
 

Projektą iš dalies finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija 

 

Verslumą skatinantys renginiai 
 

Renginių vieta: Rorio sodyba Paežerio kaimas, Taujėnų sen., Ukmergės rajonas) (

 

PROGRAMA 

 

2018 m. lapkričio 6 d. 

 
9.30-10.00 Dalyvių registracija 

KONFERENCIJA „VERSLAUJU DRĄSIAI“ 

10.00-10.20 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo kalba. 

R.Bačiulytė, Simulith centro vedėja; R. Pivoras, UAB „Roris ir Ko“ direktorius 

10.20-10.50 „Vieno Fenikso istorija“ 

Ž. Salialionis, kompanijos OXYGEN atstovas 

10.50-11.20 „Komandos valdymas ateityje: decentralizuota lyderystė, savarankiškos komandos ir organizacijų 

evoliucija” 

T.Lekavičius, įmonių „DataDog” (Lietuva) ir „Satalia” (Anglija) atstovas 

11.20-11.50 „Tarptautiniai projektai – galimybės ir erdvė tobulėti“  

M.Ignatonis, LIBA prezidentas ir R. Bačiulytė, Simulith centro vedėja, Vilniaus kolegijos Menų ir 

kūrybinių technologijų fakulteto lektorė   

11.50-12.15 „Jaunimo įtraukimas į sprendimų priėmimą. Patirtis po mokymo kursų „Youth takes the floor” 

D.Ignatonienė, Simulith centro verslo konsultantė 

12.15-12.30 Kavos pertrauka 

12.30-12.45 „Amatų mokykla – pirmas žingsnis į verslumo ugdymą” 

S.Gabalienė, VšĮ Lietuvos verslo kolegija 

12.45-13.30 Praktinis užsiėmimas „Kaip suformuoti stiprią asmeninę viziją ir įprasminti savo veiklą"  

T.Lekavičius, įmonių „DataDog” (Lietuva) ir „Satalia” (Anglija) atstovas 

13.30-13.45 Stendinių pranešimų peržiūra: 

 „Akademinio jaunimo teorinių žinių ir praktinių gebėjimų plėtra šiuolaikinėje visuomenėje” 

 R. Romerytė-Šereikienė, VšĮ Lietuvos verslo kolegija  

“Praktinės patirties nauda formuojant verslią asmenybę” 

 G.Kurčiūnaitė ir L.Lisauskaitė, VšĮ Utenos kolegija 

13.45-13.55 Konferencijos „Verslauju drąsiai“ aptarimas. Baigiamasis žodis 

14.00-15.00 Pietūs A.Smetonos dvare http://smetonosrezidencija.lt/ 

15.00-16.00 Ekskursija po A. Smetonos dvarą 

16.00-18.00 Edukacinė programa „Patyręs verslas - žvilgsnis iš vidaus“. Kailių ir odos salonas „Roris“   

UAB „Roris ir Ko“, Baleliai, Ukmergės raj.(  )

https://sodyboskaime.lt/sodyba/rorio-sodyba-0
http://smetonosrezidencija.lt/
http://roris.lt/
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2018 m. lapkričio 7 d. 

 

IB VADOVAMS 

9.00-10.30 Imitacinių bendrovių vadovų pasitarimas 

11.00-13.00 Praktinis seminaras Lietuvoje veikiančių Imitacinių bendrovių vadovams „Šiuolaikinė 

lyderystė“ 

R. Bendoraitytė Sinižbajeva, UAB „Mokymų erdvė“ lektorė 

STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS 

10.00-13.00 Konkursas studentams ir moksleiviams „Verslo renovacija - naujos idėjos“ 

 

13.00  APDOVANOJIMAI 

 

ATSISVEIKINIMO KAVA  

 

 

 

https://sodyboskaime.lt/sodyba/rorio-sodyba-0

