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„SKAITMENINĖ VERSLININKŲ AKADEMIJA“  

20 jaunųjų būsimųjų verslininkų iš Lietuvos ir Bulgarijos dirbo 

mišriose grupėse ieškodami skaitmeninių sprendimų, vykdė 

tikslinės rinkos analizę, identifikavo skaitmeninę rinkodarą ir 

konkurentus, formavo konkurencinio pranašumo ir unikalius 

pardavimo pasiūlymus bei sėkmės rodiklius, dalyvavo kitose 

veiklose. Mokymai vyko #Erasmus+ projekto „DEA - Digital 

Entrepreneurs Academy“ rėmuose, o juos vedė projekto par-

nerio Asociacijos LIBA atstovai Rima Bačiulytė ir Marius Igna-

tonis. 

Mokymų metu vyko projekto idėjos, turinio, naudos ir laukiamų re-

zultatų pristatymas, registracija „Skaitmeninėje verslininkų akademi-

joje“, lyderystės įgūdžių pasitikrinimas pildant skaitmeninę anketą, 

keturių tarptautinių komandų formavimas ir darbas jose kuriant vers-

lo planus konkursui „Geriausia skaitmeninio verslo idėja 2030“, nuo-

tolinės skaitmeninio verslo ir skaitmeninės rinkodaros bei socialiai 

atsakingo verslumo paskaitos, susitikimas su Bulgarijos verslininku 

Maksimu Beharu, įvairūs kūrybiniai žaidimai ir kitos veiklos. 

Mokymų savaitės pabaigoje, 2022 m. gegužės 13 dieną, komandų nariai pristatė keturias skaitmeninio 

verslo idėjas, jas kėlė į platformą „Digital Entrepreneurs Academy“. Apdovanojimų ceremonijos metu 

buvo paskelbti nugalėtojai ir jų skaitmeninio verslo idėja „Viskas, ko reikia jaunam verslui“. 

Džiaugiamės, jog dalyviams ši savaitė paliko gerus įspūdžius, keletas atsiliepimų: „Everything was per-

fect. The contents of the training week were very interesting and educational“, „It was interesting and 

enlightening“, „It educates the youth to be more active and think about problems and how to solve 

them, I appreciate that very much“. 

Kviečiame apsilankyti projekto puslapyje http://questionnaire.ideaforstartup.eu 

 

„PEN WORLDWIDE“  NARIŲ SUSITIKIMAS 

Nuo 2022 metų „Simulith“ centras yra tikrasis PEN Worldwide 
asociacijos narys. Todėl 58-ąjame PEN Worldwide asociacijos 
narių susitikime, kuriame gegužės 16-18 dienomis 28 pasauli-
nio IB tinklo nariai susitiko Vokietijoje, Lietuvos IB centro ats-
tovai R. Bačiulytė ir M. Ignatonis pirmą kartą turėjo teisę bal-
suoti priimant sprendimus, taip pat buvo patikėta Bulgarijos 
IB centro balsavimo teisė. 

Susitikime buvo pristatytos tinklo naujienos, naujausi projek-
tai, planuojamas leisti elektroninis tinklo laikraštis, dirbta skir-
tingose darbo grupėse, dalijantis ir generuojant mintis įvairiais 

IB tinklo plėtros aspektais. Lietuvos atstovai susitarė su Belgijos IB atstove dėl Lietuvos IB atstovų sta-
žuotės Belgijos universitete spalio-lapkričio mėn. ir su Danijos IB centro atstovu dėl banko programos 
bandomosios versijos išbandymo Lietuvos IB tinkle.  
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Pasaulinio tinklo naujienos:  

• 13 Lenkijos IB (įskaitant vieną universitetą) kreipėsi į „PEN Worldwide“ asociaciją dėl individualaus prisijungi-

mo prie pasaulinio IB tinklo. 

• 3 šalyse kuriasi IB tinklai: Vengrijoje, Tunise ir Juodkalnijoje. 

• Po vieną ar kelias IB veikia naujose šalyse: Malaizija, Palestina, Jordanija, Madagaskaras, Kolumbija, Rumunija.  

• Imitacinių bendrovių prekybai skirta programa „MARKETPLACE“ ir „BANK“ bus papildyta naujomis funkcijomis 

ir iš IB labai laukiamas grįžtamasis ryšys. 

• Visa eilė tarptautinių projektų yra įgyvendinami IB tinkle siekiant sukurti naują banko sistemą, kursą moterų 

lyderystei ir verslumui skatinti, IB nuotolinių renginių vadovą, į IB integruoti logistikos procesus, sukurti IB 

programą su tarptautiniais filialais, stažuotės IB modelį ir kt. 

• 2023 metų gegužės mėn. „PEN Worldwide“ asociacijos narių susitikimas bus organizuojamas Vilniuje. Vienas 

iš numatytų klausimų - diskusijos ir sprendimas dėl tikrųjų narių narystės mokesčio mažinimo. 

 

„HEIPNET“  RENGINIAI 

2022 m. gegužės 24-25 dienomis Klaipėdoje vyko projekto Inclusion of Innovative 

Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula Development 

(HEIPNET) baigiamieji renginiai: konferencija-diskusija „High-Performance and 

More Intensive Cooperation Between Science and Business: How to Strengthen 

it“ ir paskutinis projekto partnerių susitikimas. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Graži-

na Markvaldienė, o pranešimus skaitė Viktorija Giedraitienė („Klaipėda ID“ Švieti-

mo projektų vadovė), Julija Ilonienė (UAB „ARTIS BSI“, UAB „ANTESTO“ direktorė, 

KTU dėstytoja), Alina Šoparė (UAB „Creative Partner“ administracijos vadovė). 

Projekto partnerių atstovai pristatė projekto tikslus, rezultatus ir poveikį aukštųjų 

mokyklų ir verslo bendradarbiavimui, projekto metu sukurtus produktus, imitaci-

nių bendrovių koncepcijos įgyvendinimą aukštosiose mokyklose, tvaraus verslo ir 

švietimo bendradarbiavimo skatinimą pasauliniame imitacinių bendrovių tinkle ir 

kitas temas.  

Baigiamajame projekto partnerių susirinkime buvo užbaigtos visos projekto veiklos, sutarta dėl projekto tvarumo, 

projekto rezultatų išlaikymo ir gerinimo, aptarti darbai kurie laukia rengiant galutinę ataskaitą. 

„Simulith“ centro informacija  

Konferencijos akimirka. 
Projekto partnerių atstovai 

Neringa 


