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PRATARMĖ 

 

Šio leidinio tikslas – pristatyti VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ veikiančioje Pardavimų 

laboratorijoje („SalesLabs“) teikiamas paslaugas. 

Pardavimų laboratorija „SalesLabs“ naudojama tiek studijų, tiek suaugusiųjų verslumo 

kompetencijų tobulinimo tikslais. Tai atvira kūrybinė erdvė, kurioje teikiamos įvairios paslaugos, 

organizuojami  praktiniai probleminio mokymo seminarai, darbinės sesijos bei kūrybinės dirbtuvės, 

verslo kontaktų mugės, produktų pristatymai, parodos ir kiti verslo įmonių prekių bei paslaugų 

pardavimus skatinantys renginiai, įsidarbinimą bei adaptaciją darbo rinkoje gerinančios, verslo 

augimą skatinančios veiklos. „SalesLabs“ patalpose vykdomos veiklos prisideda prie sėkmingo 

naujų produktų įvedimo į rinką, tinkamos rinkodaros strategijos kūrimo, verslo įmonių 

bendradarbiavimo plėtotės.  

Pardavimų laboratorijos („SalesLabs“) adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai. 

Šis elektroninis leidinys – Pardavimų laboratorijoje „SalesLabs“ teikiamų paslaugų knyga 

(„Service Book“) – parengtas pagal projektą „Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų 

ugdymui“ LLI-184 („SalesLabs for employability competencies development) (toliau – Projektas). 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abipus sienos programą 

2014-2020 Interreg V-A. 

Projekto vykdytojai: 

 Rezeknės technologijų akademija (Projekto pareiškėjas); 

 VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (Projekto partneris). 

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017-07-01 iki 2019-06-30. 

Projekto tikslinės grupės – studentai, jaunimo atstovai, dėstytojai, verslo atstovai.  

Pagrindinis Projekto tikslas – stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo 

rinkos poreikius pertvarkant ir įgyvendinant projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studijų 

dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalės ir Šiaulių regionuose. 

Įgyvendinant Projektą apie 1000 tikslinės grupės dalyvių plėtojo kompetencijas, padedančias 

prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir dalyvavo Projekto veiklose. 

Plačiau apie Projektą ir Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“) organizuotus renginius 

skaitykite: 

 Internetiniuose puslapiuose:  www.slk.lt;  http://latlit.eu/ 

 Socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/ 

http://www.slk.lt/
http://latlit.eu/
https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/


Dėl Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“) teikiamų paslaugų galite kreiptis šias 

kontaktais:  

  Telefonu 8 687 46 855; 

   El. p. info@slk.lt. 
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PARDAVIMŲ LABORATORIJOJE („SALESLABS“) TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ 

CHARAKTERISTIKA 

 

Pardavimų laboratorijoje („SalesLabs“) teikiamos šios paslaugos: 

1. Neformalaus ugdymo paslauga virtualioje mokymosi aplinkoje. 

2. Mokymosi visą gyvenimą programos (Life-long Learning Programme – LLP) įgyvendinimo 

paslauga.  

3. Konsultavimo paslauga mokymosi visą gyvenimą programos rengimo ir/ar organizavimo 

klausimais.  

4. Renginių esamiems verslo atstovams organizavimo paslauga. 

5. Renginių potencialiems verslo steigėjams (turintiems verslo idėją, ketinantiems pradėti 

verslą) organizavimo paslauga.  

6. Konsultavimo paslauga daugiaterpių technologijų taikymo ir verslo reklamos kūrybinių 

sprendimų klausimais. 

7. Konsultavimo paslauga verslo steigimo, plėtros ir verslo įmonės veiklos problemų 

sprendimo klausimais. 

  



1. Neformalaus ugdymo paslauga virtualioje mokymosi aplinkoje: 

pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Galimi paslaugos vartotojai – suinteresuoti gauti paslaugą (besikreipiantys) Šiaulių regiono 

gyventojai.  

Paslauga gali naudotis skirtingų socialinių, demografinių ir asmeninių charakteristikų 

asmenys (įvairaus amžiaus, išsilavinimo, šeimyninės padėties, profesijos, socialinio statuso, 

sveikatos būklės), t.y. taikomas nediskriminavimo principas.  

Sudaromos galimybės savarankiškai mokytis pagal 10 tematinių nuotolinių kursų. Šios 

paslaugos gavėjas gali pagilinti žinias ir patobulinti kompetencijas šiose srityse: 

 Duomenų bazės ir informacinės sistemos 

 Elektroninis verslas 

 Kokybės vadyba 

 Kompiuterinė grafika  

 Pardavimų valdymas 

 Projektų vadyba 

 Rinkodara  

 Tarptautinio verslo vadyba 

 Tinklapių kūrimo pagrindai 

 Verslo komunikacijos ir etika 

Kiekvieną tematinį nuotolinį kursą sudaro: 

 Video ir/ar audio paskaitų (tematinių užsiėmimų) įrašai bei jų turinį papildanti 

medžiaga; 

 Savarankiško darbo užduotys, savikontrolės testai, kita medžiaga, skirta 

savarankiškam mokymuisi; 

 Rekomenduojami papildomos informacijos šaltiniai (literatūra, nuorodos į 

elektroninius išteklius).    

Per 1 savaitę po kreipimosi dėl paslaugos bus sudarytos galimybės pradėti ją naudoti:  

1) klientas bus informuojamas apie prijungimą prie pasirinkto nuotolinio kurso (Nuotolinių 

studijų centro vadovas suteikia teisę tam tikra apimtimi naudotis virtualioje mokymo aplinkoje 

pateikta medžiaga);  

2) klientas bus informuojamas apie instruktažo, supažindinančio su savarankiško nuotolinio 

mokymosi pagrindais, galimybę (Nuotolinių studijų centro vadovas, klientui pageidaujant,  

organizuoja demonstracinį 10-15 min. trukmės įvadinio turinio pristatymą apie nuotolinį 

mokymąsi).  



Paslaugos naudojimo ypatybės. Mokymasis pagal nuotolinius kursus arba virtualioje 

mokymosi aplinkoje sudaro sąlygas gilintis į tam tikrą sritį individualiu tempu bei intensyvumu, 

mokytis (mokymosi pažangos savikontrolę atlikti) patogioje vietoje ir patogiu laiku.  

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui:  

- vienu metu rinktis ir savarankiškai mokytis ne daugiau nei 2-3 tematinius nuotolinius 

kursus; 

- siekiant sistemingo žinių įgijimo pagal vieną tematinį nuotolinį kursą savarankiškai 

mokytis ne ilgiau nei 3 mėnesius;  

- renkantis tematinius nuotolinius kursus iš anksto susipažinti su jų turiniu, kuris 

pristatytas 1 lentelėje. 

1 lentelė  

Tematinių nuotolinių kursų turinio apibūdinimas 

Pavadinimas Nuotolinio kurso turinio apžvalga 

Duomenų bazės ir 

informacinės 

sistemos 

 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

duomenų bazių valdymo technologijas, duomenų svarbą ir informacijos 

valdymą, informacinės sistemos esminius komponentus, informacinių 

sistemų funkcinius reikalavimus, informacijos apsaugos techninius ir 

teisinius pagrindus, informacinės sistemos projektavimo principus, 

diegimą, saugos užtikrinimą.  

Ugdomos kompetencijos praktiškai panaudoti atviro kodo informacines 

sistemas, valdyti duomenų bazes, taikyti lentelės, užklausos, trigerių ir 

duomenų bazės funkcijas, atlikti duomenų įvedimą ir išvedimą per 

vartotojo formas, ataskaitas, duomenų bazės bei jos komponentų atsargines 

kopijas, vartotojų valdymą, dokumentavimą ir aprašymą. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

duomenų bazės ir informacinės sistemos problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Duomenų bazės ir informacinės 

sistemos“ asmenys gebės projektuoti, kurti ir administruoti vartotojo 

poreikius tenkinančias reliacines duomenų bazes, formuoti užklausas, jų 

rezultatus panaudojant duomenų bazių formose bei ataskaitose.  

Elektroninis 

verslas 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

elektroninio verslo vadybos apibrėžtis, teorines koncepcijas, teisine 

el.verslo aplinka, elektroninių sistemų saugumo ir kitomis problemomis, 

elektroninio verslo diegimo modelius ir projektų rengimą. 

Ugdomos kompetencijos analizuoti, vertinti jau veikiančius elektroninio 

verslo ir elektroninių paslaugų pavyzdžius, identifikuoti jų privalumus ir 

trūkumus, pateikti jų tobulinimo bei plėtros pasiūlymus,  rengti 

elektroninio verslo diegimo projektus, strategijas ir koncepcijas, 

pasirenkant ir taikant optimalius sprendimo metodus, priemones, techninę, 



programinę įrangą, ryšių infrastruktūros išteklius. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

elektroninio verslo problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Elektroninis verslas“ asmenys gebės 

priimti sprendimus, susijusius elektroninio verslo diegimu, realaus verslo 

verslui (Business to Business - B2B) ir verslo vartotojui (Business to 

Consumer - B2C) procesų modeliavimu.  

Kokybės vadyba Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

kokybės vadybos evoliuciją, visuotinės kokybės vadybos esmę, principus, 

sistemas, tarptautinę, regioninę ir nacionalinę standartizaciją, sertifikavimą, 

akreditaciją. 

Ugdomos kompetencijos kurti kokybės vadybos sistemą, planuoti, atlikti, 

dokumentuoti kokybės vadybos sistemos vidaus auditą, akreditavimą ir 

sertifikavimą, dirbti su ISO 9000 kokybės vadybos bei kitais standartais, 

pasirinkti optimalius metodus, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius 

ir kokybės kaštus. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

kokybės vadybos problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Kokybės vadyba“ asmenys suvoks 

visuotinės kokybės vaidmenį strateginiame planavime, gebės numatyti 

kokybės vadybos problemų sprendimo galimybes.  

Kompiuterinė 

grafika 

 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

kompiuterinės grafikos programų valdymą, alternatyvius vizualizavimo 

sprendimus ir kūrybinių sumanymų realizaciją.  

Ugdomos kompetencijos pritaikyti ir sukurti realius kompiuterinės grafikos 

objektus, vizualizuoti, apipavidalinti ir numatytai auditorijai pateikti verslo 

įmonės idėją, siekiant konkrečių įmonės (prekės, paslaugos) 

identifikavimo, pozicionavimo, viešinimo ar reklamos tikslų.   

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

kompiuterinės grafikos problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Kompiuterinė grafika“ asmenys gebės 

atitinkamomis kompiuterinės grafikos kūrimo programomis CorelDRAW 

ir Photoshop sukurti numatytos idėjos vizualizaciją ir pateikti ją kaip 

vaizdinę priemonę, siekiant numatytų rezultatų. 

Pardavimų 

valdymas 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

pardavimų valdymą ir praktinėse situacijose kylančių pardavimų valdymo 

problemų sprendimą.     

Ugdomos kompetencijos pardavimų valdymo žinias kūrybiškai taikyti 

verslo įmonėje, vykdant pardavimų valdymo veiklas, atlikti pardavimų 

valdymo spredimų pagrindimui aktualius tyrimus, priimti ir pagrįsti 

pardavimų valdymo sprendimus, vertinti pardavimų veiklos rezultatus ir 

pardavimų valdymo efektyvumą. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

pardavimų valdymo problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Pardavimų valdymas“ asmenys gebės 

planuoti, vertinti pardavimų valdymą, numatyti jo gerinimo kryptis, 



tobulinimo priemones ir būdus. 

Projektų 

valdymas 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

projektų rengimą, valdymą ir įgyvendinimą, pagrindinius etapus, taikomus 

metodus, naudojamus duomenų gavimo būdus ir šaltinius.    

Ugdomos kompetencijos analizuoti projekto aplinkos sąlygas ir veiksnius, 

argumentuoti projekto idėjų pagrindimą, nustatyti suinteresuotąsias 

projekto šalis, rizikos veiksnius, planuoti projekto išteklius, atlikti projekto 

SSGG analizę, problemų ir uždavinių analizes, tikslingai pasirinkti ir 

taikyti skirtingus metodus. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

projektų valdymo problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Projektų valdymas“ asmenys gebės 

rengti, valdyti ir įgyvendinti projektus, tinkamai taikyti projektų valdymo 

metodus. 

Rinkodara 

 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

rinkodaros svarbą ir  reikšmę versle, šiuolaikinę rinkodarą ir rinkodaros 

sprendimų priėmimą verslo įmonėje, kūrybiškai sprendžiant rinkodaros ir 

verslo problemas.    

Ugdomos kompetencijos analizuoti rinkodaros aplinką ir rinką, 

identifikuoti vartotojų elgseną sąlygojančius veiksnius, priimti sprendimus 

atsižvelgiant į rinkodaros komplekso elementų tarpusavio ryšius.  

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

rinkodaros problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Rinkodara“ asmenys gebės tinkamai 

įvertinti rinkodaros aplinką, numatyti ir pagrįsti strategiškai tinkamų 

rinkodaros sprendimų priėmimą. 

Tarptautinio 

verslo vadyba 

 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

apie 

tarptautinio verslo esmę, bruožus,  tarptautinių verslo įmonių veiklos 

ypatumus ir vadybos principus, tarptautinio verslo valdymo sprendimų 

priėmimą, jų kritinę analizę ir pagrindimą. 

Ugdomos kompetencijos analizuoti tarptautinio verslo aplinką bei atlikti 

aktualius šios srities tyrimus tyrimus, priimti vadybinius sprendimus, 

numatyti jų realizavimo eigą ir sėkmingam įgyvendinimui įtakos turinčius 

veiksnius.  

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

tarptautinio verslo problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Tarptautinio verslo vadyba“ asmenys 

gebės kelti aktualius klausimus, sprendžiant tarptautinio verslo vadybos 

problemines situacijas, pasirinkti pagrįstus jų sprendimo būdus. 

Tinklapių kūrimo 

pagrindai  

 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

žiniatinklio kūrimo principus, metodus, taikomąsias programas, įrankius, 

žiniatinklio sukūrimą, adaptavimą, publikavimą internete.  

Ugdomos kompetencijos kurti kokybišką tinklapį, taikant žinias apie 

kliento serverio architektūrą, standartus, protokolus, žiniatinklio 

technologijas, sąsajos projektavimą, žiniatinklio kūrimo etapus, kliento ir 



serverio dalies scenarijus,  animaciją, informacijos pateikimo ir paieškos 

būdus, internetinių svetainių kūrimo programų analizę, žiniatinklio ir jo 

elementų saugumą, prie skirtingų įrenginių ir ekranų prisitaikančius 

žiniatinklius, daiktų interneto koncepciją. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios realių 

tinklalapių kūrimo problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Tinklapių kūrimo pagrindai“ asmenys 

gebės priimti optimalius sprendimus kiekviename iš pagrindinių 

žiniatinklio kūrimo etapų. 

Verslo 

komunikacijos ir 

etika 

Mokantis pagal šį nuotolinį kursą įgyjamos (patobulinamos) žinios apie 

verslo komunikacijos principus, formas ir priemones, leidžiančias tinkamai 

įgyvendinti komunikacijos su įmonės vidaus ir išorės auditorijomis 

sprendimus.  

Ugdomos kompetencijos kurti kokybišką verslo komunikacijos turinį, 

parinkti tinkamus komunikacijos kanalus, priemones ir laiką, tinkamai 

organizuoti verslo komunikacijos veiklas, vadovaujantis pagarbos žmogui, 

visuomenei bei gamtai vertybinėmis nuostatomis. 

Nuotolinio kurso apimtyje yra pateiktos užduotys, ugdančios šios srities 

problemų sprendimo gebėjimus. 

Išklausę tematinį nuotolinį kursą „Verslo komunikacijos ir etika“ asmenys 

gebės kūrybiškai mąstyti, pasirinkti optimalius bei pagrįstus šiuolaikinėmis 

komunikacijos koncepcijomis paremtus sprendimus, reikalingus efektyviai 

komunikacijai įmonėje ir už jos ribų užtikrinti.  

 

Asmenys, pageidaujantys šios paslaugos, turi iš anksto užsiregistruoti telefonu arba 

elektroniniu paštu. Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 

 

2. Mokymosi visą gyvenimą programos (Life-long Learning Programme – LLP) 

įgyvendinimo paslauga: pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Mokymosi visą gyvenimą programa orientuojamasi į šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų 

praktinių gebėjimų ugdymą. Jos tikslas – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir 

konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir 

gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. 

Galimi paslaugos vartotojai – suinteresuoti gauti paslaugą asmenys (asmenų grupės), 

gyvenantys Šiaulių regione. 

Prioritetinės programos dalyvių  grupės – asmenys, kurių amžius neviršija 35 metų: 

 turintys arba potencialiai galintys turėti įsidarbinimo sunkumų;  
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 pasižymintys verslumo iniciatyvomis (pradėję steigti verslą ar ketinantys steigti 

verslą);  

 planuojantys karjeros ar profesinės realizacijos pokyčius.     

Griežti programos dalyvių atrankos kriterijai ar apribojimai netaikomi – vadovaujamasi 

bendruoju nediskriminavimo principu, t.y. paslauga gali naudotis skirtingų socialinių, demografinių 

ir asmeninių charakteristikų asmenų grupės (įvairaus amžiaus, išsilavinimo, šeimyninės padėties, 

profesijos, socialinio statuso, sveikatos būklės).  

Paslaugą sudaro Mokymosi visa gyvenimą programos (120 val.), kuri priskirtina prie 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, įgyvendinimas. Pagal programą organizuojami 

mokymai „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija”, kurių tipinė struktūra:  

 Auditorinis mokymas bei kontaktiniai užsiėmimai – 40 val. 

 Praktiniai mokymai – 48 val. 

 Verslo problemų sprendimų kūrybinės dirbtuvės – 32 val. 

Mokymų programa ir pagal ją vykdomi mokymai (jų apimtis, turinys, struktūra) gali būti 

koreguoti, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo poreikius ir lūkesčius. 

Mokymų programa siekiama užtikrinti asmenų geresnę integraciją į darbo rinką ir pagerinti 

pasirengimą profesinei veiklai bei karjerai. Programa skatinama verslumo kultūra ir iniciatyvos, 

ugdomas verslumas, formuojami ir tobulinami verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžiai, 

lavinamas kritinis ir analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas.  

Mokymų programos turinys apima naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimo, 

komercializacijos bei pardavimo aspektus. Programa orientuota į marketingo, rėmimo ir reklamos, 

verslo komunikacijų ir etikos, viešųjų ryšių, pardavimų valdymo, projektų valdymo, elektroninio 

verslo, tarptautinio verslo žinių ir gebėjimų tobulinimą. Išsamiau mokymų programos tematikos 

pristatytos žemiau pateiktoje 2 lentelėje.  

2 lentelė 

Mokymosi visą gyvenimo programos bei pagal ją vykdomų mokymų turinio apibūdinimas 

Pagrindinės tematikos 

1. Šiuolaikinės verslo aplinkos ypatumai. Verslo idėja ir jos realizavimas. Inovacijos ir 

antreprenerystė. Naujo verslo kūrimo bei įmonės steigimo pagrindai. Gerųjų pavyzdžių 

analizė. Verslo idėjos realizavimo ir naujo verslo kūrimo problemų sprendimas pasirinktų 

įmonių pavyzdžiu. 

2. Paklausos formavimas. Naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimas ir įvedimas į rinką, 

komercializacija. Gerųjų pavyzdžių analizė. Produkto (prekės, paslaugos) įvedimo į rinką 

(komercializacijos) problemų sprendimas pasirinktų verslo įmonių pavyzdžiu.  

3. Pardavimų valdymas, pardavimų veiklos organizavimas, planavimas, vadovavimas, kontrolė. 

Pardavimų programų sudarymas.  Pardavimų etika. Pardavimų komandos formavimas ir 

ugdymas. Gerųjų pavyzdžių analizė. Pardavimų valdymo problemų sprendimas pasirinktų 

verslo įmonių pavyzdžiu. 



4. Šiuolaikinis marketingas, siekiant didesnio konkurencingumo. Naujo produkto marketingas. 

Telemarketingas. Tiesioginis marketingas. Skaitmeninis marketingas. Socialinės žiniasklaidos 

rinkodara. Gerųjų pavyzdžių analizė. Marketingo problemų sprendimas pasirinktų verslo 

įmonių pavyzdžiu. 

5. Verslo komunikacija ir etika. Rėmimas ir reklama. Šiuolaikinės verslo organizacijos viešieji 

ryšiai, ryšiai su visuomene. Verslo komunikacija internete. Jauno verslo komunikacijos 

ypatumai. Gerųjų pavyzdžių analizė. Verslo komunikacijos ir etikos, rėmimo ir reklamos, 

viešųjų ryšių bei ryšių su visuomene problemų sprendimas pasirinktų verslo įmonių 

pavyzdžiu. 

6. Kokybės valdymo svarba šiuolaikiniame versle. Kokybės vadybos organizavimas ir 

optimizavimas verslo įmonėje. Gerųjų pavyzdžių analizė. Kokybės vadybos problemų 

sprendimas pasirinktų verslo įmonių pavyzdžiu.  

7. Elektroninio verslo organizavimas. Elektroninės prekybos valdymas. Gerųjų pavyzdžių 

analizė. Elektroninio verslo problemų sprendimas pasirinktų įmonių pavyzdžiu. 

8. Projektinės veiklos galimybės steigiant verslo  įmonę ar plėtojant verslą. Projektų rengimo ir 

valdymo fundamentalūs pagrindai. Gerųjų pavyzdžių analizė. Projektinės veiklos problemų 

sprendimas pasirinktų verslo įmonių pavyzdžiu. 

9. Tarptautinės rinkos funkcionavimo pagrindai. Tarptautinio verslo aplinka. Tarptautinio verslo 

ir prekybos organizavimas. Tarptautinių paslaugų teikimas. Tarpkultūrinė komunikacija. 

Tarptautinės rinkodaros ypatumai. Gerųjų pavyzdžių analizė. Tarptautinio verslo ir prekybos 

problemų sprendimas pasirinktų įmonių pavyzdžiu. 

10.Prekybos įranga ir jos naudojimo ypatumai. Prekybos įrangos technologinės naujovės. 

Prekybos įrangos naudojimo demonstravimas (POS sistemos, kasos aparatai ir kt.).   

 

Paslaugos naudojimo ypatybės. Derinantis prie skirtingo išsilavinimo asmenų poreikių, 

mokymo procese naudojamas individualizavimo principas, diferencijuojamos užduotys, siekiant 

didesnio mokymo proceso dalyvių įsitraukimo ir kuo geresnių ugdymo rezultatų.  Organizuojant 

mokymus pagal Programą taikomi optimalūs mokymo medžiagos perteikimo būdai bei formos ir 

mokymo metodai (įtraukianti paskaita, praktinės ir kūrybinės užduotys, diskusijos, ir kt.). Taikomas 

komandinis darbas. Mokymuose naudojamas probleminio mokymo metodas, analizuojamos realios 

verslo situacijos, nagrinėjami konkretūs verslo įmonių veiklos ir jų problemų atvejai. Siekiant 

didesnės besimokančiųjų motyvacijos ir kokybiško  grįžtamojo ryšio taikoma  grupinė ir individuali 

refleksija tiek mokymų eigoje, tiek mokymų  pabaigoje.  

Pagrindinė potenciali nauda Programos dalyviams: 

 Didesnės įsidarbinimo ir profesinio augimo galimybės, efektyvesnis asmeninės karjeros 

valdymas.  

 Palankesnis požiūris į nuolatinį  mokymąsi, didesnė sistemingos saviugdos motyvacija.  

 Aukštesnio lygio sisteminio, analitinio ir kritinio mąstymo kompetencijos, demonstruojamos 

praktinėje veikloje. 



 Didesnės savarankiškos veiklos ir verslumo iniciatyvos, didesnis pasitikėjimas įgyvendinant 

verslo sumanymus.   

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 1 mėn.); 

 iš anksto charakterizuoti būsimą mokymų dalyvių grupę, aiškiai apibūdinti turimus 

lūkesčius įgytų (patobulintų) kompetencijų požiūriu ir pageidavimus dėl Programos 

turinio, apimties ir struktūros keitimo.  

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 

 

3. Konsultavimo paslauga mokymosi visą gyvenimą programos rengimo ir/ar 

organizavimo klausimais: pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Šios konsultavimo paslaugos gavėjas gali perimti VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ mokymosi 

visą gyvenimą programos rengimo ir/ar organizavimo gerąją patirtį, patobulinti mokymų, vykdomų 

pagal mokymosi visą gyvenimą programą, kompetencijas. Mokymasis visą gyvenimą suteikia 

galimybių prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų, o jo turinys turi būti 

lanksčiai suderintas su nacionalinės kultūros ypatybėmis ir visuomenės socialinėms reikmėmis. 

Tokio mokymosi metu koncentruojamasi į keitimąsi žiniomis, vertybėmis, įgūdžiais ir 

perspektyvomis, padedant besimokančiajam kurti darnų gyvenimą.  

Galimi paslaugos vartotojai – Šiaulių regione veikiančios organizacijos (jos atstovai), 

planuojantys rengti ir/ar įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programą bei pagal ją vykdyti 

mokymus ar kitas ugdomąsias veiklas.  

Konsultacijų turinys priklauso nuo paslaugos gavėjo (užsakovo) poreikių. Pagrindinės 

konsultavimo paslaugos tematinės kryptys: 

- kaip tinkamai parengti mokymosi visą gyvenimą programą, pasirenkant optimalią 

programos struktūrą; 

- kaip tinkamai organizuoti mokymus ar kitas ugdomąsias veiklas, atsižvelgiant į 

tikslinės grupės poreikius bei siekiant maksimalios mokymų naudos.   

Konsultacijų pobūdis. Konsultacinė paslauga gali būti teikiama:  

1) tiesiogiai kaip 3-5 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas (priklausomai nuo 

užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 
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veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

2) nuotoliniu būdu organizuojami 3-5 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių virtualių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

3) tiesiogiai vykdoma 3-5 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas (priklausomai 

nuo užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 

veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

klausimų-atsakymų sesijos; 

4) nuotoliniu būdu vykdoma 3-5 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių klausimų-

atsakymų sesijos. 

Konsultacines paslaugas teikia, konsultacinius mokymus, klausimų-atsakymų sesijas veda 

ir/ar moderuoja mokymosi visą gyvenimą programos rengimo ir/ar organizavimo realios patities 

turintys konsultantai (lektoriai). 

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 2-3 sav.); 

 iš anksto apibūdinti turimus lūkesčius ir pasirinkti konsultacijų pobūdį;  

 suformuoti optimalaus dydžio grupę – 6-10 asmenų t.y. konsultacinių mokymų 

grupėje nerekomenduojamas didesnis dalyvių skaičius nei 10.  

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 

 

4. Renginių verslo atstovams organizavimo paslauga: pagrindinės paslaugos bei jos 

teikimo ypatybės 

 

Pardavimų laboratorijoje („SaleLabs“) teikiama renginių organizavimo paslauga, skirta jau 

veikiančių (veiklą vykdančių) verslo įmonių ir organizacijų segmentui. Organizuojami į rinkos bei 

verslo plėtrą orientuoti, prekių ar paslaugų paklausą stimuliuojantys renginiai, skatinantys įmonių 

tarpusavio bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.  

Galimi paslaugos vartotojai – Šiaulių regione veikiančios verslo įmonės ir  organizacijos (jų 

atstovai).  
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Renginio pobūdis. Gali būti teikiama tokių renginių organizavimo verslo įmonių atstovams 

paslauga: 

1. Prekių ir/ar paslaugų (produktų) parodos, pristatymai, prezentacijos, degustacijos ir/ar 

bandomieji pardavimai.  

2. Dalykiniai verslo atstovų susitikimai, tematiniai seminarai, kūrybinės dirbtuvės, darbinės 

sesijos, įtraukiačios diskusijos, imitaciniai verslo žaidimai.   

3. Kiti verslo renginiai (pvz. verslo kontaktų mugės, išvykstamieji vizitai, pažintinės 

ekskursijos į verslo įmones). 

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

 

 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 1 mėn. ir daugiau); 

 kuo aiškiau apibūdinti būsimo renginio dalyvius, paskirtį bei tikslus, renginio pobūdį, 

pateikti kitus svarbius pageidavimus (paslaugos užsakymo charakteristikas).   

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 
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5. Renginių potencialiems verslo steigėjams (turintiems verslo idėją, ketinantiems pradėti 

verslą) organizavimo paslauga: pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Pardavimų laboratorijoje („SaleLabs“) teikiama renginių organizavimo paslauga, skirta 

potencialiems verslo steigėjams, fiziniams asmenims ar jų grupėms, ketinantiems pradėti verslą. 

Organizuojami renginiai, skatinantys verslo idėjos generavimą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi 

gerąja patirtimi, prisidedantys prie jų naujo produkto komercializavimo ar idėjos realizavimo.  

Galimi paslaugos vartotojai: 

- suinteresuoti gauti paslaugą asmenys (asmenų grupės), gyvenantys Šiaulių regione; 

- Šiaulių regione veikiančios organizacijos, planuojantys organizuoti renginius, skirtus 

potencialiems verslo steigėjams (būsimiems verslininkams). 

Renginio pobūdis. Gali būti teikiama tokių renginių potencialiems verslo steigėjams 

organizavimo paslauga: 

1. Naujų prekių ir/ar paslaugų (produktų) idėjų pristatymai, prezentacijos. 

2. Tematiniai seminarai, mokymai, kūrybinės dirbtuvės, darbinės sesijos, įtraukiačios 

diskusijos, verslo žaidimai, testuojant verslo idėją (pvz., imitaciniai rinkos dalyvių 

elgsenos, imitacinių bandomųjų pardavimų žaidimai).   

3. Kiti renginiai (pvz. kontaktų mugės, verso sėkmės istorijos, išvykstamieji vizitai, 

pažintinės ekskursijos į verslo įmones). 

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

 



Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 1 mėn. ir daugiau); 

 kuo aiškiau apibūdinti būsimo renginio dalyvius, paskirtį bei tikslus, renginio pobūdį, 

pateikti kitus svarbius pageidavimus (paslaugos užsakymo charakteristikas).   

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 

 

6. Konsultavimo paslauga daugiaterpių technologijų taikymo ir verslo reklamos kūrybinių 

sprendimų klausimais: pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Šios konsultavimo paslaugos gavėjas gali perimti VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ veiklos 

gerąją patirtį, pasinaudodamas organizacijos sukaupta kompetencija daugiaterpių technologijų 

taikymo ir verslo reklamos srityse.  

Galimi paslaugos vartotojai – Šiaulių regione veikiančios verslo įmonės ir  organizacijos (jų 

atstovai).  

Konsultacijų turinys priklauso nuo paslaugos gavėjo (užsakovo) poreikių. Konsultacijos 

orientuotos į rekomendacijų, reikšmingų kūrybinių sprendimų priėmime, teikimą.  

Konsultacijų pobūdis. Konsultacinė paslauga gali būti teikiama:  

1) tiesiogiai kaip 2-6 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas (priklausomai nuo 

užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 

veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

2) nuotoliniu būdu organizuojami 2-6 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių virtualių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

3) tiesiogiai vykdoma 2-6 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas (priklausomai 

nuo užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 

veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

klausimų-atsakymų sesijos; 

4) nuotoliniu būdu vykdoma 2-6 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių klausimų-

atsakymų sesijos. 

mailto:info@slk.lt


Konsultacines paslaugas teikia, konsultacinius mokymus, klausimų-atsakymų sesijas veda 

ir/ar moderuoja daugiaterpių technologijų taikymo ir verslo reklamos srityse dirbantys (dirbę), 

realios patities turintys konsultantai (lektoriai). 

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 2-3 sav.); 

 iš anksto apibūdinti turimus lūkesčius ir pasirinkti konsultacijų pobūdį.  

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 

 

7. Konsultavimo paslauga verslo steigimo, plėtros ir verslo įmonės veiklos problemų 

sprendimo klausimais: pagrindinės paslaugos bei jos teikimo ypatybės 

 

Šios konsultavimo paslaugos gavėjas gali perimti VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ veiklos 

gerąją patirtį, pasinaudodamas organizacijos sukaupta kompetencija verslo planavimo ir valdymo 

srityse, sprendžiant verslo steigimo, plėtros ir verslo įmonės veiklos iššūkius ir problemas.  

Galimi paslaugos vartotojai – Šiaulių regione veikiančios verslo įmonės ir  organizacijos (jų 

atstovai).  

Konsultacijų turinys priklauso nuo paslaugos gavėjo (užsakovo) poreikių. Konsultacijos 

orientuotos į rekomendacijų, reikšmingų verslo įmonės veikloje, teikimą.  

Konsultacijų pobūdis. Konsultacinė paslauga gali būti teikiama:  

1) tiesiogiai kaip 2-6 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas (priklausomai nuo 

užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 

veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

2) nuotoliniu būdu organizuojami 2-6 val. trukmės konsultaciniai mokymai ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių virtualių 

konsultacinių mokymų sesijos; 

3) tiesiogiai vykdoma 2-6 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), paslaugos gavėjams atvykstant į VšĮ „Šiaurės 

Lietuvos kolegija“ veikiančią Pardavimų laboratoriją („Saleslabs“), kai organizuojama 

1 arba 2-3 tęstinių klausimų-atsakymų sesijos; 
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4) nuotoliniu būdu vykdoma 2-6 val. trukmės klausimų-atsakymų sesija ar jų ciklas 

(priklausomai nuo užsakovo poreikių), kai organizuojama 1 arba 2-3 tęstinių 

klausimų-atsakymų sesijos. 

Konsultacines paslaugas teikia, konsultacinius mokymus, klausimų-atsakymų sesijas veda 

ir/ar moderuoja verslo srityse dirbantys (dirbę), realios patities turintys konsultantai (lektoriai). 

Pagal užsakovo interesų lauką į konsultacijų sistemą įtraukiamo verslo vadybos, teisės, 

ekonomikos, marketingo ir kitų sričių specialistai.  

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai, paslaugos teikimo sąlygos ir ypatybės su kiekvienu 

užsakovu (potencialiu paslaugos vartotoju) derinami individualiai. 

Rekomendacijos potencialiam paslaugos vartotojui: 

 dėl paslaugos kreiptis iš anksto (prieš 2-3 sav.); 

 iš anksto apibūdinti turimus lūkesčius ir pasirinkti konsultacijų pobūdį.  

Dėl paslaugos gavimo (suteikimo) kreiptis: 

  telefonu 8 687 46 855; 

   el. p. info@slk.lt. 
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DALYVIO REGISTRACIJA: 

VERSLO ATSTOVŲ IR DĖSTYTOJŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS LIETUVOJE 

 

1. Atstovaujamos verslo įmonės, organizacijos: 

  Pavadinimas (įrašykite) ........................................................................................................... 

  Veiklos pobūdis (įrašykite)....................................................................................................... 

  Buveinės vieta (įrašykite)......................................................................................................... 

 

2. Verslo įmonės, organizacijos atstovo (renginio dalyvio): 

 Vardas, pavardė (įrašykite)...................................................................................................... 

 Užimama pozicija, pareigos (įrašykite).................................................................................... 

 Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas 

(įrašykite)........................................................................................................................................... 

 

3. Preliminari verslo įmonės, organizacijos veiklos problema, kuri bus pristatyta  renginyje, 

siūlant jos sprendimą integruoti į probleminio mokymo dalykų studjas: 

(įrašykite)..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 Esminė informacija apie renginį.  

 Renginje gali dalyvauti verslo įmonės, organizacijos, veikiančios Šiaulių regione. 

 Kūrybinių dirbtuvių trukmė – 2 dienos. 

 Kūrybinių dirbtuvių vieta – Šiaurės Lietuvos kolegija (Tilžės g. 22).  

 Numatyta, jog kūrybinėse dirbtuvėse verslo įmonės, organizacijos atstovas anglų kalba 

turės:  

o trumpai charakterizuoti verslo įmonę, organizaciją;  

o pristatyti verslo įmonės, organizacijos veiklos problemą (problemas);  

o dalyvauti diskusijose ir kitose veikose, skatinančiose įvairiapusį bendradarbiavimą.  

 Renginio metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti 

matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos 

priemonėse. 

 Verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės organizuojamos pagal projektą „Pardavimų 

laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“ LLI-184 („SalesLabs for employability 

competencies development), kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimo abipus sienos programą 2014-2020 Interreg V-A. Projektą įgyvendina 

Rezeknės technologijų akademija (Latvija) ir VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (Lietuva). 

Projekto tikslas –  stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo rinkos 

poreikius pertvarkant ir įgyvendinant projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studijų 

dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalos ir Šiaulių 

regionuose. Plačiau apie Projektą skaitykite: 

o Internetiniuose puslapiuose:  www.slk.lt;  http://latlit.eu/ 

o Socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/ 

 Jei kiltų klausimų, kreipkitės telefonu 868746855 arba el. paštu info@slk.lt. 

 

 

Išsamesnė informacija apie renginį (konkreti data, darbotvarkė, programa) JUMS  

bus pateikta šioje registracijoje nurodytais kontaktais. 

 

DĖKOJAME JUMS UŽ REGISTRACIJĄ! Iki susitikimo kūrybinėse dirbtuvėse! 

  

http://www.slk.lt/
http://latlit.eu/
https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/
mailto:info@slk.lt


DALYVIO REGISTRACIJA: 

VERSLO ATSTOVŲ IR DĖSTYTOJŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS LATVIJOJE 

 

1. Atstovaujamos verslo įmonės, organizacijos: 

  Pavadinimas (įrašykite) ........................................................................................................... 

  Veiklos pobūdis (įrašykite)....................................................................................................... 

  Buveinės vieta (įrašykite)......................................................................................................... 

 

2. Verslo įmonės, organizacijos atstovo (renginio dalyvio): 

  Vardas, pavardė (įrašykite)..................................................................................................... 

  Užimama pozicija, pareigos (įrašykite)................................................................................... 

  Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas       

(įrašykite).................................................................................................................................... 

 

3. Preliminari verslo įmonės, organizacijos veiklos problema, kuri bus pristatyta  renginyje, 

siūlant jos sprendimą integruoti į probleminio mokymo dalykų studjas: 

(įrašykite)..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

Esminė informacija apie renginį.  

 Renginje gali dalyvauti verslo įmonės, organizacijos, veikiančios Šiaulių regione. 

 Išvykstamųjų kūrybinių dirbtuvių trukmė – 2 dienos. Nuvykimo ir apgyvendinimo išlaidos 

bus kompensuojamos iš projekto lėšų. 

 Kūrybinių dirbtuvių vieta – Rezeknės technologijų akademija (Atbrīvošanas aleja 115);  

 Numatyta, jog kūrybinėse dirbtuvėse verslo įmonės, organizacijos atstovas anglų kalba 

turės:  

o trumpai charakterizuoti verslo įmonę, organizaciją;  

o pristatyti verslo įmonės, organizacijos veiklos problemą (problemas);  

o dalyvauti diskusijose ir kitose veikose, skatinančiose įvairiapusį bendradarbiavimą.  

 Renginio metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti 

matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos 

priemonėse. 

 Verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės organizuojamos pagal projektą „Pardavimų 

laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“ LLI-184 („SalesLabs for employability 

competencies development), kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimo abipus sienos programą 2014-2020 Interreg V-A. Projektą įgyvendina 

Rezeknės technologijų akademija (Latvija) ir VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (Lietuva). 

Projekto tikslas –  stiprinti darbo jėgos kompetencijas, efektyviau reaguoti į darbo rinkos 

poreikius pertvarkant ir įgyvendinant projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų studijų 

dalykus, sukuriant suaugusiųjų mokymosi programą ir infrastruktūrą Latgalos ir Šiaulių 

regionuose. Plačiau apie Projektą skaitykite: 

o Internetiniuose puslapiuose:  www.slk.lt;  http://latlit.eu/ 

o Socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/ 

 Jei kiltų klausimų, kreipkitės telefonu 868746855 arba el. paštu info@slk.lt. 

 

Išsamesnė informacija apie renginį (konkreti data, darbotvarkė, programa) JUMS  

bus pateikta šioje registracijoje nurodytais kontaktais. 

 

DĖKOJAME JUMS UŽ REGISTRACIJĄ! Iki susitikimo kūrybinėse dirbtuvėse! 

http://www.slk.lt/
http://latlit.eu/
https://www.facebook.com/Siaures.Lietuvos.kolegija/
mailto:info@slk.lt

