „PEN Worldwide“ tarptautinių 

mokėjimo pavedimų sistemos duomenimis Lietu-

vos IB daugiausia prekybos sandorių sudarė su 

JAV, Švedijos, Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, 

Prancūzijos, Slovėnijos, Belgijos, Kinijos, Bulgarijos 

ir Tuniso IB. 

 Per „Simu rinka“ mokėjimų sistemą atliktos 524 

operacijos, pateikti 273 užsakymai, gauti 227 mo-

kesčių mokėjimai. 

 Išleista 18 „Simulith“ žinių numerių, pristatančių 

IB naujienas Lietuvos ir pasauliniame tinkle. 
 

Organizacinė veikla 
 

 Sudarytas mokslo metų Centro organizuojamų IB 

tinklo renginių kalendorius, kuriame įvardinta nau-

ja galimybė – kiekviena IB gali dalyvauti renginiuo-

se, konkursuose atsiųsdama filmuotą medžiagą. 

 Organizuotos nuotolinės viktorinos – protmūšiai 

„Imitacinių Bendrovių Žinovų Kovos“, kuriose akty-

viausiai ir masiškiausiai dalyvavo Klaipėdos valsty-

binės kolegijos praktikantai. 

 2021 m. lapkričio 26 dieną buvo suorganizuotas 

seminaras „(Analoginis) pardavimo procesas skait-

meniniame amžiuje“ ir IB vadovų pasitarimas. 

 2021 m. gruodžio 13-17 dienomis įgyvendinta 

trečioji nacionalinė IB nuotolinė prekybos savaitė 

„Kalėdų belaukiant“. 

 2022 m. vasario 21-23 dienomis suorganizuotas 

vebinarų ciklas IB vadovams, dėstytojams ir prakti-

kantams apie žiedinę ekonomiką bei vertės pasiū-

lymo kūrimą vartotojui, IB vadovų pasitarimas ir IB 

vadovų pasidalijimas gerąja patirtimi. 

 2022 m. vasario mėn. organizuotas „Geriausio 

Valentino Dienos pasiūlymo-plakato“ konkursas. 

 2022 m. kovo mėn. vykdytas konkursas - „IB Sėk-

mės istorijų“ savaitė. 

 2022 m. gegužės 5 d. organizuota „25-oji tarp-

tautinė imitacinių bendrovių mugė“, kuri po pan-

deminės pertraukos vyko gyvai. Mugės šūkis - 

„Žaliasis kursas – raktas į sėkmę“ - turėjo atsispin-

dėti jos metu vykusiuose konkursuose: „Ateities 

idėja“ ir „Verslo provokacija“ bei visoje mugės 

veikloje. Apie mugės konkursų nugalėtojus pagrin-

dinėse ir papildomose nominacijose bei apie apdo-

vanojimus už geriausius 2021 metų veiklos re-

zultatus išsamiau rašyta „Simulith“ žiniose Nr. 16 

(454).  

 2022 m. gegužės 12 dieną organizuotas vebina-

ras IB vadovams, dėstytojams, mokytojams ir 

praktikantams tema „Žmogiškųjų išteklių valdymo 

tendencijos“. 

 2022 m. birželio 29 dieną organizuoti individua-

lūs mokymai „Darbo organizavimas IB“ naujai Klai-

pėdos valstybinės kolegijos dėstytojai. 
 

Tarptautinė veikla ir projektai 
 
 

Nauji projektai: 

 Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įgyvendinamas 2-jų 

metų trukmės Erasmus+ strateginių partnerysčių 

projektas „Skaitmeninė imitacinė bendrovė – 

žingsnis į naują realybę“ (Ready for New Realities - 

The Digital Practice Enterprise) DIGIPRAC. Projekto 

iniciatorius - „Simulith“ centras. 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

Tel. +370 687 83304  

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

 2021-2022 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIOJI 

INFORMACIJA, DARBAI IR NAUJOVĖS 

https://liba.lt/pasirengimas-ib-mugei
https://liba.lt/muges-rezultatu-apibendrinimas
https://liba.lt/muges-rezultatu-apibendrinimas
mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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 2022 m. vasario 28 dieną pradėtas įgyvendinti 2-jų 

metų trukmės Erasmus plius projektas „LAB for Adults 

non-formal Digital Awareness (LAB-ADA)“. Projekto 

iniciatorius – asociacija „Liba“. Projektu siekiama sukur-

ti priemones, suteikiančias geresnes galimybes suaugu-

siems, turintiems žemą IT įgūdžių lygį. Š. m. liepos 19-

20 dienomis vyks projekto partnerių susitikimas Lietu-

voje. 

 2022 m. kovo 1 d. pradėtas vykdyti projektas „Female 

Empowerment: Leaders of the Future“ (FEMPOWER). 

Projekto iniciatorius – „PEN Worldwide“ asociacija. Pro-

jektu siekiama ugdyti ir stiprinti moterų lyderystės įgū-

džius, pasitelkiant IB mokymosi aplinką.  

 2022 m. balandžio 1 d. pradėtas 20 mėnesių Eras-

mus+ programos projektas „Alliance for Digital Practice 

Enterprise Events“ (JOINUS). Projekto iniciatorius – Da-

nijos IB centrinis biuras, o partnerio teisėmis dalyvauja 

asociacija „Liba“. Įgyvendinant projektą bus sudarytos 

geresnės sąlygos visiems mokytis ir kelti kvalifikaciją 

įvairiuose renginiuose, IB jaunimui bus sukurta saugi 

internetinė renginių aplinka. 

 2022 m. balandžio 26 d. pasirašyta sutartis ir pradėtas 

vykdyti Erasmus+ programos projektas „Development 

of a Virtual Learning Space as a Tool for Developing Stu-

dents' Critical Thinking, Communication, Collaboration 

and Creativity Skills in the Context of COVID‘19“. Pro-

jekto iniciatorius – Vilniaus kolegija, o partnerio teisė-

mis dalyvauja asociacija „Liba“. 
 

Svarbesni projektinės ir tarptautinės veiklos įvykiai: 

 Organizuota nuotolinė projekto „Developing VET Tea-

ching Skills – Leading the Success of Tomorrow‘s Stu-

dents (WEDEVET) baigiamoji konferencija ir nuotolinis 

projekto partnerių susitikimas. Išsamiau apie projektą ir 

jo rezultatus rasite čia: https://liba.lt/wedevet. 

 Įgyvendinamo projekto Digital Entrepreneur Acade-

my/DEA metu, 2022 m. gegužės 9-13 dienomis pirmą 

kartą „Simulith“ centro darbuotojai vedė tarptautinius 

mokymus 20-čiai jaunuolių iš Lietuvos ir Bulgarijos vers-

lumo tematika. 

 Su tarptautinėmis aukštosiomis mokyklomis užbaigtas 

HEIPNET projektas. 2022 m. gegužės 24-25 dienomis 

Klaipėdoje vyko HEIPNET projekto baigiamieji renginiai: 

konferencija-diskusija ir paskutinis projekto partnerių 

susitikimas. 

 Narystė „StartNet Europe“ tinkle atvėrė naujas gali-

mybes centro darbuotojams dalyvauti projektinėje 

veikloje: 2021 m. gruodžio 15 d ir 2022 m. kovo 23-25 

dienomis Centro darbuotojai dalyvavo nuotolinėje 

„StartNet Europe“ projektų mugėje ir gyvame susitiki-

me Zagrebe, skirtame naujų projektinių idėjų paieškai, 

jų aptarimui darbo grupėse bei vykdomų projektų pris-

tatymui. Bendradarbiavimo pasekmė – jau vykdomas 

YOU CAN BE - projektas socialiniam jaunimo verslumui 

ugdyti. 

 Projekto „Innovative On-the-job Practical Blended 

Training: From Being a Learner to Being an Owner“/ 

OWN sudarė sąlygas profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai“ pavyzdžiu pritaikyti IB individualaus verslo 

kūrimui. 

 Projektas „Innovative WEB Approach for Advancing 

and Sustaining VET Learner‘s Wellbeing and Mental 

Health“/ STAYWELL leido įsigilinti į naują sritį – mokinių 

gerovę ir emocinę sveikatą bei perprasti „WebQuest“ 

metodiką, leidžiančią kurti aktyvias grupines užduotis.  

 
Dalyvavimas susitikimuose, renginiuose Lietuvoje ir 

užsienyje 
 

 2021 m. spalio 18-20 dienomis vyko nuotolinis 57-asis 

pasaulinio IB tinklo narių susitikimas, kuriame dalyvavo 

Lietuvos atstovai – R. Bačiulytė ir M. Ignatonis ir dalijosi 

nuotolinių renginių organizavimo patirtimi. 

 2021 m. lapkričio 5 d. vyko Švietimo mainų paramos 

fondo organizuotas renginys, kurio metu buvo pristaty-

tas praktinio mobilumo veiklos kokybės vertinimo įran-

kių rinkinys „StayMobil“, sukurtas projekto metu. Prie 

šio projekto aktyviai dirbo „Simulith“ centro darbuoto-

jai. Rinkinį sudaro „Savikontrolės įrankis“ ir „Pažangos 

aplankas“, skirti patikrinti ir nuolat gerinti mobilumo 

veiklas. Išsamiau apie šiuos įrankius čia: https://

staymobil.eu/staymobilplat/. 

 Aktyviai dalyvauta pasaulinio IB tinklo narių (centrinių 

biurų atstovų) pasidalijimo patirtimi sesijose: Virtualūs 

auditai (Liuksemburgo IB centras); Global Practical Trai-

ning Program (GPTP) pristatymas (Korėjos Respublikos 

IB centras); „Ispanijos Virtualus Miestas“ (Ispanijos IB 

centras): platforma „Marketplace“, jos veikimo princi-

pai („PEN Worldwide“). Dalyvavimas pasidalijimo patir-

timi sesijose leido atrasti naujų idėjų ir inicijuoti naują 

Erasmus programos projektą IB kokybės valdymo srity-

je. Projekto atrankos rezultatus sužinosime rudenį. 

 2021 m. lapkričio 17 d. dalyvauta Šiaulių profesinio 

rengimo centro IB „Šagrenė“ pristatymo bendruomenei 

renginys, kuriame IB „Šagrenė“ vadovas Mindaugas 

Bartkus pristatė bendrovę, papasakojo jos istoriją, apib-

rėžė plėtros sritis. M. Ignatonis papasakojo apie IB mo-

delio kilmę, Centro renginius IB vadovams ir praktikan-

tams, pasaulinį IB tinklą ir įgyvendinamus bei rengiamus 

projektus. 

 2021 m. gruodžio mėnesį vyko individualūs pokalbiai 

su visais Lietuvos IB vadovais, kurių tikslas buvo aptarti 

situaciją mokymo institucijoje, konkrečias IB veiklas, 

poreikius, problemas ir iššūkius. 

 2022 m. gegužės 16-18 dienomis Vokietijoje vyko 58-

asis PEN Worldwide asociacijos narių susitikimas. Pirmą 

kartą „Simulith“ centro atstovai turėjo teisę balsuoti, 

priimant sprendimus. Asociacijos nutarimuose: pavasa-

rinio narių susitikimo organizavimas Vilniuje, narystės 

mokesčio mažinimo galimybių svarstymas. 
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2022-2023 mokslo metų artimiausieji planai 

 Grupės imitacinių bendrovių vadovų stažuotė užsienio aukštojoje mokykloje. 

 Baigiamosios projektų STAYWELL ir OWN konferencijos Lietuvoje: gerovės ir emocinės sveikatos tematika - 2022 

m. spalio 17 dieną, individualaus verslo kūrimo ir imitacinių bendrovių plėtros tematika - 2022 m. lapkričio pradžioje. 
 

„Simulith“ centro informacija  

 

IB PAMARIO KOMANDA UŽ EKOLOGINĮ SĄMONINGUMĄ! 
 

2022 m. vasario 1 d. prasidėjo Lietuvos jūrų muziejaus organizuojamas projektas Tvarios ateities kūrėjų laboratorija „BE 

ATLIEKŲ 2022", į kurį buvo įtrauktos Verslo fakulteto antro kurso Turizmo verslo studentės kartu su dėstytoja Vida Žvi-

niene. Projekto tikslas - inspiruoti ekologinį sąmoningumą, įtraukiant jaunąją kartą ir plačiąją visuomenę dalyvauti tva-

rios ateities kūrime: mažiau vartojant, pakartotinai panaudojant ar perdirbant. Projekto tikslui pasiekti buvo suplanuo-

tos šios veiklos: 

• Informacinių šaltinių analizė apie Baltijos jūros ekologinę situaciją; 

• Susitikimai bei diskusijos su Klaipėdos jūros aplinkos vertinimo skyriaus atstovais; 

• Edukacinės programos „Nuo EGO prie EKO“ vedimas Lietuvos jūrų muziejuje;  

• Tvarų gyvenimą skatinančių turistinių maršrutų kūrimas; 

• Sukurtų maršrutų pristatymas Tvarios ateities kūrėjų laboratorijoje „BE ATLIEKŲ 2022“. 

Projekto veikla prasidėjo nuo informacijos rinkimo apie Baltijos jūros taršą. Studentai sužinojo, jog didžiausios taršos 

sukėlėjai yra: per didelis azoto kiekis, šiukšlės, plastikas, naftos išsiliejimai, intensyvi žvejyba. Norint gauti daugiau infor-

macijos apie Baltijos jūros užterštumo situaciją buvo suorganizuotas susitikimas su Baltijos jūros aplinkos vertinimo spe-

cialiste A. Kubiliūte. Susitikimo metu buvo aptarti esminiai klausimai bei aspektai, kurie daro didžiausią įtaką Baltijos 

jūros užterštumui. Taip pat buvo pristatyti Baltijos jūros švarinimo ateities planai, taršos šaltiniai, ekologinė būklė, che-

minė tarša, pavojingų medžiagų paplitimas, teršalų pylimas į jūrą. 

Vasario 25 dieną įvyko pažintinė darbinė edukacinės programos „Nuo EGO prie EKO“ sesija Lietuvos jūrų muziejuje. Su-

sipažinome su technine įranga, be kurios negalėtų muziejus vykdyti savo veiklos – palaikyti gyvūnų gyvybę bei užtikrinti 

saugią ir jaukią aplinką ne tik gyvūnams bet ir lankytojams. Darbinės sesijos metu studentai sprendė aktualias Baltijos 

jūros užterštumo problemas, pasiskirstė probleminėmis užduotimis bei pradėjo planuoti edukacinės programos „Nuo 

EGO prie EKO“ vedimą. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų grupė nusprendė, jog edukaciją praves prie pilkųjų ruo-

nių baseino ir aktualizuos šiukšlių taršą bei tiesioginį poveikį pilkiesiems ruoniams. Birželio 9 d. studentų komanda lan-

kėsi Jūrų muziejuje ir pristatinėjo mokiniams savo sukurtą edukaciją. Edukacijos metu Jūrų muziejaus lankytojai išklausė 

surinktą informaciją apie taršos sukeliamą pavojų ne tik gamtai, bet ir Baltijos jūroje gyvenantiems pilkiesiems ruo-

niams. Išklausę informacijos pristatymą mokiniai atsakinėjo į klausimus, kurie buvo pateikti interaktyvia forma - QR ko-

du. Už atsakytus klausimus edukacijos dalyviai buvo apdovanoti Klaipėdos valstybinės kolegijos įsteigtomis dovanėlė-

mis. 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinę projekto dieną, birželio 10 d., Danės skvere visos projekte dalyvavusios mokymo įstaigos turėjo pristatyti savo 

sukurtus produktus, kurie skatintų tvarų vartojimą ir ekologijos skatinimą. Klaipėdos valstybinės kolegijos Turizmo vers-

lo studenčių komanda kūrė turizmo maršrutus palei Nemuno upę iki Baltijos jūros, kuriuos pateikė interaktyvia forma. 

Sukurtu produktu turistai yra skatinami keliauti ekologiškai – dviračiu arba pėsčiomis ir kelionės metu prisidėti prie 

gamtos švarinimo ir puoselėjimo. Šis Lietuvos jūrų muziejaus organizuotas projektas įkvėpė studentus pratęsti aktualios 

visam pasauliui problemos tyrinėjimą bei sukauptas žinias pritaikyti kuriant tvarias ir ekologinį sąmoningumą skatinan-

čias keliones. 

Klaipėdos valstybinės kolegijos IB „Pamarys“ informacija 


