Sausio 16, 17, 18 ir 21, 24, 25 dienomis Rokiškio Juozo Keliuočio biblioteka, vykdydama 2014–2020
m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Verslo paramos
sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje, LLI-131 (BUSINESS
SUPPORT), kvietė dalyvauti pradedančiuosius verslininkus šešių dienų verslumo mokymuose J.
Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Mokymai buvo organizuojami remiantis mokymų eksperto Vytauto Pauliuko sukurta mokymo
programa, kuri sudaryta taip, kad įgyjamų teorinių žinių pagrindu būtų vystomi dalyvių praktiniai
gebėjimai: nagrinėjami praktiniai pavyzdžiai, atliekamos praktinės užduotys. Vienas iš pagrindinių
mokymų tikslų – parengti sėkmingą verslo planą. Mokymų metu buvo analizuojamos tokios temos
kaip verslo strategija, verslo aplinkos analizė, marketingo pagrindai, verslo finansavimas ir parama,
pajamos ir išlaidos, mokesčiai, verslo plano parengimas ir pristatymas ir t.t.

Dalyviai diskutavo, dalinosi patirtimi, atliko jiems pateiktas užduotis, analizavo rinką, poreikius bei
parengė verslo planus, kuriuos vėliau pristatė vieni kitiems. Po pristatymo virė karštos diskusijos
apie galimybes įgyvendinti pačių sukurtus verslo planus realiai.
Iš mokymų dalyvių atsiliepimų galima spręsti, kad šešių dienų verslumo mokymai buvo visiems
aktualūs, informatyvūs ir naudingi.
Kiti šešių dienų verslumo mokymai bibliotekoje vyks vasario mėnesį.
2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti
prie darnaus programos teritorijos vystymo, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta
gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Projekto trukmė: 2017.04.01-2019.03.31
Projekto partneriai:
Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV);
Kuržemės planavimo regionas (LV);
Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV),;
Aizkrauklės savivaldybė (LT), Šiaulių verslo inkubatorius (LT);
Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT);
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT).
Šis projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Už pranešimo turinį
atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Visas projekto biudžetas – 729 604 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163 Eur.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
el. p. rasavingeliene71@gmail.com
tel. +370 61638688
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
www.latlit.eu.
www.rokiskis.rvb.lt
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka

