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Forumui sąmoningai parinkome vietą su prasminga istorija.  
1907–1914 m., kai Vilnius išgyveno kultūrinio ir ekonominio pakilimo laikotarpį,  

Pirklių klubas buvo vieta, apjungianti pirklius, įmones ir pasiturinčius kosmopolitiškus Vilniaus piliečius.  
Čia rinkosi verslo bendraminčiai, kuriantys naujas verslo tradicijas, puoselėjantys kokybę ir rafinuotumą. 

Mes siekiame, kad forumas taptų impulsu formuotis verslo bendruomenei,  
kuriančiai naują verslo kultūrą. Dėkojame organizacijoms, kurios palaiko mūsų idėją. 
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NAUJAS EKONOMIKOS VYSTYMOSI ETAPAS: SĄMONINGUMO AMŽIUS 
Ką tai reiškia mūsų verslams? Kaip kitaip veiks mūsų verslai? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pagal ekonomistą N. Kondratjevą ilgosios ekonomikos „bangos“ paaiškina ekonomikos virsmus, 
vykstančius kas 50 metų ir iš esmės keičiančius verslo ir veikimo paradigmas. Kiekviena „banga“ bazinės 
inovacijos dėka iš esmės pertvarko ekonomikos žemėlapius. Dabar kaip tik įžengiame į šeštąją "bangą", 
kurioje ekonomikos varikliu tampa iki šiol menko dėmesio sulaukęs žmonijos poreikis – būti sąmoningu. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Sąmoningo verslo temai pasaulyje skiriamas vis didesnis dėmesys. Ji nagrinėjama žurnalo 

„Harvard Business Review puslapiuose“, sąmoningumo mokymams Google yra įsteigęs atskirą 

institutą „Search Inside Yourself“, sąmoningumo konferencija Wisdom 2.0 JAV pritraukia 

tūkstantines auditorijas. 

Kaip pasikeistų verslai, jeigu... 
 ... valstybė matuotų ne BVP, o tikrąjį progreso rodiklį... 
 ... gydytojai gautų atlyginimą ne tada, kai pas juos apsilankome, o tuomet, kai  esame sveiki... 
 ... dirbtume savirealizacijai, o ne tik tam,  kad „uždirbti“ pinigus... 

 
O kokia ateities idėja reikalinga jūsų verslui? 

 
 



 
FORUMO FORMOS: KAIP VISKAS VYKS? 
„Požiūrio virsmų žodžiais neperduosi. Požiūrio virsmus galima patirti tik tam tikroje erdvėje.“  

/R. Balčiūnienė/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUMO METU APSIJUNGS: 
 

 ...  VERSLAS, MOKSLAS, MENAS  
 

 ...  INTELEKTUALŲ  ir  VERSLO PRAKTIKŲ ĮŽVALGOS 
 

 ...  INTERAKTYVIOS DISKUSIJOS  ir  ATVIRI DIALOGAI 
 

 ...  INOVATYVIŲ METODŲ MASTER CLASS  ir  KŪRYBINĖS PRAKTIKOS 
 

 ...  FORUMO DALYVIŲ ir PRANEŠĖJŲ PATIRTYS 
 

Olandija - JAV - Lietuva - Belgija - Kanada - Ukraina - Latvija – Prancūzija – Švedija – Rusija – 
Baltarusija –     šių šalių verslo kūrėjus ir pranešėjus suburs forumas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORUMO MODERATORIAI: 
 
 
RASA BALČIŪNIENĖ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Harmoningos asmenybės 

instituto (HAI.LT) įkūrėja, 

tarptautinių požiūrio virsmų 

forumų kūrėja ir 

moderatorė,  inovacinių  

idėjų  vystytoja, pokyčių  

nešėja,  verslininkė. 

 

Ekonomistė, viena 

populiariausių nuomonių 

lyderių Lietuvoje, daugiau  

nei tūkstančio straipsnių, 

pranešimų ir „Ekonomikos 

terminų žodyno“ autorė, 

Lietuvos radijo komentatorė. 

RŪTA VAINIENĖ 

Forumas yra formuojamas kaip vientisas minties vystymosi scenarijus. Jame vyksta požiūrio 
pokyčiai ir gimsta naujas suvokimas, naujos prasmės, nauji veikimo būdai. Kai pasikeičia požiūris į 
tam tikrus reiškinius, tada ir gimsta naujos idėjos, įsijungia vidinė motyvacija ir jėga jas realizuoti. 
 

„Kol kas nutiko vos 2–3% visų pokyčių, tai yra tik pradžių pradžia. Revoliucija įvyks ne dėl to, kad 
mes ką nors padarysime. O dėl to, kad tai padarys nauja karta, kuri neturi ko prarasti. Nes jie 
supranta, kad senoji sistema – ne jiems.“ /Švedų futuristas Stefanas Hyttforsas/ 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FORUMO PROGRAMA 
 
 
LAPKRIČIO 21 D., PENKTADIENIS 
 

„Aiškiai numanau, kad žmogaus veikimas, vis tiek, ką jis padarytų,  
pagrinde siekia didesnės žmoniškumo reikšmės gyvenimui." /Vydūnas/                                                                                                                     
 

 
8:00 - 9:00       Registracija, rytinė kava   
 

9:00 - 11:30    KONFERENCIJOS ATIDARYMAS 
 

RYTINIS DESERTAS: muzikinis performansas 
 
 

 

                                    RYŠIŲ KŪRIMAS: Interaktyvus konferencijos dalyvių susipažinimas 
 
 
 

                                    VERSLO ŽAIDIMAS: Turgus – ekonominio elgesio pažinimas 
 

  

SYBILLE SAINT GIRONS (PRANCŪZIJA) 

WeZer dizainerė, viena iš konsultacinės kompanijos “Valeureux” steigėjų. Sybille visoje 
Europoje organizuoja pabudimo žaidimus, užsiima komandų darbo fasilitavimu, aktyviu 
mokymu, kuria bendradarbiavimo procesus ir konsultuoja naujos mąstymo paradigmos 
temomis. 
 

„Mūsų elgesys ekonominiame gyvenime priklauso ne tik nuo mūsų pačių. Pinigų sistema ir 
mūsų supratimas, kaip vyksta mainai sukelia pasekmių, kurias iš pradžių net neįmanoma 
numatyti. Šiame praktiniame žaidime išbandysime tris skirtingas pinigų ir mainų sistemas. 
Tai leis suprasti, kokį elgesį skatina kiekviena sistema. Tuo pačiu kiekvienas dalyvis galės 
geriau pažinti save - paanalizuoti savo ekonominio elgesio strategijas.“ 

 
11:30 – 12:00    Kavos pertraukėlė 
 
 
 
 
 
 
 

Mes jau įžengėme į naują ekonominio vystymosi etapą, vadinamą postindustrine epocha arba sąmoningumo 
amžiumi. Ar žinome, ką konkrečiai tai reiškia mūsų verslams ir mūsų organizacijoms? 
 
Kviečiu kartu pamąstyti ir suvokti, kaip pamažu keisis ekonominis kontekstas, kaip tai pertvarkys mūsų 
organizacijas, ir tame pokytyje pamatyti savąsias veiklas. 
 
Sakysit, taip kažkas vyksta, tik dar ankstoka apie tai galvoti, nes svarbu mums šiandien išgyventi. Prieš 20 
metų internetu naudojosi 3 mln. žmonių, dabar juo naudojasi apie 1,5 milijardo. Tai reiškia, kad apie 
sąmoningumą dabar galvoja vienetai, o po 20 metų kiek jų bus?  Kas pirmiau pamato ateitį, tas būna 
priekyje!  /R. Balčiūnienė/ 
 



 
 
 
 
 
12:00 – 14:00    INTELEKTUALŲ ĮŽVALGOS 
 

 

                                    „Globalus žinių ekonomikos matymas kompleksiniuose ryšiuose.“ 
 
 

VALENTINAS SNITKA (LIETUVA) 
KTU Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinio centro įkūrėjas ir direktorius, sukaupęs 
plačią  patirtį tarptautinėje  erdvėje: inovacijų, technologijų ir žinių ekonomikos 
globalumo srityse. 
 

“Iš gilesnės perspektyvos pažvelkime nuo ko priklauso tvari ekonomika. Tradiciškai esame 
įpratę matuoti BVP ir darome išvadą, jei BVP auga, ekonomika auga. Ar tikrai taip yra? 
Nuo ko priklauso regiono tvarumas ir strateginis išlikimas? Regiono vystymasis priklauso 
nuo jame sukauptos žinių bazės, o ji atsiranda iš ekonomikos kompleksiškumo, kurį 

apsprendžia ryšių tinklo platumas ir kokybė. Kaip verslas šiandien turėtų plėsti kiekybinius 
ir kokybinius ryšius?“ 

 
 

INTERAKTYVI DISKUSIJA MAŽOSE GRUPĖSE:  Kaip didinti verslo ryšių kiekybę ir     
kokybę? 

 
 

„Kaip vartojimo kultūra iškraipė gyvenimo reiškinius. Gyvename pasaulyje, 
kuriame viską perkame už pinigus. Netgi menas, kultūra ir gyvybė tapo preke.“ 

 
 

DR. MAX HAIVEN (KANADA) 
Rašytojas, dėstytojas, Meno istorijos ir kritikos studijų docentas, tyrinėtojas, savo 
darbuose besigilinantis į visuomenės ir kultūros financializavimo, socialinių judėjimų ir 
radikalios vaizduotės, kultūros politikos ir ekonomikos, socialinės ir kultūros teorijos 
klausimus. 
 

„Savo knygomis „Financializavimo kultūros: netikras kapitalas masinėje kultūroje ir 
gyvenime“  ir  „Vaizduotės krizė, Galios krizė: kapitalizmas, kūrybingumas ir 

bendruomenės“, siekiu parodyti, kaip susiformavo istorinis kontekstas, kuriame vartojimo 
kultūra iškraipė gyvenimo reiškinius, kaip atsitiko, kad ekonominė vertė tapo visų verčių 
matu ir to pasekoje pametėme kitas vertes: socialinę, kultūrinę, meninę. Kaip ši logika 
palietė mūsų gyvenimus ir verslus? O kaip verslas gali įtakoti šią situaciją? Kaip 
transformuoti pinigų galią ir pasaulį, iškeliant humanizmo vertybes?  Kviečiu susimąstyti 
kartu.“ 

 
 
 

INTERAKTYVI DISKUSIJA MAŽOSE GRUPĖSE: Kaip išsikreipia gyvenimo reiškiniai 
sferose, kuriose mes veikiame? 

 
 
14:00 – 15:00     Pietūs 
 
 
 
 

 

PAŽVELKIME ATVIRU PROTU, KUR MES ESAME? 
 



 

15:00 – 16:30    PRAKTIKŲ PATIRTYS: KAIP VARTOTOJIŠKAME PASAULYJE ATRANDAME VIETOS 
AUTENTIŠKUMUI? 

 
 

„Sistema manipuliuoja žmogaus sąmone ir elgsena. Koks lyderių vaidmuo?“ 
 

 
 

ILONA MOREVA (LATVIJA) 
Finansų konsultantų įmonės „Business Profit“ savininkė, „Foil Baltic“ partnerė ir 
direktorė. Šiuo metu jos veikla nukreipta ir į Tarptautinio ekobiologinio kultūros, mokslo 
ir meno centro “Lidzari“  vystymą. 
 

„Lyderių užduotis - pažadinti savyje atsakingą sąmonę, kuri galėtų įgyvendinti tuos iššūkius, 
su kuriais susiduria verslas ir žmonija šiandien. Tikroji savirealizacija yra neįmanoma be 
giluminio tarnavimo humanistinėms vertybėms. Intelektualus lyderis remdamasis jomis 
atranda  ir įgyvendina sprendimus, kurie sukuria vertę  ir progresą tiek jo organizacijai, tiek 
visam socialiniam kontekstui.“/Antonio Meneghetti/ 

 

Ilona pasidalins savo asmenine patirtimi, kodėl jos gyvenimo ir veiklos pagrindu tapo 
amžinosios humanizmo vertybės, kaip jos konsteliuoja pasirinkimus ir padeda išlikti savimi 
sistemoje. 

 
 
 

„Ar žinome, kaip architektūra struktūruoja mūsų sąmonę? Koks naujas 
požiūris gimsta architektūroje?“ 

 

 
 

GLEB USAKOVSKYJ (UKRAINA) 
Organinės architektūros architektas, vienas iš tarptautinių seminarų organinės 
architektūros vystymo klausimais Ukrainoje, Peru, Vokietijoje organizatorių. 
 

„Organinės krypties architektai iškėlė sau užduotį kurti tokius statinius, kurių forma 
išplauktų iš jų paskirties ir konkrečių aplinkos sąlygų, panašiai kaip gyvų organizmų forma. 
Organinei architektūrai būdingos dinamiškos, visuotinai priimtu požiūriu netaisyklingos 
formos. Kiekvieną organinės architektūros objektą reikia vertinti kaip organizmą, 
besivystantį pagal savo paskirtį ar funkciją, harmonijoje su aplinka, lygiai taip, kaip vystosi 
gyvas organizmas. 
 
 

Organinės krypties architektas turi tylėti ir klausytis. Klausytis, visų pirma, žemės, ant 
kurios bus pastatytas namas. Antra, klausytis būsimų namo šeimininkų, įsiklausyti į jų 
tikruosius poreikius.“ 

 

 
16:30 – 17:00   Kavos pertraukėlė  
 

17:00 – 19:30   PRAKTIKŲ PATIRTYS (tęsinys) 
 
 

„Kai intuicija atveda į naują verslą. Kaip vartojimo kultūroje rasti savo vietą?“ 
 

 
 

VILIUS ADOMAITIS (LIETUVA) 
Ekologinių maisto produktų gamybos verslo „AM Viltėja“ įkūrėjas. Vilius sieka pažinti 
gyvenimo logiką materialiame, psichiniame ir praktiniame aspektuose, integruodamas 
fizikinį bei ontopsichologinį išsilavinimus ir verslininko – „amatininko“ patirtį. 
 

 



„Noriu pasidalinti, kaip atradau gyvą veiklos idėją ir su kuo susidūriau ją vystydamas. Kaip 
nepasiklysti vartojimo kultūroje? Ar žinome, kad valgydami sintetinį maistą vis labiau 
tolstame nuo žmoniškumo  ir mažėja mūsų sąmoningumas? Kaip tai atsispindi mūsų 
veiklos rezultatams?” 

 
 

„Kaip gimė verslo idėja – naujos kartos vadovėlių leidyba, atliepianti į 
šiuolaikinius švietimo iššūkius“ 

 

SAULIUS ŽUKAS (LIETUVA)  
Literatūrologas, literatūros kritikas, leidyklos “Baltos lankos” savininkas ir generalinis 
direktorius. 

 
“Viskas prasidėjo nuo klausimo: kaip atsitiko, kad šiandien švietimas ruošdamas mums 
darbo jėgą, ugdo jaunimą, pametųsį ryšį su realybe ir gebantį veikti tik pagal nustatytus 
šablonus, nors ir nebeveikiančius? Savo pasisakymu kviečiu susimąstyti, kas yra visuminis 
ugdymas ir kuo jis svarbus visuomenėje?” 
 

 
 

 

POŽIŪRIO VIRSMŲ LABORATORIJOS: Kaip galima vartojimo kultūros iškraipytas 
sampratas pakeisti tikromis prasmėmis? 
Virsmų laboratorijose bus nagrinėjami klausimai iš realių dalyvių veiklų. 

 

 
 
LAPKRIČIO 22 D., ŠEŠTADIENIS 
 
 
   8:30 - 9:00     Rytinė kava   
 
 
 
 
  

9:00 - 11:30    INTELEKTUALŲ ĮŽVALGOS 
 

RYTINIS DESERTAS: UNESCO pripažintų lietuviškų polifoninių sutartinių 
prasmė ir poveikis šiuolaikiniam žmogui.  
PROF. HABIL. DR. DAIVA VYČIENIENĖ (LIETUVA) 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja, sutartinių 

tyrinėtoja, vadovauja sutartinių giedotojų grupei „Trys keturiose“, su kuria dalyvauja 
daugelyje tarptautinių folkloro ir šiuolaikinės muzikos festivalių. 

 
 

  

„Besiformuojantis naujas pagrindas ekonominiam vystymuisi. Kokie  galimi 
sprendimai verslui šiandien?“ Tiesioginė telekonferencija. 

 
 

PROF. BERNARD LIETAER (BELGIJA)  
Finansininkas, mokslininkas, rašytojas, “Euro architektu” vadinamas bendruomeninių 
valiutų, „plaukiojančių kursų sistemos“ kūrėjas, gerai žinomas pasaulio finansiniuose 
sluoksniuose, Sorbonos ir Berklio universitetų profesorius, JAV ir Belgijos universitetų 
dėstytojas, 15 knygų autorius. 
 
 

 

 

PAJAUSKIME ŠIRDIMIS, KOKIE NAUJOS KOKYBĖS DAIGAI DYGSTA? 
 



Šiuo metu Bernard Lietaer veikla nukreipta į monetarinės sistemos transformavimą. Jis 
konsultuoja įvairių šalių inovatyvias vyriausybes, organizacijas ir bendruomenes kuriant 
bendruomeninių valiutų projektus, formuojant abipusio mokymosi sistemas. Bernard 
Lietaer aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, atskleisdamas skirtingų 
bendruomeninių valiutų privalumus ir ribotumus, sprendžiant šių laikų iššūkius ir kuriant 
tvaresnį pasaulį. 
 

Kondratjevo ilgosios ekonomikos „bangos“ paaiškina ekonomikos virsmus, vykstančius kas 
50 metų ir iš esmės keičiančius verslo ir veikimo paradigmas. Pirmosios keturios bangos 
patenkino mūsų materialiuosius poreikius, penktoji banga išpildė žinių ir informacijos 
poreikį. Šeštąja banga vadinamas pokytis vyksta jau dabar – tai perėjimas iš informacinių 
technologijų į psichosocialinės gerovės etapą. Ką reiškia psichosoacialinė gerovė mūsų 
verslams? Į ką trasformuosis rinkos poreikiai, paslaugos ir produktai? Kodėl verslui 
tikslinga apie tai galvoti jau dabar? Bernard pranešimo metu pristatys ir naują reiškinį – 
kultūros valiutą ir jos kūrimo pavyzdžius. 

 
 

                
 

„Industrinei visuomenei transformuojan s į kūrybinę visuomenę turi keis s ir 
jos valdymo būdas. Meritokratija – post - industrinės epochos valdymo forma.“ 
 

 
PROF. JONAS DOBILAS KIRVELIS (LIETUVA) 
Vilniaus universiteto biochemijos ir biofizikos katedros profesorius, biomedicinos mokslų 
daktaras, vysto  meritokratijos ir Nano - Bio - Info - Cogno - Eco (NBICE) technologijų 
konvergencijos koncepcijas, Tarptautinių CASYS (Computing Anticipatory Systems) 
konferencijų (Belgija) mokslo komiteto narys, visuomenės ir politinis veikėjas. 
 
Jau seniai filosofai ėmė teigti, kad visuomenės Gyvenimas vystosi spirale: vis apsukęs ratą, 
ateina į tą pačią vietą, bet jau aukštesniame lygyje. Dabarties filosofai, mąstytojai aiškina, 
kad turėtų vietoje demokratijos ateiti meritokratija. Kaip aiškina filosofas Dobilas Kirvelis, 
meritokratijos sąvoka reiškia tam tikrą visuomenės valdymo būdą, kai valdžia patikima 
talentingiausioms ir nusipelniusioms, sprendžiant visuomenės problemas, labiausiai 
tinkamoms asmenybėms bei grupėms, kurios pasižymi aukštu intelektu, kompetencija, 
moralinėmis ir kitomis visuomenei svarbiomis savybėmis. Tai jau naujas visuomenės raidos 
etapas, pakeičiantis kapitalizmą. Kokius pokyčius naujas raidos etapas žada? 

 
 

INTERAKTYVI DISKUSIJA MAŽOSE GRUPĖSE: Ką reiškia besiformuojantis naujas 
kontekstas mūsų verslams? 
 

 
11:30 – 12:00    Kavos pertraukėlė 
 
 

12:00 -  14:00    PRAKTIKŲ PATIRTYS: KAIP MES JAU VEIKIAME KITAIP? 
  
 

„Sociokratija – dinamiškas organizacijos valdymo būdas. Praktiniai pavyzdžiai.“ 
 
 

PIETER VAN DER MECHE (OLANDIJA) 
Pasaulinio Sociokratijos centro konsultantas ir treneris, didžiąją profesinio 
gyvenimo dalį paskyręs sociokratijos filosofijos ir metodų sklaidai  ir 
tobulinimui.  
 

„Kaip kitaip valdyti organizaciją, žengiant į sąmoningumo amžiaus epochą? Kaip priimti 
sprendimus, kad organizacijos veikimo greitis būtų didesnis ir su pilnu asmeniniu 
įsipareigojimu? Organizacijos, valdomos sociokratijos arba dinamiško valdymo  



principu, demonstruoja daugiau inovatyvumo, jų produktyvumas išauga 30-40%, mažėja 
susirinkimų skaičius, o darbuotojai jaučiasi labiau įsipareigoję savo organizacijai. Pasaulinio 
lygio kompanijos “Shell”, “Heineken”, “Pfizer”, “Zappos”ir kt.  jau diegia šį valdymo būdą!“ 

 
 

„Sąmoningumo praktika versle. Google, Facebook, LinkedIn pavyzdžiai.“ 
 

 
EMILY LANE (AIRIJA) 
Google organizuotos tarptautinės konferencijos „Wisdom 2.0“ moderatorė, 
konsultacinių įmonių corporatewellbeing.ie ir crossroadstoclarity.com įkūrėja, savo 
veikla  siekia sąmoningumo didinimo, pasaulėžiūros transformavimo, visuminės 
gerovės kūrimo praktikas įnešti į pažangių organizacijų, tokių kaip Facebook, Google, 
IMB, Synergy Worldwide, Bank of Ireland ir kt., bei visuomenės gyvenimą. 
 
Forumo metu Emily dalinsis Google, Facebook, LinkedIn  ir kt. praktika. Ką jau dabar šios 

pažangios organizacijos daro, žengdamos į sąmoningumo amžių. Koks jų požiūris į 
darbuotojus? Kokius inovatyvius žmonių vystymus jos diegia? Kokią organizacijos kultūrą 
jos kuria? Taip pat Emily pasidalins Google organizuotos konferencijos „Wisdom 2.0: Kaip 
mes galime gyventi su išmintimi, sąmoningumu ir atjauta XXI a.?“ įžvalgomis.  

 

 
„Kokia nauja organizacijos paradigma jau skleidžiasi? Naujų verslo modelių  
pavyzdžiai.“  

 
  
 

EGLĖ DAUNIENĖ (LIETUVA) 
Konsultacinės įmonės „Talent Safari“ įkūrėja, fasilitatorė ir verslo konsultantė. Šiuo 
metu Eglė kuria „Gyvo organizavimosi“ sistemą, kuri padeda pertvarkyti organizacijos 
struktūrą, remiantis socialinių technologijų atradimais spiralinėje dinamikoje, lyderio 
veikimo logikos vystymo teorijoje, sociokratijoje ir holakratijoje, integralinėje ir 
ontopsichologijoje. 
 

„Šiandien net naujos vadybos mados remiasi sena paradigma - kaip priversti žmones būti 
vergais, laimint jų širdis? Mechaninės ir gyvos organizacijos logika – kur esminiai 
skirtumai?  Kaip keičiasi santykiai su klientu – komunikacija, produkto/paslaugos tiekimas, 
grįžtamojo ryšio gavimas, pasitikėjimo palaikymas? Žiedinė ekonomika – kaip veikti po 
savęs nieko nepaliekant? Kokie nauji verslo sprendimai atsiranda žiedinės ekonomikos 
logikoje? Praktiniai pavyzdžiai.  Kaip naudojimasis technologijomis gali pakeisti visą verslo 
logiką?“ 
 

 

 

INTERAKTYVI DISKUSIJA MAŽOSE GRUPĖSE: Ką galiu jau šiandien pradėti kitaip 
daryti savo versle? 
 

 
14:00 – 15:00    Pietūs 
 

15:00 – 17:30    PRAKTIKŲ PATIRTYS (tęsinys) 
 
 
 
 
 

 



 
„Kaip ir kodėl iš informacinių sistemų inžinierės tapau integralios organiškos 
sistemos kūrėja?“  

 
  

SYBILLE SAINT GIRONS (PRANCŪZIJA) 
Žinių ir bendradarbiavimo platformos WeZer dizainerė, viena iš konsultacinės 
kompanijos “Valeureux” steigėjų, informacinių sistemų inžinierė, savo 16  metų patirtį 
IT projektavime ir 10 m. patirtį žmonių ugdymą Sybille sutelkė kurdama WeZer atvirojo 
kodo technologiją, kuri į veiklos valdymą integruos ir žmogiško potencialo vystymą. 
 
Šiuo metu Sybille projektuoja Organišką sistemą, kurios paskirtis yra palengvinti žmonėms 

atskleisti savo potencialą tiek individualiai, tiek kolektyviškai. Ši sistema integruoja srauto 
optimizavimą, verslo valdymą, žmogiško potencialo ugdymą, senovės išmintį, dvasinius 
mokymus, meną ir humorą tam, kad visomis formomis būtų kuriamas turtas plačiąja 
prasme.  

 

 
„Mes strategijos neturime - į savo organizaciją žiūriu kaip į gyvą organizmą“  

 
 
KĘSTAS LUKOŠEVIČIUS  (LIETUVA)  
Naujos  kartos  verslininkas, įmonės „BaltLed“ savininkas, organizacijos, kaip gyvo 
organizmo, kūrėjas. 

 
„Mano vadovavimo metodas yra toks, kad mes neturime konkrečių skaičių, apyvartos 
plano, strategijos penkeriems metams į priekį, kompanijos vizijos dvidešimčiai metų. 
Mums svarbiausia yra išlaikyti kryptį, balansą ir dinamiką. Mano įmonė veikia daugiau nei 
dešimtmetį, skaičiuojame kasmetinį 30 % augimą. Tokį pokytį pasiekėme pakeitus požiūrį į 
darbuotojus. Visų pirma, svarbu atvirumas, pasitikėjimas, o tada galima atsisakyti ir visų 
kontrolės mechanizmų. Mano nuomone, tenkinti kliento poreikius kartu su darbuotojo 
pasitenkinimu – čia ateitis. Tokios organizacijos turės geriausius darbuotojus, atitinkamai 
turės ir geriausius finansinius rezultatus.“ 
 

 

ATVIRAS POKALBIS: Ką konkrečiai sąmoningumo amžius reiškia mūsų verslams? 
                                     Pokalbyje dalyvauja verslo praktikai, diegiantys netradicinius valdymo būdus. 

 
 
 
17:30 – 18:00    Kavos pertraukėlė 
 

18:00 – 20:00   PARALELINĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „VERSLO IR MENO SINERGIJA“ 
                            Kiekvienas dalyvis pasirenka dalyvavimą vienose kūrybinėse dirbtuvėse. 
 

 
„Organinė architektūra  - intuityvi kūryba iš molio“   

 
 

GLEB USAKOVSKYJ (UKRAINA) 
Organinės architektūros architektas, vienas iš tarptautinių seminarų organinės 
architektūros vystymo klausimais Ukrainoje, Peru, Vokietijoje organizatorių. 
 

Molis – tai pirmapradė materija, todėl per molį mes galime susijungti su savo giluminiu 
„Aš“. Organinėje architektūroje naujo pastato kūrimas prasideda nuo lipdymo iš molio. 
Organinės krypties architektai mano, kad kūnas ir rankos, kurios minko molį, greičiau 
žmogui pasako apie jo tikruosius norus, poreikius ir siekius, negu jis spėja racionaliai juos 

suvokti.  
 



Dirbdami dirbtuvėse mokysimės pajausti, kas gali gimti iš tuštumos, kaip išryškėjantys 
elementai  sąveikauja tarpusavyje, kaip per mūsų kūną mums gimsta naujos mintys. 
 

 
           „Muzikinis perkusijų performansas“  

 
 

ARKADIJUS GOTESMANAS (LIETUVA) 
Vienas kūrybingiausių Lietuvos perkusininkų, avangardinio džiazo, laisvosios 
improvizacinės ir šiuolaikinės akademinės muzikos atlikėjas, rašo scenarijus 
muzikiniams performansams ir instaliacijoms, komponuoja muziką teatrui, 
atlieka ją gyvai spektakliuose, rengia projektus su šokėjais. Arkadijus yra 
„Auksinio disko“ laureatas.   
 
Šių kūrybinių dirbtuvių mokysimės matyti vaizdus, ritmiškai čia ir dabar pagauti  

momentą ir tai išreikšti perkusinių instrumentų garsais. 
 
 

 
           „Lietuviško senovinio sodno kūrimas“ 
 

 

MARIJA LIUGIENĖ (LIETUVA) 
Tautodailininkė, gyvosios liaudies tradicijos tęsėja, Vilniaus etninės kultūros 
centro vyriausioji koordinatorė, tradicinių lietuviškų šiaudinių sodų parodų 
organizatorė. Sodus rišti menininkė mokėsi iš senų žmonių, po kruopelę 
surinkusi žinias apie šiaudų paruošimą, tradicinio sodo proporcijas ir struktūrą.  
 
Lietuviškas senovinis sodnas yra nuostabus senovės žmonių gilios dvasinės Pasaulio 

pajautos įrodymas, o taip pat – jų abstraktaus mąstymo demonstracija. Šios sakralios 
geometrinės formos skleidžia darnos virpesius ir skatina gilesnį visatos suvokimą.Rankomis 
gamindami sodnus suvoksime senosios kultūros visatos modelio vientisumą ir harmoniją. 

 

 
           „Lietuviškų polifoninių sutartinių dainavimas“ 
 

 

                                          LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS ETNOMUZIKOLOGIJOS KATEDROS 
STUDENTŲ GRUPĖ (LIETUVA) 
 
Sutartinės pagal senąją sampratą buvo ne dainos, bet polifoninės giesmės. Lietuvių 
sutartinės – ne tik neaprastai savitas archajiškos polifonijos reiškinys, didžiuodamiesi 
galėtume laikyti mūsų etninės savimonės simboliu, bet ir labai svarbus mūsų dvasinės 
kultūros pamatas. Pasaulyje tai unikalus reiškinys.  Kūrybinių dirbtuvių metu pajausite, 
kaip muzika užvaldo rimtimi, santūrumu bei savotiškai kerinčia monotonija,  kaip garsas 
harmonizuoja žmogų.          

 
LAPKRIČIO 23 D., SEKMADIENIS 
 
 
  8:30 - 9:00   Rytinė kava 
    
 
 

 
 
9:00 – 11:00   PRAKTIKŲ ĮŽVALGOS 
 

ATSIVERKIME VISA ESATIMI ATEITIES IDĖJOMS 



 

                                    RYTINIS DESERTAS: kūrybinių dirbtuvių performansai  
 
 

ATVIRAS POKALBIS: „Ontologinės gyvenimo reiškinių prasmės. Ar susimąstome 
apie tai?“ Pokalbyje dalyvauja: Ilona Moreva (finansų sritis), Gleb Usakovskyj (architektas), 
Kęstas Lukoševičius (verslininkas), Vilius Adomaitis (fizikas), Valentinas Snitka 
(nanotechnologijos), Dobilas Kirvelis (biomedicina). 
Pokalbį moderuoja Rasa Balčiūnienė. 

 
 

           „GDP (bendrojo vidaus produkto rodiklis) nepakankamai išmatuoja ekonominį  
augimą. Tikrojo progreso rodiklis (GPI) yra žymiai naudingesnis.“ 
Tiesioginė telekonferencija. 

 
 

CYLVIA HAYES (USA) 
Oregono valstijos USA pirmoji ledi,  tvarios ekonomikos konsultacinės įmonės „3E 
strategies“ įkūrėja, gubernatoriaus patarėja švarios energijos ir ekonomikos vystymo 
klausimais. 
 

Cylvia jau 23 metus veikia tvarios energijos, darbo aplinkos ir ekonomikos vystymo, 

agrokultūros srityse. Ji yra įtraukta į Lyderių Top – 50 Oregono valstijoje. Šiandien Cylvia 

kartu su keletu valstijų kuria grynojo progreso rodyklį (GPI). Ekonomikos augimas 

nebūtinai būna pažangus. Iškeliant augimo tikslus būtina išsiaiškinti, kodėl ir kam jis 

reikalingas. GPI kūrimas Jungtinėse Valstijose yra tarptautinio judėjimo, kurio tikslas – 

pasistūmėti toliau, nei taikant BVP, dalis. GPI įtrauks aplinkos ir socialinius veiksnius, 

nematuojamus BVP. GPI suteiks tikresnius šalies ekonomikos sveikatos rodiklius. Cylvia 

nagrinėja, kaip GPI gali padėti vertinant ekonominių ir politinių sprendimų priėmimo 

realius kaštus ir naudą.  

 
11:00 – 11:30   Kavos pertraukėlė    
 
11:30 – 14:00   ATEITIES IDĖJŲ PAIEŠKOS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS: U procesas 
                                         

RASA BALČIŪNIENĖ (LIETUVA) 
Harmoningos asmenybės instituto (HAI.LT) įkūrėja, tarptautinių požiūrio virsmų forumų 

kūrėja ir moderatorė,  inovacinių  idėjų  vystytoja, pokyčių  nešėja,  verslininkė. 

„U proceso esmė, kaip pajausti ir suvokti ateities galimybes, kurios ieško būdų tapti 
realybe. U teorija leidžia pajausti ir susijungti su savo ateities potencialo galimybėmis, 
atrandant inovatyvias idėjas veikimui. Šio proceso esmė atrasti „veiksmą iš ateities“. U 
proceso metu mes pereisime kelis etapus: nuo probleminės situacijos išgryninimo iki  
galimo prototipo koncepcijos sukūrimo.“ 

 

 
„Mano principas - nepataikauti beišsikreipiančiam menui, o stengtis sėti gėrio 
sėklas, nešant filosofinę prasmę“ 

 
 

MARINA SOSNINA (RUSIJA) 
„SandArtist“ studijos įkūrėja, gyvosios animacijos teatro “Mažasis princas" scenarijaus 
autorė, smėlio animacijos virtuozė ir metodikų autorė, tarptautinių kūrybinių konkursų 
laureatė, teatralinių renginių organizatorė ir dalyvė. 
 

„Darau tai, ką mėgstu. Tai yra mano laimė, kurią dalinuosi su žiūrovais. Smėlio paveikslais 

skatinu žmones susimąstyti apie humanistines vertybes, pakilti aukščiau kasdienybės, 



prabusti ir pamatyti pasaulį kitaip. Kiekvienas kruopščiai apgalvotas paveikslas suteikia 

pasakojimui gilią prasmę, žiūrovams atsiveria įvairiapusis dvasinis pasaulis, pripildytas 

asmeninių išgyvenimų ir meilės. Savo kūryba siekiu pasakoti autentiškas istorijas, skatinu 

žmogų mąstyti.“ 

 
14:00 – 15:00   Pietūs    
  
 

15:00 – 17:00   PARALELINĖS INOVATYVIŲ METODŲ MASTER CLASS 
                          Kiekvienas dalyvis pasirenka dalyvavimą vienoje master class. 
 
 

 

                                   „Sociokratiškas sprendimų priėmimo būdas“ 
 
 

PIETER VAN DER MECHE (OLANDIJA) 
Pasaulinio Sociokratijos centro konsultantas ir treneris, didžiąją profesinio 
gyvenimo dalį paskyręs sociokratijos filosofijos ir metodų sklaidai ir tobulinimui. 
Nuo pat Sociokratijos centro įsteigimo 1995 m. jis dirba tiek su verslo, tiek su 
valstybinėmis, tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis ir judėjimais padėdamas joms 
sustyguoti komandinį darbą ir organizacijos valdymą, išmokti priimti sprendimus pagal 
dinaminio valdymo principus. 
 

Sociokratija yra praktiškas verslininkų išrastas metodas organizuoti veiklą ir valdymą, 
vadovaujantis naujos epochos mąstymo paradigma – sprendimus priimti turi tie, kurie turi 
ne tik daugiausiai gebėjimų ir kompetencijos, bet ir pasitikėjimo tarp organizacijos narių. 
Todėl sociokratiškame metode labai daug dėmesio skiriama sprendimų priėmimo logikai.  

 
Šiame praktikume per diskusijas ir praktinius užduotis tyrinėsime sprendimo būdus – 
autokratišką, demokratišką ir sociokratišką, suvoksime skirtingą jų logiką, suprasime jų 
privalumus ir trūkumus. Diskusijos metu plačiau aptarsime ir sociokratijos pamatus. 

 
 

 

                                   „Harthill LDF modelis: kuo paremta lyderio veiksmo logika?“ 
  
 

 ANASTASIJA NEKRASOVA (ŠVEDIJA) 
Vadovauja konsultacinei įmonei Runa Business Support. Anastasija, remdamasi Harthill 
Lyderių vystymo metodika, padeda lyderiams įgyvendinti pokyčius, skatindama jų 
mąstymo transformaciją. Šiuo metu formuoja Pažangaus mąstymo (angl. Intelligent 
Mindsets) bendradarbiavimo platformą, skirtą lyderystės vystymo fasilitatoriams. 

 
Anastasija master class metu pristatys Harthill Lyderių vystymo profilį ir jo taikymo 
praktiką. Harthill – modelis apibūdina nuoseklius pokyčius lyderio pasaulėžiūroje. Modelis  
buvo pritaikytas skirtingose pasaulio šalyse tiriant 8000 lyderių. 

 Kaip vystosi lyderio sąmonė ir kuo paremta jo veiksmo logika? 
 Kokie yra požiūriai ir metodai sisteminiam lyderio potencialo vystymui? 
 Kaip lyderio sąmonė apsprendžia organizacinę kultūrą? 
 Kaip lyderystės gebėjimas tiesiogiai priklauso nuo mentalinių nuostatų? 
 Kaip organizacijos sėkmė tiesiogiai priklauso nuo lyderio pasaulėžiūros ir 

mentalinių nuostatų? 

 
 
 
 
 



 

                                   „Kaip pradėti organizacijose matuoti kokybinius parametrus, kuriančius  
besitobulinančią sistemą?“ 

  
 

DARIUS RADKEVIČIUS (LIETUVA) 
Verslininkas ir verslo konsultantas, TOC ir Tiekimo grandinės valdymo ekspertas, 
padedantis įmonėms atrasti automatizuotus sprendimus finansų ir prekių srautų 
valdyme, konsultuojantis veiklos pertvarkymo ir procesų optimizavimo klausimais ne tik 
Lietuvoje, bet ir Azijoje, vienas pirmųjų verslo knygų leidėjų Lietuvoje,  knygos "Dievas. 
Kvantinė fizika. Organizacijos struktūra. Vadovavimo stilius" bendraautorius. 
 

Organizacijos matuoja kiekybinius veiklos rodiklius. Kiekio matavimas siejasi su fizinio 
rezultato matavimu:  vienetai, pinigai, valandos. Tokiu būdu matuojama praeitis. Kadangi 
dauguma organizacijos veiklų remiasi mentaliniu darbu, svarbu įvesti kokybių rodiklių 
matavimą. Toks matavimas padeda pasiekti šuolį veikloje.  
Šioje praktikoje įmonių vadovai suvoks, kaip pradėti matuoti kokybinius savo veiklos 
parametrus ir kaip jie padeda organizacijoje kurti besitobulinančią sistemą. Ši sistema 
padės organizacijoms sekti, kas vyksta kiekvieną dieną, kaip įmonėje tobulėja klientų 
aptarnavimas, kiek uždirbame iš klientų, kaip keičiasi organizacijos kultūra. 

 
 

 

                                   „Gyva organizacija: integralinė įmonės transformacijos praktika ir stiprios 
komandos kūrimas“ 

  
 

FILIP GUZENIUK (RUSIJA) 
Koučingo instituto partneris, koučingo konsultantas, treneris, konsultacinės įmonės 
„MetaIngral“ (USA) konsultantas, programos „Laimė veikloje“ autorius, strateginio 
konsultavimo vadovas, padedantis įmonėms transformuoti savo veiklas, kurti 
sąmoningą organizaciją. 
 
Master class metu suvoksite ir išbandysite: 

 Kas yra „gyva organizacija“ ir kodėl ji yra maksimaliai efektyvi dabartinėmis  
sąlygomis 

 Gyvų organizacijų kūrimo patirtis: sėkmės pavyzdžiai ir svarbiausi „povandeniniai 
akmenys“ 
 Integrali įmonės diagnostika – blic formatas: visi dalyviai gaus integralios 
diagnostikos šabloną ir išmoks su juo dirbti 
 Gyvos organizacijos kūrimo veiksmų planas: 10 pagrindinių sąmoningos ir 
dinamiškos įmonės formavimo principų 

 
17:00 – 17:30   Kavos pertraukėlė   
 
17:30 – 18:00   FORUMO  ĮŽVALGŲ SINTEZĖ  
 

18:00 – 19:00   Nuvykimas į Šokio teatrą  – forumo pabaigos renginį 
 

19:00 – 21:00   FORUMO PABAIGOS RENGINYS:   
                          TARPTAUTINIS GYVOSIOS ANIMACIJOS TEATRAS „MAŽASIS PRINCAS“  
                            pagal Antuano de Sent-Egziuperi kūrinį „Mažasis princas“ (Prancūzija - Rusija - Ukraina) 
 
 
 
 
 
 



 

Spektaklio „Mažasis princas“ metu išvysite originalią klasikinio kūrinio ir šiuolaikinių technologijų 

samplaiką scenoje.  Tarptautinis gyvosios muzikos teatras žada ilgai brandintą reginį, kuriame 

nuostabi smėlio animacijos ir muzikos sintezė sukurs nepakartojamą performansą.  

Unikaliame projekte susilieja naujausios vaizdo ir garso technologijos: smėlio animacija, spalvota 

vandens animacija „Ebru“, šešėlių teatras, gyva instrumentinė muzika. Ši nuostabi sintezė nukels 

mus į vaizduotės pasaulį ir padės suprasti filosofinę kūrinio prasmę. Pajusime paslapties galią, 

atpažinsime jau žinomus dalykus, suvoksime tai, ko nežinojome. Kitaip tariant – visi atrasime savo 

mažąjį princą.  

*Programa gali koreguotis. 

 

 
FORUMO KALBOS: 
Lietuvių, anglų, rusų (su sinchroniniu vertimu). 
 
 

 
FORUMO VIETA: 
„PIRKLIŲ KUBAS“, Gedimino pr. 35, V aukštas, Vilnius. 
 
Forumo uždarymo renginys vyks Nacionalinės M.K. 
Čiurlionio meno mokyklos Šokio teatre, adresu T. 
Kosciuškos g. 11, Vilnius.  

 
 

 
DALYVAVIMO KAINA: 
 

Užsiregistravus ir apmokėjus iki spalio  21 d.: 
• 2070 Lt (600 Eur ) + PVM - 1 asmeniui 
• 1725 Lt (500 Eur) + PVM  - 1 asmeniui, dalyvaujant 3 ir daugiau asmenims iš vienos įmonės 
• 1035 Lt (300 Eur) + PVM - nevyriausybinėms organizacijoms     

 
Užsiregistravus ir apmokėjus po spalio  21 d.: 

• 2587, 50 Lt (750 Eur) + PVM - 1 asmeniui  
• 2070 Lt (600 Eur) + PVM -  1 asmeniui, dalyvaujant 3 ir daugiau asmenims iš vienos įmonės  
• 1035 Lt (300 Eur) + PVM - nevyriausybinėms organizacijoms     

 
Į kainą įskaičiuota: 3-jų dienų forumo programa, kavos pertraukėlės, pietūs, bilietas į forumo uždarymo 
renginį „Mažasis princas“.  
 
 

 
REGISTRACIJA IR PLATESNĖ INFORMACIJA:  
 
Online registracija >>  

 
El. paštas: info@hai.lt  
 

Mob. tel.: +370 610 61272                                                                  
www.hai.lt                                                                                                             Harmoningos asmenybės institutas                                                                                                                

 

 

Renginio organizatorius: 

https://docs.google.com/forms/d/1Wk40AkWnQuhMcMNHa_cbTUrRRkl5HUHi6PwX2CiWHeQ/viewform
mailto:info@hai.lt
http://www.hai.lt/


 

 
APGYVENDINIMO PASIŪLYMAI: 

 4* Artis Centrum Hotel: 258,96 Lt (75 Eur)  
 4* Shakespeare: 293,49 Lt (85 Eur )  

 4* Grotthuss: 341,83 Lt (99 Eur) 

 5* Narutis: 362,54 Lt (105 Eur) 

Dėl apgyvendinimo ir transporto forumo metu kreipkitės: 
conference@estravel.lt 
+370 693 14863 
 

Renginio operatorius: 

mailto:conference@estravel.lt

