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„ĮTRAUKIANTIS VERSLO LABIRINTAS“ 2017  
2017 m. lapkričio 13-14 d. Utenos Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ vyko projekto 

„Įtraukiantis verslo labirintas“ renginiai. Verslo labirintais „paklaidžioti“ buvo pakviesti Lietu-

vos imitacinių bendrovių vadovai, dėstytojai, mokytojai, studentai bei mokiniai.  

Pirmą dieną konferencijos atidarymo kalbą pasakęs Utenos kolegijos direktorius prof. dr. 

Gintautas Bužinskas palinkėjo visiems gerų įspūdžių ir pasisemti naujų idėjų iš konferenci-

jos pranešėjų.  

Pirmoji pasisakė EUROPEN-PEN International, tarptautinio imitacinių bendrovių tinklo padė-

jėja administraciniams reikalams Laima Bartkėnaitė (Vokietija). Vaizdo pranešime apžvelgė 

jos atstovaujamos organizacijos naudą praktikantų verslumo ugdymo procese ir plėtros gali-

mybes. 

Utenos rajono savivaldybės atstovas Vaidas Lankauskas pasidžiaugė gerėjančiomis sąlygo-

mis jaunimui įkurti savo verslą Utenos regione ir paskatino jaunus žmones aktyviau domėtis 

verslo aplinkos inovacijomis. 

Charizmatiškoji menininkė Nomeda Marčėnaitė pavedžiojo po sąmonės ir pasąmonės labi-

rintus, ieškant gyvenimo laimės, pasidalijo savo patirtimi, ugdant žmonių kūrybiškumą, už-

duodama klausimą pamąstymui: kaip šiuolaikiniame pasaulyje išugdyti kūrybišką asmenį, o, 

svarbiausia, kaip neprarasti įgimto kūrybiškumo.  

UAB „Nextury Ventures“ generalinis direk-

torius, vienas iš šios bendrovės įkūrėjų, Min-

daugas Glodas papasakojo apie lietuviškų 

„startup-ų“ trūkumus. Jo ir Iljos Laurso įkurtas 

fondas „Nextury“ bandys į Lietuvos „startupų“ 

pasaulį įnešti naujovių. Pagrindinis tikslas – 

sumažinti liūdną „startupų“ ateities statistiką 

(vidutiniškai net devyniasdešimt procentų 

„startupų“ žlunga jau per pirmą pusmetį). 10 

proc.  tikrai yra gerokai per mažai, todėl nauja-

sis fondas sieks suburti mažesnį jaunų įmonių 

būrį ir jiems kuo daugiau padėti. M. Glodas „startupų“ lenktynes į sėkmę palygino su Dakaro 

raliu: dažnai esi visiškai vienas nežinia kur, o finišo visai nematyti. Tačiau yra tikslas – baigti 

lenktynes. Tvirtai ir ryžtingai siekiant šio tikslo taip pat galima pasiekti įspūdingų pergalių. 

Taip, rizika didžiulė, tačiau ir pergalės vaisiai saldūs. 

Toliau sekė pranešimai apie verslumo ugdymo labirintus Lietuvos imitacinėse bendrovėse. 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė papasakojo apie naujus uždavi-

nius ir jų sprendimų būdus Lietuvos imitacinėse bendrovėse. Jos vadovaujami studentai iš 

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto – Laura Laurušonytė, Ernesta 

Zelenkaitė ir Lukas Gurklys – pasidalijo savo įžvalgomis apie lyderystę. LIBA asociacijos 

prezidentas Marius Ignatonis žaismingai perteikė įspūdžius iš patirties, dalyvaujant ERAS-

MUS+ projekte „The equation of the game for all“, kur išmoko kūrybiškumą pritaikyti visose 

gyvenimo srityse. IB „Biurometa“ vadovė iš Lietuvos ir verslo kolegijos (Klaipėda) Rasa Ro-

merytė-Šereikienė vaizdo pranešime pateikė naujas tendencijas bei sunkumus  darbuotojų 

paieškos ir atrankos procese, vykstančiame imitacinėje bendrovėje. 

Renginio dalyviai 
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STAYMOBIL 

Po pietų klausytojai pasiskirstė į dvi diskusijų sekcijas: „Naujo vers-
lo steigimas ir inovacijos“, kurios diskusiją moderavo Mindaugas 
Glodas ir „Kada ir kur pradingsta kūrybiškumas“ – moderatorė No-
meda Marčėnaitė. Diskusijų metu klausytojai aktyviai uždavinėjo 
moderatoriams klausimus, domėjosi inovacijomis naujo verslo stei-
gime, ir  kaip neužgožti vaiko kūrybiškumo bei lavinti jį visą gyveni-
mą. 

Po diskusijų rezultatų aptarimo konferencijos dalyviai buvo pak-
viesti sudalyvauti edukacinėje programoje „Aktyvus ir išradingas 
verslas“, kuri vyko Anykščių menų inkubatoriuje. Čia visi tapo kūrė-
jais. Kūrybinių dirbtuvių metu buvo atskleistos natūralios rankų dar-
bo kosmetikos gamybos paslaptys. Sutelkę dėmesį į natūralius 
pačios Gamtos sukurtus stebuklus - bičių vašką, įvairiausius alieju-
kus ir sviestelius - kiekvienas susikūrė sau patinkantį gaminuką: 
lūpų balzamą iš 14 sudedamųjų dalių, o išskirtinių aromatų mėgėjai -  kvepalus iš įvairių rūšių natūralių eterinių alie-
jukų. Pasinėrę į nepakartojamą kvapų pasaulį ir patyrę kūrybos malonumą, kūrybinių dirbtuvių dalyviai jautėsi tarsi 
atgaivinę tikrą ryšį tarp Žmogaus ir Gamtos. 

Antrąją konferencijos dieną imitacinių bendrovių vadovai buvo pak-
viesti į pasitarimą, kurį pravedė Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis. 
Buvo aptartos IB aktualijos ir ateities perspektyvos. 

Toliau sekė praktinis seminaras IB vadovams „Emocinis intelektas ir 
komandinio kūrybiškumo skatinimas“, kurį vedė sertifikuota emocinio 
intelekto trenerė Jurgita Zabulytė Kupriūnienė ir „Talentų Karta“ va-
dovas ir įkūrėjas Aleksejus Žaltkovski, tuo tarpu studentai buvo pak-
viesti į edukacinę programą „Gyvi projektai“, kurią vedė lektoriai: Li-
nas Bražionis iš Utenos radijo ir Miglė Križinauskaitė- Bernotienė iš 
kino namų „Taurapilis“. 

Pozityvumu dvelkiančiu pranešimu praktinį seminarą pradėjo lektorė 
Jurgita. Ji pasidalijo savo patirtimi apie emocinio intelekto metodų 
taikymą, skatinant žmonių kūrybiškumą. Kiekvienas dalyvis turėjo 

galimybę įsivertinti savo emocijas pagal emocijų įvertinimo skalę. 

A.Žaltkovski savo pranešime išdėstė Walt Disney sukurtą kūrybiškumo metodiką, praktiškai pademonstruodamas 
jos veikimo mechanizmą. Seminaro dalyviai, pasiskirstę grupėmis, išbandė tris skirtingus šios metodikos procesus: 
Svajotoją, Realistą ir Kritiką. 

„Verslo labirintas“ 2017 renginiai sudarė galimybę išsakyti įvairiausią nuomonę apie kūrybiškumo, lyderystės, verslu-
mo skatinimo svarbą jauno žmogaus gyvenime. 

„Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė 

 

PROJEKTAS  
 

2017 m. lapkričio 15-18 d. Barcelos (Portugalija) mieste Marius Ignatonis dalyvavo 
Erasmus+ programos projekto „European Quality Assurance in Transnational VET 
Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-
UK01-KA202-036666) projekto pirmajame partnerių susitikime.  

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo institucijas ir jose vykstančius pro-
cesus, suderino veiksmų planą, organizacinius ir komunikacinius klausimus, buvo su-
pažindinti su projekto valdymo ir finansų aspektais, aptarė kitus klausimus.  

Daugiau informacijos apie projektą interneto svetainėje www.staymobil.eu.  

„Simulith“ centro informacija 

 

Susitikimo akimirka 

Marius Ignatonis 

Rima Bačiulytė 
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LYDERYSTĖ BE ANTPEČIŲ 

IB „VIKO DRAUDA“ 2017 m. spalio 31 dieną Vilniaus kolegijoje 

vyko susitikimas su Danske banko Asset Services Lietuvos filialo 

vyresniąja skyriaus vadove Lina Pivoriūte – Palubinskiene. Šioje 

paskaitoje dalyvavo imitacinės bendrovės VIKO DRAUDA atsto-

vai: direktorius Jevgenij Iljuščenko, personalo vadovė Auksė La-

zauskaitė ir pardavimų vadovė Anželika Michailovskaja. L. Pi-

voriūtė – Palubinskienė studentams pravedė diskusinę paskaitą 

„Lyderystė be antpečių“. Paskaitoje buvo aptariami horizontalios ir 

vertikalios organizacijos struktūros rūšys, jų pliusai ir minusai. 

Taip pat buvo aptariami lyderių tipai, kaip jais tapti bei kaip moty-

vuoti žmones. Lektorė pasidalino patirtimi kaip atrenkami Danske 

banko vadovai, taip pat buvo aptariamos ir karjeros galimybės Danske banke. VIKO DRAUDA atstovai buvo labai 

patenkinti dėstomos paskaitos nauda bei informacijos gausumu! 

IB „VIKO DRAUDA“ informacija 

NAUJA PRADŽIA 

IB „Raštmena“ pirkimo - pardavimo skyriaus darbuotoja Evelina Gavėnaitė ir projektų skyriaus vadovė Laura Staske-

vičiūtė šių metų lapkričio mėn. 13 d. lankėsi Kauno kolegijos, vadybos ir ekonomikos fakulteto organizuojamose 

verslo dienose bei dalyvavo viešoje diskusijoje tema - „Kur gyvena naujos idėjos? Įkvėpimo paieškos versle ir gyve-

nime“. Šioje diskusijoje savo patirtimi dalinosi Mantvydas Leknickas, poezijos knygų autorius bei reklamos agentū-

ros „Cocos“ įkūrėjas ir vadovas, Artūras Bulota, tarptautinio bendradarbystės centro „Talent Garden Kaunas“ įkūrė-

jas, fotografas, Dovilija Torrau, marketingo ir komunikacijos agentūros „A/D studio“ įkūrėja ir partnerė, Rimvydas 

Kisielius, UAB „Festo“ pardavimų vadovas, jau 23 m. dirbantis pardavimų srityje bei Mažvydas Šimkus, UAB 

„TeleSoftas“ projektų vadovas, rašytojas, verslininkas. 

Susitikimas su patyrusiais komunikacijos, marketingo, projektų ir pardavimų 

vadovais buvo labai naudingas ne tik IB „Raštmena“ darbuotojoms, bet ir vi-

siems Kauno kolegijos bendruomenės nariams bei studentams, norintiems 

susipažinti su įkvėpimo paieškomis versle ir gyvenime bei padiskutuoti, kur 

gyvena naujos idėjos, pasisemti patirties iš to, kaip naujas idėjas savo darbe 

generuoja diskusijos svečiai. Be to, šių metų ”Verslo dienų“ renginius papildė 

Kauno kolegijos ir UAB „Mantinga“ bendras projektas „Naujo produkto idėjų 

dirbtuvės“, kurio metu studentų koman-

dos kūrė naują maisto produktą bei turė-

jo galimybę varžytis dėl solidaus įmonės 

įsteigto prizinio fondo – 1000 Eur. Šiame projekte teko sudalyvauti UAB 

„Raštmena“ darbuotojoms. Projekto dalyviai lapkričio 14 d. vyko į Marijampolė-

je savo veiklą vykdančią UAB „Mantinga“, taip siekdami iš arčiau susipažinti 

su įmonės veikla, o 15-16 dienomis susibūrę į grupeles dalyviai aktyviai daly-

vavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurdami naują produktą, jo receptūrą, kurį įmonė 

galėtų pasiūlyti jaunimo rinkai, skaičiavo galimų produktų savikainą, kainą bei 

įvedimo į rinką kaštus. Galiausiai po ilgų ir varginančių darbų UAB „Mantinga“ komisija, po įvykusio produktų prista-

tymo, išrinko komandą nugalėtoją, kurios sumuštinis labiausiai tenkino iškeltus reikalavimus. Galime pasidžiaugti 

tuo, kad viena iš nugalėjusios komandos narių yra IB „Raštmena“ darbuotoja Evelina Gavėnaitė. Būtent, tai įrodo, 

kad mūsų įmonėje gausu kūrybiškų bei verslių darbuotojų. 

IB „Raštmena“ pirkimo – pardavimo skyriaus darbuotoja Evelina Gavėnaitė 

Susitikimo akimirkos 

Apsilankymas UAB „Mantinga“ 

Nugalėtojų komanda 


