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Introduction to the project
“Ready for Business” or “ReforB” project was implemented in the
framework of Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 20142020 and supported more than 1400 young people who wished to
become entrepreneurs or ran newly-established companies.
Six partners with diverse background and experience joined their
forces to execute the project: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Klaipeda Science and Technology Park,
Daugavpils University, Visaginas House of Creativity, Ventspils
Youth Council and Panevezys Labour Market Training Centre.

Apie projektą

“Ready for Business” (angl. „Pasiruošęs verslui“) arba “ReforB” projektas buvo įgyvendintas vykdant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą ir parėmė daugiau nei 1400 jaunų žmonių,
norinčių tapti verslininkais ar vadovauti naujai įsteigtoms įmonėms.
Šeši partneriai, turintys įvairios patirties, suvienijo savo jėgas
įgyvendindami projektą: Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų
universitetas, Klaipėdos mokslo ir technologijų pa rkas, Daugpilio
universitetas, Visagino kūrybos namai, Ventspilio jaunimo taryba ir
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.

KLAIPĖDOS MOKSLO IR
TECHNOLOGIJŲ PARKAS

In close cooperation with each other, the partners developed four
Business Simulation Games that imitate real-life entrepreneurial
environment and conducted them in Kurzeme, Zemgale and Latgale
regions in Latvia and Klaipeda, Panevezys and Utena counties
in Lithuania. Players competed in mixed cross-border teams. Six
“Be involved” seminars designed according to an interactive “Get
inspired — help — share — analyze” concept gathered together successful businessmen, novice entrepreneurs and start-up wannabes
and were held in the same geographic area. A total of 14 events
were carried out!
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Glaudžiai bendradarbiaudami, partneriai sukūrė keturis verslo modeliavimo žaidimus, imituojančius realią verslo aplinką, ir vedė juos
Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionuose Latvijoje bei Klaipėdos,
Panevėžio ir Utenos apskrityse Lietuvoje. Visos besivaržančios
komandos buvo tarptautinės – sudarytos iš Latvijos ir Lietuvos
atstovų. Šeši „Dalyvauk!“ (“Be involved”) seminarai, sukurti pagal
interaktyvią „Pasisemk įkvėpimo — padėk — pasidalink — analizuok“
koncepciją, subūrė sėkmingus ir pradedančiuosius verslininkus bei
startuolius. Iš viso buvo surengta 14 renginių!
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Young people are welcome to practice their entrepreneurial skills
and expand their knowledge in the world of business with the help
of an Online Business Simulator launched during the project. The
ICT tool contains 100 true-life business situations in its database,
as well as humorous illustrations that contribute to an enjoyable
study experience.

Projekto metu sukurtame ir paleistame internetinio verslo simuliatoriuje jaunuoliai kviečiami tobulinti savo verslumo įgūdžius ir plėsti
savo žinias apie verslo pasaulį. IKT verslo simuliatorius (“Online
Business Simulator”), įrankio duomenų bazėje yra sukaupta 100
realių verslo atvejų, taip pat humoristinės iliustracijos, padedančios
mokytis smagiai ir nenuobodžiai.

During the project development, the partnership followed an innovative integrated approach, which was based on elements of informal
game-based learning, main principles of such business disciplines
as management, marketing and advertising, finance and human
resource management, experience of existing entrepreneurs and
real-life business cases. The chosen format allowed looking at
entrepreneurship from different angles, thus providing an all-round
understanding of it.

Projekto partnerystė rėmėsi novatorišku integruotu požiūriu, pagrįstu neformaliais žaidimo ir mokymosi elementais bei pagrindiniais
tokių verslo disciplinų kaip vadyba, rinkodara ir reklama, finansų ir
žmogiškųjų išteklių valdymas, principais, o taip pat verslininkų patirtimi ir realiais atvejais iš verslo praktikos. Pasirinktas formatas leido
pažvelgti į verslumą keliais skirtingais aspektais, o tai savo ruožtu
leido įgyti įvairiapusišką supratimą apie verslą ir verslumą.

“ReforB” project lasted for 29 months from May 2017 until
September 2019. Total budget was 467 481.49 EUR
(ERDF co-financing — 397 359.26 EUR).

Projektas „Pasiruošęs verslui“ truko 29 mėnesius: nuo 2017 m. gegužės iki 2019 m. rugsėjo. Bendras projekto biudžetas – 467 481,49
EUR (bendras Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimas — 397 359,26 EUR).

Young people who took part in the project were able to enhance a
number of professional and soft skills, as well as strengthen personal traits useful in business. These are:

Projekte dalyvavę jauni žmonės sugebėjo patobulinti daugybę
profesinių ir socialinių įgūdžių, taip pat sustiprinti versle naudingus
asmeninius bruožus. Tokius kaip:

Stress resistance Innovativeness
Systems thinking
Analytical abilities
Organizing and planning skills
Leadership
Creativity and ability to think out of the box
Courage
Decision-making capacity
Persistence
Problem-solving skills
Team working skills
Time management skills
Communication and negotiation skills
Persuasion and influencing skills
Conflict resolution capabilities

Komandinio darbo įgūdžiai
Laiko valdymo įgūdžiai
Sisteminis mąstymas
Analitiniai gebėjimai
Atkaklumas
Problemų sprendimo įgūdžiai
Derybų įgūdžiai
Inovatyvumas
Drąsa
Kūrybiškumas ir gebėjimas mąstyti nestandartiškai
Atsparumas stresui
Lyderystė
Organizavimo ir planavimo įgūdžiai
Gebėjimas
priimti sprendimus
Gebėjimas spręsti konfliktus
Gebėjimas įtikinti ir daryti įtaką

3

ENG

4

Tex
LT

“Textbook of Business”

„Verslo vadovėlis“

“Textbook of Business” is an analytical report based on interviews
with entrepreneurs from the cross-border area: Kurzeme, Zemgale
and Latgale regions in Latvia and Klaipeda, Panevezys and Utena
counties in Lithuania. Representatives of major businesses in the
district, founders of successful long-standing SMEs and beginners
in entrepreneurship participated in the survey. Interviewees were
asked a variety of questions, including: “What served as a trigger for
business establishment?”, “How did you come up with a business
idea?” and “What difficulties did you face and how did you manage
to overcome them?”. As many as 60 business cases were collected!

„Verslo vadovėlis“ yra analitinė ataskaita, paremta interviu su verslininkais iš pasienio regionų: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos Latvijoje bei Klaipėdos, Panevėžio ir Utenos apskričių Lietuvoje. Apklausoje
dalyvavo didžiausių regiono įmonių atstovai, sėkmingai veikiančių
ilgalaikių mažų ir vidutinių įmonių įkūrėjai bei pradedantieeeji savo
verslą. Pašnekovams buvo užduoti įvairūs klausimai, tokie kaip: „Kas
paskatino jus kurti savo verslą?“, „Kaip jūs sugalvojote savo verslo
idėją?“ ar „Su kokiais sunkumais susidūrėte ir kaip jums pavyko juos
įveikti? “. Surinkta net 60 verslo atvejų!

Respondents came from different sectors, such as catering, food
and beverage production, textile manufacturing and sewing, retail of
beauty products and provision of recreation services, programming
and web design, timber wholesale, animal breeding and others.

Respondentai atstovavo įvairius verslo sektorius, tokius kaip
viešasis maitinimas, maisto ir gėrimų gamyba, tekstilės gamyba
ir siuvimas, grožio produktų mažmeninė prekyba, poilsio paslaugų
teikimas, programavimas ir internetinis dizainas, didmeninė prekyba
mediena, gyvūnų veisimas ir kt.

Experienced entrepreneurs named personal traits crucial to start
and grow a business. These were: self-confidence, well-developed analytical skills and logical thinking, friendliness and strong
communication skills, entrepreneurial spirit, honesty, determination,
enthusiasm, courage, patience, leadership skills, ability to build and
inspire a team, healthy pessimism, innovativeness.

Patyrę verslininkai įvardijo esminius asmeninius bruožus, kurie yra
labai svarbūs pradedant ir plėtojant verslą: pasitikėjimas savimi,
išlavinti analitiniai įgūdžiai ir loginis mąstymas, draugiškumas ir geri
bendravimo įgūdžiai, verslumas, sąžiningumas, ryžtas, entuziazmas, drąsa, kantrybė, lyderystės įgūdžiai, gebėjimas kurti ir įkvėpti
komandą, „sveikas” pesimizmas ir novatoriškumas.

They also shared personal insights with novice entrepreneurs and
provided them with valuable tips and tricks.

Jie taip pat pasidalino asmeninėmis įžvalgomis su pradedančiaisiais verslininkais, pateikė vertingų patarimų bei atskleidė keletą
gudrybių.

Zemgale region

Žiemgala

“Karameļu darbnīca” SIA, confectionary manufacturer, Jelgava
“One day I and my sister were sitting
on a sofa and suddenly realized that
there were no handmade caramels on
the market. We found information on
production, tested it and off we went!
Today we have 17 employees and sell
caramels, marshmallows, jelly candies,
halva, sherbet and other products,
including sugarfree and personalized
sweets. We also organize excursions
around our production plant. A branch
in Tallinn was opened! The most important thing for an entrepreneur is to
stop talking and start moving!”

„Karameļu darbnīca” SIA, konditerijos
gamintojas, Jelgava
„Vieną dieną su seserimi sėdėjome ant
sofos ir staiga suvokiau, kad rinkoje
nėra rankų darbo karamelinių saldainių.
Susiradome informacijos apie saldainių
gamybą, ją patikrinome ir įsivažiavome! Šiandien turime 17 darbuotojų,
prekiaujame karamelėmis, zefyrais,
želė saldainiais, chalva, šerbetu ir kitais
produktais, įskaitant produktus be
cukraus ir personalizuotus saldainius.
Mes taip pat organizuojame ekskursijas
po savo gamyklą. Atidarėme filialą ir Taline! Verslininkui svarbiausia — nustoti
kalbėti ir pradėti veikti!“.
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Klaipeda county

Klaipėdos apskritis

“Gintaro baldai” UAB, furniture manufacturer, Skuodas
“Be careful with hiring friends and rela
tives. There should be a clear division
of tasks and work rules. Do not let
personal relations spoil your business!”

„Gintaro baldai” UAB,
baldų gamintojas, Skuodas
„Būkite atsargūs samdydami draugus
ir artimuosius. Turėtų būti aiškus užduočių paskirstymas ir darbo taisyklės.
Neleiskite, kad asmeniniai santykiai
žlugdytų jūsų verslą! “

Latgale region

Latgale

“Beibuks” SIA, boat manufacturer and
event organizer, Daugavpils
“At first, my company only rented
boats, but now we also produce and
sell various kinds of them: rowing
boats, pontoons, motor boats. Rafts
are on the offer, too. We organize
different events in the nature.
It is not always easy to establish a
contact with a potential client. He or
she may interrupt you in the middle
of a conversation and say “Goodbye!”.
In these cases I go out of the door,
wait for 10 seconds, come back and
say: “Something went wrong. Let’s
try again.” This is a funny move and it
usually works.”

„Beibuks” SIA, valčių gamintojas ir
renginių organizatorius, Daugpilis
„Iš pradžių mano įmonė tik nuomojo
valtis, tačiau dabar mes ir patys gaminame bei parduodame įvairius jų tipus:
irklines, plokščiadugnes, motorines
valtis, taip pat ir plaustus, gamtoje
organizuojame įvairius renginius. Ne
visada yra lengva užmegzti ryšį su
potencialiu klientu. Jis arba ji gali
pertraukti jus pokalbio metu ir pasakyti
„Viso gero!“. Tokiu atveju išeinu už durų,
palaukiu 10 sekundžių, grįžtu ir sakau:
„Kažkas ne taip. Pabandykime dar kartą.” Tai juokingas ir netikėtas žingsnis ir
jis dažniausiai suveikia.“

Panevezys county

Panevėžio apskritis

“Žaliasis Žiogas” UAB, restaurant,
Panevezys
“I have been running a restaurant
business since 1992. It was a good way
to apply professional knowledge I had
gained previously in my career. If you
plan to establish your own company, attend trainings and consultations as often
as possible. Look for mentors! Have an
open mind and be brave to ask! However,
take into account that you and only you
will be responsible for the final decision.”

„Žaliasis Žiogas” UAB, restoranas,
Panevėžys
„Esu restoranų versle nuo 1992 m. Tai
buvo geras būdas pritaikyti profesines
žinias, kurias įgijau per savo karjerą. Jei planuojate įkurti savo įmonę,
lankykitės mokymuose ir konsultacijose kuo dažniau. Ieškokite mentorių!
Būkite atviri ir drąsiai klauskite! Tačiau
atsižvelkite į tai, kad jūs ir tik jūs būsite atsakingi už galutinį sprendimą. “
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Kurzeme region

Kuržemė

“Diana Sveces” SIA,
candle manufacturer, Ventspils
“We are a subsidiary of a major Danish
manufacturer of candles that has
been on the market for more than 40
years. When I was looking for a suitable
location to establish a new production
plant in, the choice fell on Ventspils.
Freeport of Ventspils is one of EU’s
special economic zones that stimulates investments, including provision
of tax incentives. You get support from
the local municipality, too. Now there
are around 200 people employed at
the plant.”

„Diana Sveces” SIA, žvakių gamintojai,
Ventspilis
„Mes esame pagrindinio Danijos žvakių
gamintojo, kuris rinkoje yra daugiau nei
40 metų, dukterinė įmonė. Kai ieškojau
tinkamos vietos naujai gamyklai įkurti,
pasirinkau Ventspilį. Ventspilio laisvasis
uostas yra viena iš specialiųjų ES ekonominių zonų, skatinanti investicijas,
taip pat teikianti mokesčių lengvatas.
Paramą gausite ir iš vietos savivaldybės. Dabar gamykloje dirba apie 200
žmonių. “

Utena county

Utenos apskritis

“SE Ksiuša” UAB, children’s clothes
shop, tea, coffee and confectionary
shop, Visaginas
“Our town is small, but there are many
families with small kids. As a mother
of two, I knew how hard it was to find
nice and good-quality clothing at a
reasonable price where I live. I saw a
business opportunity, discussed it
with consultants and other entrepreneurs and opened a kids’ wear shop in
a shopping mall. I did enjoy being an
entrepreneur! After a while, I started a
tea, coffee and confectionary shop in
the same mall.”

„SE Ksiuša” UAB, vaikų drabužių parduotuvė, arbatos, kavos ir konditerijos
parduotuvė, Visaginas
„Mūsų miestas yra mažas, tačiau
čia yra daug šeimų, turinčių mažų
vaikų. Pati būdama dviejų vaikų mama
žinojau, kaip sunku rasti gražius geros
kokybės drabužius už priimtiną kainą
ten, kur gyvenu. Įžvelgiau nišą verslui
šioje srityje, aptariau ją su verslo
konsultantais bei kitais verslininkais ir
prekybos centre atidariau vaikiškų drabužių parduotuvę. Man labai patiko būti
verslininke! Po kurio laiko tame pačiame prekybos centre atidariau arbatos,
kavos ir konditerijos parduotuvę. “
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Business Simulation Games

Verslo simuliaciniai žaidimai

In the framework of the project, a set of four Business Simulation
Games on such topics as retail, wholesale, production and services
was developed and conducted in Jelgava, Daugavpils, Ventspils,
Klaipeda, Visaginas and Panevezys. Each game gathered together
35-40 participants from Latvia and Lithuania, who competed in
cross-border teams during 6-7 hours.

Projekto metu Jelgavoje, Daugpilyje, Ventspilyje, Klaipėdoje, Visagine ir Panevėžyje buvo parengti ir išbandyti keturi verslo simuliaciniai
žaidimai, apimantys tokias temas kaip mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, gamyba ir paslaugos. Į kiekvieną renginį susirinkdavo
35-40 dalyvių iš Latvijos ir Lietuvos, kurie 6-7 valandas varžėsi
suskirstyti į mišrias tarpvalstybines komandas.

Business Simulation Game on Retail / “Stella”
Players are invited to examine a tea & coffee shop “Stella” that has
been operating for three years in a city with 100 000 inhabitants.
The shop sells high-quality loose-leaf tea and coffee by weight, as
well as pre-packaged products of world’s leading brands that are
not available in local supermarkets. The business is open to clients
12 hours per day, 7 days per week.

Verlso simuliacinis žaidimas (mažmeninė prekyba) / „Stella”
Žaidėjai kviečiami apžiūrėti arbatos ir kavos parduotuvės „Stella“,
kuri trejus metus veikia mieste, turinčiame 100 000 gyventojų.
Parduotuvėje parduodama aukštos kokybės sveriama arbata ir
kava, taip pat ir jau supakuoti garsiausių pasaulyje prekės ženklų
produktai, kurių nėra vietiniuose prekybos centruose. Parduotuvė
veikia 12 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę.

“Stella” outperforms its competitors in terms of product range and
customer-focused service. On average, four purchases per hour are
made.

„Stella“ pranoksta savo konkurentus produktų asortimentu ir į klientą orientuotų paslaugų kokybe. Per valandą parduotuvėje apsiperka
vidutiniškai keturi pirkėjai.

Game participants must generate ideas what to do when two Sales
Assistants decide to quit their jobs during a hot season, a lessor
sharply increases rent and shop’s turnover significantly falls compared to the previous year.

Žaidimo dalyviai turi pasiūlyti idėjas, ką daryti, kai du pardavėjai
nusprendžia išeiti iš darbo vasaros sezono metu, nuomotojas netikėtai padidina nuomos kainą ir parduotuvės apyvarta akivaizdžiai
sumažėja, lyginant su praeitais metais.

Business Simulation Game on Wholesale / “BLOOM”
Players emerge into a story of Anna and Edgars who graduated
from university and were actively looking for their first job, but
things went differently… Suddenly, the couple got a business idea
from Anna’s brother, who had come back from an unknown and
mysterious South Korea, where he had seen products not commonly found in the Baltic market.

Verslo simuliacinis žaidimas (didmeninė prekyba) / „BLOOM”
Žaidėjai įsijaučia į istoriją apie Aną ir Edgarą, kurie baigę universitetą
aktyviai ieškojo pirmojo darbo, tačiau viskas pasisuko kitaip. Netikėtai verslo idėją porai pamėtėjo Anos brolis, sugrįžęs iš paslaptingosios Pietų Korėjos, kur jis matė produktus, kurie Baltijos rinkoje
randami labai retai.
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The couple established their own company “BLOOM” and selected
products to be distributed in Latvia and Lithuania: rice cookers for
various kinds of rice that keep it fresh and warm for up to 3 days,
funny animal-shaped air moisturisers, portable mini ventilators that
can be used outside and inside, and electric blankets.

Pora įsteigė savo įmonę „BLOOM“ ir atrinko produktus, kurie bus
platinami Latvijoje ir Lietuvoje: įvairių rūšių ryžių virimo aparatus,
išlaikančius ryžius šviežius ir šiltus iki 3 dienų, juokingus įvairių
gyvūnų formos oro drėkintuvus, nešiojamus mini ventiliatorius,
elektrines antklodes ir kt.

Game participants must decide how to deal with negative publicity
regarding the company in social networks, how to negotiate with an
important partner who requests to decrease prices by 15% and how
to double revenue in one year.

Žaidimo dalyviai turi nuspręsti, kaip kovoti su neigiama įmonės
reklama socialiniuose tinkluose, derėtis su svarbiu partneriu, kuris
prašo sumažinti kainas 15% ir kaip per vienerius metus padvigubinti
pajamas.

Business Simulation Game on Production / “PlayGame”
Players are offered to step in the shoes of Inga, Arturs and Raimonds, who have been close friends since secondary school. All
of them took different paths in life, but they still loved meeting for
a cup of coffee or a round of their favourite game “Monopoly”. One
day they decided to invent their own board game. “That would be an
easy way to get rich,” made a joke one of the new-born entrepreneurs.

Verslo simuliacinis žaidimas (gamyba) / „PlayGame”
Žaidėjams pasakojama Ingos, Artūro ir Raimondo – artimų draugų
nuo pat vidurinės mokyklos, istorija. Visi jie gyvenime ėjo skirtingais keliais, tačiau vis tiek mėgdavo susitikti prie kavos puodelio ar
mėgstamo žaidimo „Monopolis“. Vieną dieną jie nusprendė sugalvoti
savo stalo žaidimą. „Tai būtų lengvas būdas praturtėti“, — juokavo
vienas iš naujai iškeptų verslininkų.

The first product the friends launched to the market was a memo
game with humorous drawings. After one year of operations, it was
sold in bookstores, board game, toy and souvenir shops, and even
supermarkets. Two other games were produced, too.

Pirmasis produktas, kurį draugai pasiūlė rinkai, buvo atminties
žaidimas su humoristiniais piešiniais. Po vienerių metų veiklos jis
buvo parduodamas knygynuose, stalo žaidimų, žaislų ir suvenyrų
parduotuvėse bei netgi prekybos centruose. Buvo sukurti ir dar du
žaidimai.

Game participants must come up with ideas how to position customized games as a corporate gift and sell them to serious companies, what to do if a subcontractor plans to increase prices by 50%
and you are in a real need of its services, and which measures to
take to significantly boost company’s sales.

Žaidimo dalyviai turi sugalvoti, kaip pristatyti personalizuotus stalo
žaidimus, kad juos galima būtų pasiūlyti ir parduoti solidžioms įmonėms, ką daryti, jei subrangovas planuoja padidinti kainas 50 proc.,
o jums tikrai reikia jo paslaugų, ir kokių priemonių reikia imtis norint
ženkliai padidinti įmonės pardavimus.

ENG

Business Simulation Game on Services / “Beauty Parlour”
Players are invited to get acquainted with a life of a beauty salon in
Klaipeda. The story started when two Business Management students, Ivo and Vilius, met Luna, a recent secondary school graduate,
who was contemplating about her future career. Luna’s parents and
teachers were pushing her to choose prestigious medical or law
studies at a university, but she wanted to become a hairdresser like
her beloved aunt.
The novice entrepreneurs used their savings and borrowed some
money from family members to establish a beauty parlour in the
city centre. They called themselves a young and enthusiastic team
ready to fulfil even the craziest ideas. Meetings with fashionistas
and popular bloggers were planned to attract more clients to the
salon.
Game participants must decide how to deal with unjustified negative reviews on the Internet, what to do when a new glamorous hair
studio is about to open just around the corner and which actions to
take to enhance company’s financial indicators.

LT

Verslo simuliacinis žaidimas (paslaugos) / „Beauty Parlour”
Žaidėjai kviečiami susipažinti su grožio salono Klaipėdoje užkulisiais.
Istorija prasideda dviems verslo vadybos studentams, Ivo ir Viliui,
sutikus neseniai vidurinę mokyklą baigusią Luną, kuri svarsto apie
savo būsimą karjerą. Lunos tėvai ir mokytojai spaudžia ją pasirinkti
prestižines medicinos ar teisės studijas universitete, tačiau ji nori
tapti kirpėja, kaip jos mylima teta.
Pradedantieji verslininkai investavo savo santaupas ir pasiskolino
šiek tiek pinigų iš šeimos narių, norėdami įkurti grožio saloną miesto
centre. Jie save vadina jauna ir entuziastinga komanda, pasirengusia
įgyvendinti net pačias beprotiškiausias idėjas – suplanuoti susitikimai su nuomonės formuotojais ir populiariais tinklaraštininkais, kad į
saloną būtų pritraukta kuo daugiau klientų ir kt.
Žaidimo dalyviai turi nuspręsti, kaip kovoti su nepagrįstais neigiamais atsiliepimais internete, ką daryti, kai visai šalia atsidarys nauja
madinga kirpykla ir kokių veiksmų reikia imtis siekiant pagerinti
įmonės finansinius rodiklius.
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“Be involved” seminars

„Dalyvauk!“ seminarai

Six “Be involved” seminars designed according to an interactive
“Get inspired – help – share – analyze” concept were conducted in
Jelgava, Daugavpils, Ventspils, Klaipeda, Visaginas and Panevezys.
Innovative seminar structure allows participants to try on different
roles and perform various activities during 6-7 hours. Recommended number of attendees: 30-40 people. Events are carried out in
four sessions:

Šeši „Dalyvauk!“ seminarai, sukurti pagal interaktyvią „Pasisemk
įkvėpimo – padėk – pasidalink – analizuok“ koncepciją, buvo surengti Jelgavoje, Daugpilyje, Ventspilyje, Klaipėdoje, Visagine ir Panevėžyje. Inovatyvi seminaro struktūra leido dalyviams (rekomenduojamas skaičius – 30-40 žmonių) per 6–7 valandas išbandyti įvairius
vaidmenis ir veiklas. Renginiai buvo išskaidyti į keturias sesijas:

Session 1 – Success stories
Prosperous business owners share their experience, including ups
and downs on the way to success, explain how and why they decided
to become entrepreneurs and give valuable advice to the audience.
Inspirational effect is created and knowledge transfer is made.

1 sesija: Sėkmės istorijos
Klestintys verslininkai dalijasi savo patirtimi, patirtais pakilimais ir
nuosmukiais kelyje į sėkmę, paaiškina, kaip ir kodėl nusprendė tapti
verslininkais ir pateikia vertingų patarimų auditorijai. Taip seminaro
metu perduodamos žinios, patirtis ir sukuriama pozityvi bei įkvepianti atmosfera.

Session 2 – Cure a business
New entrepreneurs present their companies, outline concrete problems they face and call for advice. Suggestions are provided both
by seminar participants and high-level experts. Positive and negative scenarios of further business development are forecasted in
groups. Thus, attendees get an opportunity to apply their analytical
skills, imagination and business-specific knowledge to help others.

2 sesija: „Išgydyti“ verslą
Nauji verslininkai pristato savo įmones, apibūdina konkrečias iškilusias problemas ir prašo patarimo. Pasiūlymus teikia tiek seminaro
dalyviai, tiek aukšto lygio ekspertai. Grupėse kuriami ir teigiami, ir
neigiami verslo plėtros scenarijai – taip dalyviai gauna galimybę pritaikyti savo analitinius įgūdžius, vaizduotę ir specifines verslo žinias,
kad padėtų kitiems.

Session 3 – Start a business
Participants with business ideas take the floor and describe potential start-ups. Information is then discussed and examined by other
attendees and professional experts. Joint brainstorming and idea
sharing are facilitated.

3 sesija: Pradėkite verslą
Dalyviai, turintys verslo idėjų, pasisako ir apibūdina potencialius
startuolius. Tada informaciją aptaria ir nagrinėja kiti dalyviai bei profesionalūs ekspertai. Vyksta intensyvus pateiktų situacijų aptarimas
ir dalijimasis idėjomis.

Session 4 – Look at a business from the outside
Participants analyze outstanding real-life business cases that
inspire and help to learn.

4 sesija: Pažvelgti į verslą iš šalies
Dalyviai analizuoja išskirtinius realius verslo atvejus, kurie įkvepia ir
padeda mokytis.
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Reviews

Apžvalgos

Liene Veismane, Marketing and Sales
Manager of “Anne Nature” natural
cosmetics brand owned by “Anne
Export” SIA — successful business from
Zemgale region
Liene Veismane presented a cosmetics
brand that was established after its
owner, Skaidrīte Dzene, moved from
Jelgava to Turkey, got married and
gave birth to three wonderful kids.
Skaidrīte, who holds a PhD in Agrarian
Economics, managed to identify a free
market niche in her new country of
residence: organic skin and hair care
products for the whole family. This is
how “Anne Nature” was born. Now the company offers several
ECOCERT certified products, which can be purchased in 40 sales
points in Latvia and Turkey.

Liene Veismane,
„Anne Nature“ natūralios kosmetikos
prekės ženklo, priklausančio
„Anne Export“ SIA, atstovė – sėkmingas
verslas iš Žiemgalos
Liene Veismane pristatė kosmetikos
prekės ženklą, sukurtą po to, kai jo savininkė Skaidrīte Dzene persikėlė gyventi iš
Jelgavos į Turkiją, ištekėjo ir pagimdė tris
nuostabius vaikus. Agrarinės ekonomikos
mokslų daktaro laipsnį įgijusi Skaidritė
sugebėjo rasti laisvą rinkos nišą naujoje
šalyje – ekologiškas odos ir plaukų priežiūros priemones, skirtas visai šeimai. Taip
gimė „Anne Nature“. Dabar įmonė siūlo
kelis ECOCERT sertifikuotus produktus, kuriuos galima įsigyti 40
prekybos vietų Latvijoje ir Turkijoje.

Liene Veismane provided valuable tips and tricks to seminar participants:
“Believe in what you are doing. Not only the product is important,
but also its packaging. Consumers buy products with a story. Mistakes in business are inevitable, but they make you think creatively.
Work with clients takes much time. Occasionally, you need to look
at your product from the outside. Try selling your product at the development stage and only then start mass production. Retain good
employees at any cost!”
Darius Šoparas,
the founder of a web studio “Creative
Partner” UAB — successful business
from Klaipeda county
“Creative Partner” UAB has been offering
IT solutions, including websites and
mobile applications, since 2000. Darius
has always been paying special attention
to staff motivation and team building
activities. Company’s personnel took part
in a keyboard throwing championship,
learned how to dance zumba and slided
on a slippery floor just for fun.
The entrepreneur gave a valuable piece of
advice regarding launching new products
to seminar participants. “If you have an idea, it must be on the market
within three months! Do not try to do something complex at once:
create a minimal viable product and test your concept,” he said.

Liene Veismane seminaro dalyviams pateikė vertingų patarimų:
“Tikėk tuo, ką darai. Svarbus ne tik produktas, bet ir jo pakuotė. Vartotojai renkasi produktus su istorija. Klaidos versle yra
neišvengiamos, tačiau jos priverčia mąstyti kūrybiškai. Darbas su
klientais užima daug laiko.Kartais turite pažvelgti į savo produktą
iš šalies. Bandykite parduoti savo produktą kūrimo etape ir tik
tada pradėkite masinę gamybą. Išlaikykite gerus darbuotojus bet
kokia kaina!”
Darius Šoparas, internetinių projektų
studijos „Creative Partner“ UAB įkūrėjas – sėkmingas verslas iš Klaipėdos
apskrities
„Creative Partner“ UAB siūlo išskirtinį
interneto svetainių dizainą, mobiliąsias
aplikacijas, elektroninės komercijos ir IT
sprendimus įmonėms jau nuo 2000 m.
Darius visada ypatingą dėmesį skyrė darbuotojų motyvacijai ir komandos formavimui. Kompanijos darbuotojai dalyvavo
kompiuterio klaviatūros mėtymo čempionate, mokėsi šokti zumbą ir čiuožinėjo ant
slidžių grindų tiesiog dėl pramogos.
Verslininkas seminaro dalyviams davė
naudingą patarimą dėl naujų produktų išleidimo į rinką: „Jei turite
idėją, ji turi atsirasti rinkoje per tris mėnesius. Nebandykite sugalvoti
kažko sudėtingo – kurkite minimalistinį, perspektyvų produktą ir
išbandykite savo idėją“, — sakė jis.
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Anton and Anastasija Jevtiuchov, the
founders of a tourism company “LitWild”
UAB — newly-established enterprise
from Utena county
Anton and Anastasija came back from
the UK to start a company that offers an
escape from “concrete jungles” and specializes in guided hiking and activity tours
in Aukštaitija region, Lithuania. Extreme,
recreational and romantic trips — all of
them are on the menu. Entertainment
does not stop even at night. It is possible
to go on a night safari on kayaks or take
part in a fat bike madness: ride very fast
in the forest, down and up the hills, close
to swamps and lakes, and all of this — under the stars.
Young couple was excited about attending the “Be involved” seminar in Visaginas and speaking in front of the audience. “It is great
that such events are being organized in different cities and counties! An opportunity to meet neighbours from Latvia is definitely a
bonus! I hope that new acquaintances will lead to fruitful cooperation,” Anton said.
Anton and Anastasija received a “Heroes among us” award from the
President of Lithuania for being patriotic and revitalizing an entrepreneurship environment in the country.

Antonas ir Anastasija Jevtiuchovai,
turizmo įmonės „LitWild“ įkūrėjai – naujai
įsteigta įmonė iš Utenos apskrities
Antonas ir Anastasija grįžo iš Jungtinės Karalystės, norėdami įkurti įmonę,
kuri siūlo pabėgti iš „betono džiunglių“
ir specializuojasi žygių bei aktyvių turų
po Aukštaitiją organizavime. Ekstremalios, poilsinės ir romantiškos kelionės
– visa tai yra įtraukta į meniu. Pramogos
nesibaigia net atėjus vakarui – galima
dalyvauti naktiniame safaryje baidarėmis
ar bekelės dviračių beprotybėje – itin
greitame pasivažinėjime po mišką, kalnais
aukštyn-žemyn, palei pelkes bei ežerus,
ir visa tai – žvaigždžių šviesoje.
Jauna pora džiaugėsi galėdama dalyvauti Visagine vykstančiame
seminare „Dalyvauk!“ ir dalintis savo patirtimi su auditorija. „Puiku,
kad tokie renginiai organizuojami skirtinguose miestuose ir apskrityse! O galimybė susitikti ir pabendrauti su kaimynais iš Latvijos yra
puiki proga pasisemti idėjų. Tikiuosi, kad naujos pažintys paskatins
vaisingą bendradarbiavimą“, — teigė Antonas.
Antonas ir Anastasija yra gavę konkurso „Herojai tarp mūsų“
apdovanojimą už patriotiškumą ir verslo aplinkos gaivinimą šalyje iš
Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų.

Olesja Sobolevska, the author of
“Wastethic” project dealing with wise
usage of unneeded clothes — potential
start-up from Latgale region
Olesja drew attention to the fact that
7 million tonnes of clothes goes to
garbage in Europe each year, which significantly pollutes the Earth. Only 5 % of
thrown away apparel is recycled. “There
are, however, many benefits associated with recycling: old garments can
be converted into new fabrics, threads
and furniture fillings, thus decreasing
negative impact on the environment,” she
explains. Olesja aims at making the world
a cleaner place: establishment of a clothing recycling plant is being
considered in the framework of the project. Currently, there are no
such factories in the Baltics.
“Wastethic” won the top prize at the first Latvian social innovation
hackathon held in the autumn of 2018 in Daugavpils.

Olesja Sobolevska, projekto „Wastethic“
autorė, nagrinėjanti nereikalingų drabužių panaudojimo galimybes – perspektyvus startuolis iš Latgalos
Olesja atkreipė dėmesį į tai, kad per
metus Europoje išmetama 7 milijonai
tonų drabužių, o tai smarkiai teršia Žemę.
Tik 5% išmestų drabužių yra perdirbami.
„Tačiau drabužių perdirbimas turi daugybę
pliusų: senus drabužius galima paversti
naujais audiniais, siūlais ir baldų užpildais,
tokiu būdu sumažinant neigiamą poveikį
aplinkai“, — aiškina ji. Olesja siekia pasaulį
padaryti švaresniu – yra svarstoma galimybė projekto metu įsteigti drabužių
perdirbimo gamyklą. Šiuo metu tokių gamyklų Baltijos šalyse nėra.
„Wastethic“ pelnė aukščiausią įvertinimą pirmajame Latvijos socialinių inovacijų hakatone, vykusiame 2018 m. rudenį Daugpilyje.
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Vaida Sinkevičienė, „ReforB“ project
staff member, Panevezys Labour Market
Training Centre, Panevezys county
Vaida was happy with results achieved
by the „ReforB“ team in conduction of
“Be involved” seminars: “The seminars
lasted for more than six hours. Most
of the participants had to take a long
trip back home afterwards, but nobody
wanted to quit. Lively debates continued
until the end of the event. Even when
everything was over, the attendees kept
talking to each other. They were definitely inspired! At this point, I realized that all
our efforts were worth it!”

LT

Vaida Sinkevičienė, „ReforB“ projekto
koordinatorė, Panevėžio darbo rinkos
mokymo centras, Panevėžio apskritis
Vaida buvo patenkinta rezultatais, kuriuos
pasiekė „ReforB“ komanda, vykdydama
seminarus „Dalyvauk!“: „Seminaras truko
daugiau nei šešias valandas. Daugeliui
dalyvių po to teko leistis į ilgą kelionę
namo, tačiau niekas nenorėjo skirstytis.
Gyvos diskusijos tęsėsi iki pat renginio
pabaigos ir net kai seminaras baigėsi,
dalyviai tęsė pokalbius. Jie buvo tikrai užsidegę! Tada aš supratau, kad visos mūsų
pastangos atsipirko su kaupu! “

Seminar participants

Dalyvių komentarai

“Stories I heard at the seminar were very inspiring and helped me
believe in my business ideas. I already have three of them, but now
I know how to start and make them a reality. I am certain that my
hard work will pay off.”

“Istorijos, kurias išgirdau seminare, buvo tikrai įkvepiančios ir padėjo
man patikėti savo verslo idėjomis – turiu jų jau tris, bet dabar žinau,
kaip pradėti ir paversti jas realybe. Esu tikras, kad mano sunkus
darbas atsipirks.”

“Today was the day of discoveries and new acquaintances. Moreover,
I was astonished by the involvement of the audience: each participant
asked questions, shared his or her opinion. Constructive criticism was
also present, which is important for any business. Thank you!”

“Šiandien buvo atradimų ir pažinčių diena. Be to, mane nustebino
auditorijos įsitraukimas – kiekvienas dalyvis uždavė klausimus,
dalinosi savo nuomone. Taip pat buvo ir konstruktyvios kritikos, kuri
yra svarbi bet kokiam verslui. Ačiū!”
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ICT Business Simulator

IKT verslo simuliatorius

Online Business Simulator is an innovative interactive tool that
trains beginners in entrepreneurship how to successfully establish and run own companies while avoiding painful mistakes. 100
real-life situations in its database allow looking at the world of
business from different angles, thus providing an all-round understanding of it.
After reading a situation, a player has four action options to select
from. When the choice is made, the user is directed to another
situation, which depends on his or her recent decision. The process
continues until the player reaches the end, where a brief assessment of his or her entrepreneurial skills is provided.
Players get automated comments to all actions they take during a
game. They are explained which competencies and knowledge they
need to improve to become prosperous entrepreneurs and praised for
wise decisions. In case of difficulties, hints are available. In addition,
there is always an opportunity to go back and take another business
path. The best players can add themselves to the Hall of Fame.
The Simulator is everything but boring! Easy-to-read fascinating
texts combined with humorous illustrations make learning an enjoyable experience. Play the game now!

IKT verslo simuliatorius yra inovatyvi interaktyvi priemonė, mokanti
pradedančiuosius verslininkus, kaip sėkmingai įkurti ir valdyti savo
įmones, išvengiant skaudžių klaidų. IKT įrankio duomenų bazėje sukauptas 100 tikrų verslo situacijų leidžia pažvelgti į verslumą keliais
skirtingais aspektais, o tai savo ruožtu leidžia įgyti įvairiapusišką
supratimą apie verslą ir verslumą.
Susipažinęs su tam tikra situacija, žaidėjas gali pasirinkti vieną iš
keturių veiksmų variantų. Pasirinkus, vartotojas nukreipiamas į kitą
situaciją, kuri priklauso nuo pastarojo sprendimo. Procesas tęsiamas
tol, kol žaidėjas pasiekia žaidimo pabaigą, kur pateikiamas trumpas
jo verslumo įgūdžių įvertinimas.
Žaidėjams pateikiami automatizuoti komentarai apie visus veiksmus,
kuriuos jie atlieka žaidimo metu. Jiems paaiškinama, kokias kompetencijas ir žinias reikia tobulinti, norint tapti klestinčiais verslininkais, jie giriami už protingus sprendimus. Iškilus sunkumams galima pasinaudoti
užuominomis. Be to, visada yra galimybė grįžti atgal ir pasirinkti kitą
veiksmų variantą. Geriausi žaidėjai įtraukiami į žaidimo „Šlovės alėją“
Simuliatorius tikrai nėra nuobodus! Lengvai skaitomi patrauklūs
tekstai kartu su juokingomis iliustracijomis leidžia mokytis smagiai ir
nenuobodžiai. Žaisk žaidimą jau dabar!

www.reforbsimulator.eu

www.reforbsimulator.eu
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Project partners

KLAIPĖDOS MOKSLO IR
TECHNOLOGIJŲ PARKAS

Projekto partneriai
Latvia University
of Life Sciences and Technologies
Liela Str. 2, Jelgava, LV-3001, Latvia
+371 63 005 640
projekti@llu.lv
www.llu.lv/en

Latvijos gyvybės mokslų
ir technologijų universitetas
Liela g. 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
+371 63 005 640
projekti@llu.lv
www.llu.lv

Klaipeda Science and Technology Park
Vilhelmo Berbomo Str. 10, Klaipeda, LT-92222,
Lithuania
+370 46 310 461
info@kmtp.lt
www.kmtp.lt/en

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, LT-92222,
Lietuva
+370 46 310 461
info@kmtp.lt
www.kmtp.lt

Daugavpils University
Vienibas Str. 13, Daugavpils, LV-5401, Latvia
+371 65 425 564
liene.rimicane@du.lv
https://du.lv/en

Daugpilio universitetas
Vienibas g. 13, Daugpilis, LV-5401, Latvija
+371 65 425 564
liene.rimicane@du.lv
https://du.lv

Visaginas House of Creativity
Vilties Str. 16, Visaginas, LT-31121, Lithuania
+370 38 632 512
vaiku@vkn.lt
www.vkn.lt

Visagino kūrybos namai
Vilties g. 16, Visaginas, LT-31121, Lietuva
+370 38 632 512
vaiku@vkn.lt
http://www.vkn.lt

Ventspils Youth Council
Kuldigas Str. 13, Ventspils, LV-3601, Latvia
+371 20 238 456
info@jauniesudome.lv
http://jauniesudome.lv

Ventspilio jaunimo taryba
Kuldigas g. 13, Ventspilis, LV-3601, Latvija
+371 20 238 456
info@jauniesudome.lv
http://jauniesudome.lv

Panevezys Labour Market Training Centre
J. Basanaviciaus Str. 23A, Panevezys,
LT-36205, Lithuania
+370 61 450 795
projektai@paneveziodrmc.lt
www.paneveziodrmc.lt

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
J. Basanavičiaus gatvė 23A, Panevežys,
LT-36205, Lietuva
+370 61 450 795
projektai@paneveziodrmc.lt
www.paneveziodrmc.lt
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This brochure has been produced with the financial assistance of
the European Union. The contents of this brochure are the sole
responsibility of Latvia University of Life Sciences and Technologies and can under no circumstances be regarded as reflecting the
position of the European Union.
The budget of the project is 467 481.49 EUR, of which 397 359.26
EUR come from the European Regional Development Fund.
The Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 aims
to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic
development of the Programme regions by helping to make them
competitive and attractive for living, working and visiting.

Ši brošiūra buvo parengta naudojant finansinę Europos Sąjungos
paramą. Už šios brošiūros turinį yra atsakingas Latvijos gamtos
mokslų ir technologijų universitetas, ir ji jokiu būdu negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.
Bendras biudžetas buvo 467 481,49 EUR. Europos regioninės plėtros fondo bendras finansavimas – 397 359,26 EUR.
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama prisidėti prie tvaraus ir darnaus
socialinio bei ekonominio Programos regionų vystymosi, padedant
jiems tapti konkurencingiems ir patraukliems gyventi, dirbti ir
lankytis.

More about the project:
www.reforb.eu

Daugiau apie projektą:
www.reforb.eu

For information: www.latlit.eu, www.europa.eu
Hashtag: #LATLIT

Informacijai: www.latlit.eu, www.europa.eu
Grotažymė: #LATLIT

