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Rietavo savivaldybėje 
apie 8000 gyventojų, 
Rietavo mieste – apie 

3000 
 

586 km2 teritorija 
 

50 km nuo Klaipėdos 
(uostas) 

 
 

 
 
 
 



MISIJA 
būti patikimu pagalbininku ir 

partneriu Rietavo savivaldybės 
teritorijoje veiklą vykdantiems bei 

besikuriantiems verslininkams, 
teikti jiems konsultacinę, mokymų 
bei techninę / institucinę pagalbą, 

prisidėti skatinant užsienio ir vietos 
investicijas Rietavo savivaldybėje 

Informavi
mas 

Konsultavi
mas 

Praktinė 
pagalba 

Mokymai 



Rietavo verslo informacijos centras 

Įkurtas 2002gruodžio12,  
 
Viešoji įstaiga 
 
Steigėjai: LR Ūkio 

ministerija ir Rietavo 
savivaldybės taryba. 
Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacija 
prisijungė vėliau kaip 
dalininkas 

 
Verslo centrų asociacijos, 

Vietos veiklos grupės, 
Winnet Europe, kitų 
tinklų narys 

 



Rietavo moterų užimtumo centras 
• Asociacija „Rietavo moterų 

užimtumo centras” įsikūrė 2006 m. 
sausio 16 d. Jos įkūrimą inicijavo 
aktyvios Rietavo verslininkės 
Zuzana Narvaišienė, Virginija 
Bėliauskienė, Genė Butkuvienė. 

• Asociacijos pagrindinis tikslas - 
strategijos moterų užimtumo 
problemoms spręsti formavimas, 
atsižvelgiant į Rietavo savivaldybės 
poreikius bei galimybes, moterų 
užimtumo politikos kūrimas, 
moterų verslininkystės skatinimas. 

 

 



Darbo rinka 

• Socialinės ekonomikos 
įgūdžių integravimas į 
profesinį mokymą 

• http://www.socecvet.eu/  

 

 

• Profesinio mokymo studentų 
tarptautinio mobilumo 
ugdymas. Profesinio mokymo 
studentų, mokyklų ir įmonių 
tinklų vystymas. 

• http://www.sbtp.eu/ 

• http://www.facebook.com/S
outhBalticTrainingProgramm
e 

 

http://www.socecvet.eu/
http://www.sbtp.eu/
http://www.facebook.com/SouthBalticTrainingProgramme
http://www.facebook.com/SouthBalticTrainingProgramme
http://www.facebook.com/SouthBalticTrainingProgramme


Moterų verslumo skatinimas 
• Smulkių verslininkių 

tarptautinių verslo 
kontaktų vystymas 

• www.goingabroad.nu  

• http://www.facebook.com
/GoingAbroad?ref=ts&fref
=ts 

 

 

 

• Moterų skatinimas dalyvauti 
informacinių komunikacinių 
technologijų, turizmo 
versluose ir politikos 
įtakojimas užtikrinant lygias 
galimybes. 

 

 

http://www.goingabroad.nu/
http://www.facebook.com/GoingAbroad?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/GoingAbroad?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/GoingAbroad?ref=ts&fref=ts


Partnerystė ir vietovės identitetas 

• Verslo ir kultūros 
partnerystė – sistemiškas 
verslo ir kultūros 
partnerystės skatinimas. 
“Minios paramos” (Crowd-
funding) e-platformos 
sukūrimas 

• http://www.business-culture-
partnership.eu/project.php  

• http://www.veik.rietave.lt/  

 

 

 

• Virtualaus amatų centro 
kūrimas 

• Jaunos Rietavo savivaldybės 
moterys perima patirtį 

 

 

 

http://www.business-culture-partnership.eu/project.php
http://www.business-culture-partnership.eu/project.php
http://www.business-culture-partnership.eu/project.php
http://www.business-culture-partnership.eu/project.php
http://www.business-culture-partnership.eu/project.php
http://www.veik.rietave.lt/


Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 
demokratijai programa 

 
 

 

 

 

 

 Projektas “Keliaujame į užsienį – moterų socialinio ir 
ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir 
Rytų Europos” 



Partneriai 

• VšĮ Rietavo verslo informacijos centras 

 

• AsociacijaECOU-XXI   

 

• Vietos labdaros fondas “Mykolo  

• Kleopo Oginskio palikimas”   



Kitos projekte dalyvaujančios 
organizacijos 

 

• Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras 

• Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus 

• Asociacija LITDEA 

• Winnet Skane 

 



Apie projektą 

•  Projekto trukmė: 2014 08 01 – 2015 12 01 

•  Projekto biudžetas: 34780 eur 

• Tikslinė grupė – moterys užsiimančios verslais, 
amatininkės, regioninių produktų gamintojos, 
ūkininkės, jaunos moterys ketinančios imtis 
verslo.  

• Projekto tikslas – Skatinti Lietuvos, Moldovos 
ir Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei 
ekonominį aktyvumą.  

 



Projekto komponentai 

ORGANIZACIJA 

METODAI 

TINKLAS INFORMAVIMAS 

POLITINIS IR 
KULTŪRINIS 
DIALOGAS 



1. ORGANIZACIJOS 

Organizacijų, dirbančių moterų ekonominio ir 
socialinio aktyvumo srityse, pajėgumų 
stiprinimas: 

• 5 partnerių susitikimai 

• Diskusijų stalų organizavimas 

• Organizacijų, dirbančių moterų verslumo ir 
socialinio aktyvumo skatinimo srityje, 
duomenų bazės sudarymas 



2. METODAI 
Motyvuoti moteris vystyti savo verslumo 

įgūdžius: Perteikti metodus ir suteikti įrankius 
moterų verslumo ir socialinio bei ekonominio 
aktyvumo skatinimui: 

• Sėkmės komandos metodo mokomosios 
medžiagos parengimas rusų kalba 

• Pravesti 3 Sėkmės komandų metodo mokymai 

• Pravesti 2 seminarai apie verslumą ir 
informacines komunikacines technologijas  

 



3. TINKLAS 

Vystyti kontaktų tinklą tarp Lietuvos ir Moldovos ir 
Baltarusijos moterų, skatinant jas bendrauti ir keistis 
patirtimi, paskatinti Moldovos ir Baltarusijos moteris 
dalyvauti Europos moterų išteklių centrų tinkluose: 

• Tarptautinių vizitų organizavimas 

• Įmonių, kurioms vadovauja arba kurių savininkės yra 
moterys, lankymas 

• Organizacijų pristatymas Europos moterų tinkluose 

• Komunikavimas tarp moterų, verslo ir organizacijų 
vystymo klausimais naudojant virtualias 
komunikavimo priemones 



4. INFORMAVIMAS 

Didinti visuomenės informuotumą apie problemas, su 
kuriomis darbo rinkoje ir socialiniame gyvenime 
susiduria Baltarusijos ir Moldovos moterys: 

• virtualus informacinis leidinys lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis, pristatantis Moldovos, Baltarusijos ir Lietuvos 
organizacijasИнформация на сайтах 

• Viena sklaidos konferencija 

 



5. POLITINIS IR KULTŪRINIS DIALOGAS 

Vystyti politinį ir kultūrinį dialogą su savivaldos 
institucijomis išryškinant kultūrinio identiteto svarbą, 
sukoncentruojant dėmesį į lygių galimybių 
užtikrinimo temą ir supažindinant su Lietuvos bei 
tarptautinių nevyriausybinio vystomojo 
bendradarbiavimo organizacijų tinklo darbo šioje 
sityje patirtimi: 

• Diskusijų stalų organizavimas 

• Susitikimai su valdžios institucijomis 

• Ketinimo bendradarbiauti protokolas  



 





Konferencija Vilniuje 

2015 rugsėjis  



 



 



 



 



 



Going Abroad  
– Connecting business potential  

across borders 

 

 
 

Sweden-Germany-Lithuania -Poland 

 

June 2011 – April 2014  
 

 A project within the framework of the South 

Baltic Programme  

 

 



Sėkmės komandos 
    4-8 žmonių grupė, kuri reguliariai susitinka kas 3-4 

savaitės tam, kad suteiktų viena kitai paramą ir 
padėtų viena kitai pasiekti savo tikslus.  

 

   Pagrindiniai tikslai yra: 

• Nustatyti ir suformuluoti savo verslo vystymo tikslus 

• Pasinaudoti išoriniais pasiūlymais ir impulsais  

• Toliau vystyti verslininkių ir jų įmonių potencialą 

 

 



Sėkmės komandos profilis 
 - pavyzdys 

• 1 bepradedanti gėlių 
verslą 

• 1 turi kaimo turimo verslą 

• 1 kaimo parduotuvių 
savininkė ir turi minčių 
pradėti daržovių 
perdirbimą  . 

• 1 buhalterė 

• 1 turi tekstilės verslą 

• 1 kepa duoną 

 



Struktūra – susirinkimai kas mėnesį 

•  Žingsnis 1: Įžanga (5 min dalyvei) 

    Kiekviena dalyvė pristato ką jai pasisekė nuveikti  savo versle nuo 

praėjusio susitikimo. 

• Žingsnis 2: Parama (15 min dalyvei) 

    Šio žingsnio tikslas įvertinti sudėtingus klausimus ir situacijas ir atrasti 

sprendimų būdus. 

• Žingsnis 3: Tikslai iki sekančio susitikimo (5 min 
dalyvei) 

    Apibrėžiami uždaviniai, kuriuos turi pasiekti iki ateinančio susitikimo 

 

 



Nauda 

Moterys sėkmės komandose pasiekia savo tikslus 
greičiau ir pagerina savo discipliną ir valdymą  dėl 
reguliarių susitikimų ir motyvacinio grupės dinamikos 
poveikio.  

Svarbūs faktoriai: grupės narių ‘spaudimas’, komandinio 
darbo interaktyvi struktūra ir bendrų strategijų 
tikslams pasiekti išvystymas.  

Komunikavimas ir parama iš kitų bei džiaugimasis 
pasiekimais kartu su bendraminčiais – kiti sėkmės 
faktoriai. 



Nuo tematinio seminaro iki 
sėkmės komandos 

Ži
n
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is
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n
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n
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 II

 

Šakiniai tinklai 

Ži
n

gs
n

is
 II

I 

Sėkmės 
komandos 



 
 

• Moterys paremia viena kitą praktiškai – maino ar 

perka viena kitos prekes ir paslaugas 

• Pagerėję gebėjimai moderuoti, vesti susirinkimą 

• Patobulinti produktai ir paslaugos rinkodaros 

požiūriu – jie pateikiami įdomiau ir efektyviau 

• Moterys investuoja į savo kompetencijų ugdymą 

• Pagerėjęs komunikavimo įrankių naudojimas, 

ypač socialinės medijos naudojimas – sėkmės 

komandos sukūrė savo FB grupes, sukurti 

individualūs verslininkių puslapiai 

• Keitimasis žiniomis ir patirtimi  suteikia daugiau 

motyvacijos individualiems verslams ir asmeniniam 

vystymuisi 

 

 
 

Rezultatai 



Ko išmokta 
 

  

  

Ko išmokote dirbdamos kartu su kitomis sėkmės 

komandos narėmis? 

•Klausytis ir išgirsti kitų nuomones 

•Būti drąsesnei, nebijoti pasakyti savo nuomonę 

•Nebijoti prašyti pagalbos 

•Pozityviai galvoti apie savo tikslus ir būti atkaklesne siekiant 

jų įgyvendinimo 

•Dalintis – mintimis, idėjomis 

•Gyvenimas nuolat kinta ir aš turiu judėti į priekį 

 

 
  

 





 



 



 



 



 



Aplankykite mus  

Rietavo verslo informacijos centras: 

www.rietavovic.lt 

Portalas veik.rietave.lt: 

www.veik.rietave.lt 

Rietavo moterų užimtumo centras: 

http://rmuc.sena.rietavovic.lt  

https://www.facebook.com/groups/8262807407
52761/  

Maršrutas “Pieno kelias”: 

www.pienokelias.lt  

 

http://www.rietavovic.lt/
http://www.veik.rietave.lt/
http://rmuc.sena.rietavovic.lt/
https://www.facebook.com/groups/826280740752761/
https://www.facebook.com/groups/826280740752761/
http://www.pienokelias.lt/

