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VISKAS, KAS TURI PRADŽIĄ TURI IR TĘSTINUMĄ 

Asociacija „LIBA“ sėkmingai baigia vykdyti Erasmus plius stra-

teginių partnerysčių projektą „Flexible Educational Tool for 

Leadership Skills Development“ (FETLED).  

Mintis rašyti projektą, kuris prisidėtų prie socialiai atsakingo 

verslo ir tvaraus augimo, kilo įvairiuose renginiuose bei susiti-

kimuose stebint profesinių mokyklų mokinius, kurie dirba ir 

mokosi imitacinėse bendrovėse, jų virsmą iš nekalbaus ir savimi nepasitikinčio į komunikabilų, patiki-

mą, bendradarbiaujantį, norintį laimėti, entuziazmu trykštantį, veržlų, atkaklų, nuosekliai patirtį kau-

piantį asmenį. 

Projekte FETLED buvo nagrinėjama su lyderystės ir vadybos kompetencijomis susijusi medžiaga, 

ištirta kokias pagrindines lyderystės kompetencijas būtų galima ugdyti imitacinėse bendrovėse, daug 

dėmesio skiriant socialiai atsakingo verslo suvokimui. Apjungiant socialiai atsakingo verslo idėją ir 

lyderio savybes, projektu pažvelgiama į jauno žmogaus, besimokančio profesinėje mokykloje poten-

cialą. Pritaikant imitacinės bendrovės metodiką projektu siekiama padėti jaunam žmogui tapti socia-

liai atsakingu asmeniu ir, formuojant savo įgūdžius, užaugti į socialiai atsakingą lyderį.  

Pagrindinis projekto rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“, kurio tikslas yra padėti besi-

mokančiajam įvertinti turimus lyderystės įgūdžius, juos tobulinti, įgyti pakankamai lyderystės gebėji-

mų ir rekomenduoti būdą, kaip tapti socialiai atsakingu lyderiu, tobulėjant kaip visuomenės nariams ir 

Europos piliečiams. 

Lyderystės kompetencijų aplanką sudaro 4 dokumentai. Norėdami įsivertinti ir tobulinti savo turimus 

lyderystės įgūdžius, visų pirma, jaunieji lyderiai atsako į savęs vertinimo klausimyną, tuomet, suskai-

čiuoja pasiektą rezultatą, pasitikrina, kiek žinių jau sukaupę. Dokumente „Rezultatų paaiškinimas“ 

yra nustatomi ir paaiškinami skirtingi lyderystės įgūdžių lygiai, susieti su realiomis gyvenimo situacijo-

mis ir socialiai atsakingo lyderio elgesio būdais. Tuomet jaunieji lyderiai atveria ir analizuoja 

„Medžiagą įgūdžių tobulinimui“, kurioje pateikiama informacija bei naudingos nuorodos - kaip gerinti 

tiek turimus socialiai atsakingo lyderio įgūdžius, tiek ir tuos, kuriuos dar reikia ugdyti. Medžiaga sus-

kirstyta į tris lygius, kiekvienas jų išsamiai paaiškintas. Kai jaučiasi pakankamai patobulėję, mokiniai 

grįžta į pirmąjį etapą - atsako į klausimyno klausimus ir suskaičiavę balus, lygindami su pirminiais 

rezultatais, įvertina savo pažangą. 

Projekto metu vykdytas testavimas atskleidė, jog sukurtas produktas yra naudingas ir padeda pasi-

tikrinti savo turimus įgūdžius, įgalina tobulėti, suteikia paskatą atkreipti dėmesį į socialiai atsakingą 

elgesį.  

Visus norinčius sužinoti daugiau apie projektą 2020 metų sausio 17 dieną asociacija „Liba“ pakvietė į 

konferenciją-diskusiją „Tvirta lyderystė - tvari ateitis“, kurios tikslas - pristatyti projekto FETLED patirtį 

ir rezultatus, apžvelgti lyderio savybes įvairių tikslinių grupių atstovų akimis. 

 

mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
https://www.facebook.com/hashtag/fetled?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARACDNHqO0A2rMFdDVYwj4ropaO4kYWStTdfi8cNF8r7Vcxr7sBBu4Ig1EgzKS5p5YcoFx84Hr6eA4IbMnxXr4vKnFO0POyia2H3i54hl9CXPGkXKy92bOiXWV7TzBgtO5OIKYjirQgk_6xJEJhPSpr_yAV3jWmI9Mk9nU1qsyJk
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Pranešėjai ir gausiai susirinkę įvairių mokymo institucijų ir verslo organizacijų atstovai išsikėlė sau iššūkį nusprendę, 

jog renginyje kalbės ne savo nacionaline kalba, o bendrai suprantama, anglų kalba. 

Po trumpo renginio pristatymo ir Lietuvos imitacinių bendrovių centro vedėjai (Vilniaus kolegija) Rimai Bačiulytei tarus 

pasveikinimo žodį, pasidžiaugus projektu ir palinkėjus sėkmingos konferencijos, renginio vedantysis, šio projekto va-

dovas, Marius Ignatonis (Asociacija „Liba“) pradėjo renginį, padėkojo susirinkusiems ir tiems, kurių dėka šis projektas 

ir renginys įvyko, priminė renginio programą. Tuomet, susirinkusieji išgirdo M. Ignatonio pranešimą, kuriame jis pasi-

džiaugė imitacinių bendrovių veikla ir pasiektais rezultatais, supažindino susirinkusiuosius su projekto idėja, kas buvo 

kuriama jo metu, projekto partneriais ir kalbėjo apie socialiai atsakingo elgesio ir lyderystės savybių ugdymo svarbą, 

priminė susirinkusiems svarbiausius Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos tvarų ir socialiai atsakingą vystymąsi 

įtvirtinančius dokumentus. Pasidžiaugė, kad Lietuvoje veikia socialiai atsakingos įmonės ir vienos jų atstovė su prane-

šimu dalyvauja renginyje, taip pat jaunais žmonėmis, būsimais lyderiais ir juos palaikančiais ir ugdančiais asmenimis, 

pabrėžė, kad tik visi kartu galime kurti tvarią lyderystę. 

Kitame pranešime, projekto partnerio „Pen Worldwi-

de“ (Vokietija) atstovės Svenja Zenz ir Victoria Hädler 

savo asmeniniu pavyzdžiu įrodė, kokia galia gali būti 

darant įtaką kitiems. Pradžioje jos pakvietė visus daly-

vaujančius pasirinkti kuris iš keturių objektų (šeima, 

bendradarbiai, draugai, įžymybės) jiems daro didžiau-

sią įtaką. Tai buvo galima padaryti priklijuojant lapelį 

ten, kur manoma, kad įtaka didžiausia. Tuomet prane-

šėjos apibrėžė įvairialypį lyderystės supratimą, asme-

ninės ir įmonių socialinės atsakomybės svarbą, taip 

pat, kur ir kaip prasideda tikroji lyderystė, pranešimą 

baigė žinia, kad kiekvienas mūsų galime būti pavyz-

džiu ir savo atsakingais veiksmais sąlygoti teigiamas 

permainas. 

Maria Benages („Fundacio Inform“, Ispanija) apžvelgė lyderio kompetencijų aplanką (angl. Leader SkillBox). Ispanijos 

atstovė išsamiai supažindino su projekto intelektinio produkto sandara, pristatė keturias pagrindines ir po penkias jas 

lydinčias socialiai atsakingo ir tvaraus lyderio savybes apibrėžiančias kompetencijas. 

Renginio pirmąją dalį pabaigė Dariya Mavrudieva ir Nina Popova („BUCT“, Bulgarija). Pranešėjos pristatė Bulgarijos 

imitacinių bendrovių tinklą, jame vykstančius procesus, papasakojo koks didelis dėmesys skiriamas lyderystės kon-

kursams. 

Po pertraukėlės susirinkusieji išklausė „Pen Worldwide“ asociacijos direktoriaus Scott Mitchell sveikinimo įrašą. Tuo-

met, didžiausios Lietuvoje ir vienos didžiausių profesionalios virtuvių įrangos gamintojos UAB „Novameta“ tiekimo va-

dovė Renata Kuktelionienė susirinkusius džiugino rodydama spalvingas skaidres ir pasakodama, kaip jos atstovauja-

ma socialiai atsakinga įmonė veikia kurdama patrauklią darbuotojų darbo aplinką ir taip užtikrindama tvarią savo vers-

lo plėtrą. Po renginio R. Kuktelionienė sulaukė daug pageidavimų iš imitacinių bendrovių vadovų ir mokymo institucijų 

atstovų apsilankyti šioje įmonėje ir sužinoti daugiau. 

Renginį vainikavo Vilniaus profesinio mokymo centras „Žirmūnai“. Šio centro mokytoja ir jame įsikūrusios imitacinės 

bendrovės „Vigora“ vadovė Vaclava Griškevičienė ir informacinių technologijų mokytojas Marijus Vaisėta susirinku-

siems papasakojo kaip jų mokykloje skatinami verslumo ir socialiniai mokinių gebėjimai: komunikabilumas, ištikimybė, 

entuziazmas, apsisprendimo laisvė, vadovavimo įgūdžiai, įgalinimas ir kiti. Mokytojai pasidalino patirtimi kaip mo-

kykloje padedama atsiskleisti mokinių lyderio ir kitas savybes. M. Vaisėta paminėjo, kad  imitacinių bendrovių modelį 

atrado įgyvendindamas kitą Erasmus plius projektą.  

 
Svenja Zenz ir Victoria Hädler pranešimo metu 
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Kiek vėliau, šio mokymo centro mokinys ir imitacinės 

bendrovės „Vigora“ praktikantas Faustinas Aliukonis su 

susirinkusiais pasidalino savo įžvalgomis kas yra lyderis, 

su kokiais iššūkiais susiduriama norint išsiugdyti lyderio 

savybes ir kaip naudoti asmeninį potencialą gerinant savo 

gyvenimą. Faustinas pasidžiaugė, kad jam labai padėjo ir 

teigiamą įtaką padarė mokymo centras ir jame dirbantys 

mokytojai, kurie skatino dalyvauti daugelyje veiklų ir ren-

ginių, buvo visuomet pasiruošę ištiesti pagalbos ranką, o 

kiek vėliau ir darbas, kuriame jis gali vadovauti komandai 

ir toliau tobulėti. Mokymo centro mokinė Jurgita Šeštokai-

tė pozityviai ir nuotaikingai papasakojo savo gyvenimo 

istoriją. Pranešėja pabrėžė, kad, visi mes esame lyderiai 

ir turime siekti savo tikslų, tobulėti ir padėti kitiems. Ji apibrėžė, kas jos manymu svarbiausia norint jaustis ir tapti lyde-

riu - pagarba visiems aplinkiniams ir noras jiems pagelbėti, savanorystė, atsakomybė, atsidavimas tam, ką darai, nuo-

širdus darbas ir optimizmas. 

Renginio pabaigoje buvo užduodami klausimai auditorijai ir teisingai atsakiusiems į juos buvo įteiktos dovanos su pro-

jekto atributika. 

Projekto koordinatorė ir renginio organizatorė Asociacija „Liba“ dėkoja projekto partneriams už neįkainojamą patirtį, 

UAB „Novameta“ atstovei Renatai Kuktelionienei ir Vilniaus profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokytojams Vacla-

vai Griškevičienei, Marijui Vaisėtai ir mokiniams Faustinui Aliukoniui ir Jurgitai Šeštokaitei, taip pat visiems dalyvavu-

siems už tai, kad surado laiko ir buvo kartu.  

Tik visi kartu mes galime siekti bendro tikslo, tobulėti, ir tapę lyderiais, dalintis tuo. 

 

#asociacijaliba; #Erasmus; #europenpeniternational; #imitacinesbendroves; #PE; #practiceenterprise #VilniausKolegi-
ja #Viko 

Renginyje skaityti pranešimai čia: https://liba.lt/fetled_konferencija/ 

Renginys Asociacijos LIBA Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/asociacijaliba 

Asociacijos „Liba“ informacija  

Pranešėjai po renginio 

 

Kviečiame registruotis į 24-ąją 

tarptautinę imitacinių bendrovių 

mugę. 

 

Mugės dalyvio paraišką ir kitą 

informaciją rasite interneto pus-

lapyje www.sl.viko.lt.  

 

 

Mugės dalyviai registruojami iki 

2020 m. vasario 28 d. 

https://www.facebook.com/hashtag/asociacijaliba?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNIUzQ9OzQ7
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNIUzQ9OzQ7huOI3Yn
https://www.facebook.com/hashtag/europenpeniternational?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNI
https://www.facebook.com/hashtag/imitacinesbendroves?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNIUzQ
https://www.facebook.com/hashtag/pe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNIUzQ9OzQ7huOI3YnQnbn5
https://www.facebook.com/hashtag/practiceenterprise?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Wuh4Ets1JKeDCh7xpOdfeP2q8BMElpJ676F6xW1osGTn9gZ4C9-b_RsRsxaYx_Hm2LpYOJloXCe4x5Ozo1POrJncIVf94Qyjmbe--w88H_l-tXOWrwm5VefxPoWQRxv01l-qbMRlQmKOdvnf9CDTyPNIUzQ9
https://www.facebook.com/hashtag/vilniauskolegija?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihplK3XxakMyjdCuwk6c2wHxtT5yg-c1uMv4kmUYqYJMdF8blIqqJ_30joCXspk1CR7SvixbGy_51t7x3dNSq_dBMaj0X8NWDXuMypgf_EPJTJ3KLQ5wkC7EfHw06nEDWTqNcPyDGqDCf7YL5yNfj6t1kXjvtSu
https://www.facebook.com/hashtag/vilniauskolegija?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihplK3XxakMyjdCuwk6c2wHxtT5yg-c1uMv4kmUYqYJMdF8blIqqJ_30joCXspk1CR7SvixbGy_51t7x3dNSq_dBMaj0X8NWDXuMypgf_EPJTJ3KLQ5wkC7EfHw06nEDWTqNcPyDGqDCf7YL5yNfj6t1kXjvtSu
https://www.facebook.com/hashtag/viko?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihplK3XxakMyjdCuwk6c2wHxtT5yg-c1uMv4kmUYqYJMdF8blIqqJ_30joCXspk1CR7SvixbGy_51t7x3dNSq_dBMaj0X8NWDXuMypgf_EPJTJ3KLQ5wkC7EfHw06nEDWTqNcPyDGqDCf7YL5yNfj6t1kXjvtSul2tlGXG4YbrY
https://www.facebook.com/asociacijaliba
http://www.sl.viko.lt/
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IB VADOVŲ SEMINARAS IR SUSIRINKIMAS 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas ir „Simulith“ centras 2020 metų vasario 27-28 kviečia dalyvauti IB vadovų 

seminare ir susirinkime. 

 

Renginio vieta: Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Didlaukio g. 49. Vieta ir auditorija bus patikslinta po da-

lyvių registracijos. 

 

Renginio dalys: 

1. Seminaras KŪRYBIŠKAS MĄSTYMAS ir KALBĖJIMAS 

1.1. Interaktyvūs mokymai, ugdantys individualų ir organizacinį kūrybiškumą, originalumą, laisvų minčių, darbų, talen-

to raišką, toleranciją ir lankstumą, generuojant radikaliai naujas idėjas, pagal unikalią danų mokslininkų sukurtą, vie-

nintelių Lietuvoje Vilniaus kolegijos specialistų taikomą, „Creative Platform” metodiką. 

1.2. Kviestinių lektorių mokymai. 

1.3. IB vadovų pasidalijimas patirtimi: kūrybiškos užduotys ir jų pritaikymas IB. 

2. JUNGTINIS IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ PASITARIMAS IR ASOCIACIJOS LIBA NARIŲ SUSIRINKIMAS.  

Veiklos ir finansinės ataskaitos. Tinklo veiklos perspektyvos. Jungtinio „Simulith“ centro ir asociacijos LIBA strateginio 

veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. 

 

Preliminari renginio programa: 

Vasario 27 diena (ketvirtadienis) 

09.30 – 10.00 Dalyvių registravimas. Pasitikimo kava. 

10.00 – 13.00 Idėjų generavimo sesija pagal Creative Platform metodiką. 

13.00 – 14.00 Pietų pertrauka. 

14.00 – 15.30 Jungtinis Asociacijos LIBA narių ir IB vadovų susirinkimas. Veiklos ir finansinės ataskaitos. Tinklo veik-

los perspektyvos. Jungtinio „Simulith“ centro ir asociacijos LIBA strateginio veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. 

15.30 – 15.50 Kavos/arbatos pertrauka. 

15.50 – 17.00 IB vadovų pasidalijimas patirtimi: kūrybiškos užduotys ir jų pritaikymas IB. 

Vasario 28 diena (penktadienis) 

08.30 – 10.00 Seminaro lektorius tikslinamas. 

10.00 – 10.20 Kavos/arbatos pertrauka. 

10.20 – 12.00 Seminaro lektorius tikslinamas. 

12.00 – 13.00 Dalyvio pažymėjimų įteikimas. Vizitas į imitacinių bendrovių patalpas. 

 

Seminaro informacija ir programa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt 

Registruotis iki 2020 vasario 17 dienos galite spustelėję šią nuorodą: registracijos anketa 

„Simulith“ centro informacija  

 

MES UŽ SKAIDRŲ VERSLĄ! 
Sveiki visi, būsimieji verslininkai, dalinamės su Jumis naudinga informacija.  

Kuriant naują verslą arba jį plėtojant visada tenka susidurti su įvairiausiais mokes-

čiais, todėl IB „Siluetas“ darbuotojos vyko į Panevėžio apskrities valstybinės mo-

kesčių inspekcijos Utenos skyrių, norėdamos išsiaiškinti pagal kokias veiklas ir 

kokiomis sąlygomis galima išsiimti verslo liudijimą, kokios yra lengvatos. 

Mokestinių prievolių departamento Vyriausioji specialistė Vidutė Petrokienė išsa-

miai paaiškino apie Utenos regione esančių verslo liudijimų rūšis įvairioms veik-

loms ir taikomus mokesčius. Studentams yra taikomos specialios lengvatos, o kai 

kurioms veikloms savivaldybė kompensuoja 100 proc. verslo liudijimo kainos. Yra 

įdiegta patogi e-sistema, kad verslo liudijimą gyventojams būtų galima ir patogu 

išsiimti elektroniniu būdu. 

Susitikimas buvo įdomus ir naudingas ir šias žinias galėsime panaudoti kuriant savo verslą ateityje. 

IB „SILUETAS“ personalo skyriaus specialistės Emilija ir Kamilė 

Renginio dalyviai 

http://www.sl.viko.lt
https://forms.gle/fS1FzqWU3p8G4SdB6

