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LJA – daugiau nei 100 metų gyvuojančio pasaulinio „Junior 
Achievement‟  tinklo dalis. 2020 m. prestižiniame „NGO Advisor‟ 
500 geriausių pasaulio nevyriausybinių organizacijų sąraše 
pasaulinis „Junior Achievement‟ tinklas pelnė 7 vietą. Ilgametė 
patirtis, vystant jaunimo ekonominį raštingumą ir verslumo 
ugdymą, taip pat galimybė remtis geriausiomis pasaulinio 
„Junior Achievement‟ tinklo praktikomis – tai mums leidžia būti 
pagrindiniais verslo, pedagogų ir politikos formuotojų partneriais 
visoje Lietuvoje. 

23 300+

350+

500+400+
Lietuvos mokyklų

tinklas

Verslo savanorių

Apmokytų
mokytojų

Mokinių baigė
LJA programas per metus

Antreprenerystė moko pastebėti problemas ir jas paversti galimy-
bėmis, ieškoti išeičių bei sprendimų. Didžiuojuosi matydamas, 
kokie moksleiviai yra drąsūs, kūrybiški, inovatyvūs, imasi iniciaty-
vos ir savo idėjas paverčia verslu. Net neabejoju, kad mūsų jauni-
mas puikiai prisitaikys ir susikurs savo sėkmę, priimdami įvairius 
jų laukiančius iššūkius ateityje.

Dr. Vladas Lašas
Lietuvos Junior Achievement valdybos pirmininkas

2020-2021 metais Lietuvos Junior Achievement komanda 
prisidėjo prie kelių istorinių pokyčių mūsų šalyje. Pirma, 
Lietuva tapo Europos antreprenerystės sostine - nuotoliniu 
būdu vyko pirmasis ir didžiausias Europos antreprenerys-
tės festivalis „Gen-E 2021“. Renginys padėjo atverti plates-
nę diskusiją apie sisteminį pokytį verslumo ugdyme, visų 
suinteresuotų šalių - mokytojų, verslų, valstybės - vaidmenį 
jame.  

Šiais metais žengėme dar vieną svarbų žingsnį - parengė-
me programas nuo 1 iki 12 klasės ir esame pasiruošę 
progresinio verslumo, finansinio raštingumo ugdymo 
diegimui Lietuvos mokyklose. Tai istorinis pokytis siekiant 
nuoseklaus mokinių ugdymo(si) ir inovacijų diegimo mūsų 
šalyje. Dėkoju LJA komandai ir poveikio investuotojams, 
kurie nuosekliai prisideda stiprinant antreprenerystės 
kultūrą mūsų šalyje.

Andželika Rusteikienė
Lietuvos Junior Achievement direktorė

250 000+
Alumnų

Lietuvos Junior Achievement (LJA) – pirmoji Lietuvoje nevyriau-
sybinė organizacija, 28 metus sėkmingai įgyvendinanti ekonomi-
nio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo 
karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio 
mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose. LJA programos 
išsiskiria patyriminiu mokymu ir praktika paremtu ugdymu. LJA 
programos kasmet pasiekia per 20 tūkst. mokinių  iš daugiau nei 
400 mokyklų ir 73 miestų ir vietovių Lietuvoje, įtraukiant ir daly-
vaujančių mokymo įstaigų mokytojus, dėstytojus. Jaunimo 
ugdyme taip pat dalyvauja verslo mentoriai – konsultuoja moki-
nius ir mokytojus, suteikia jaunimui praktikos galimybes.

„

73
Miestai ir miesteliai

2020 metais padėjome pirmąjį žingsnį, kuriant struktūruotą 
ekonominio ugdymo ekosistemą Klaipėdos rajone. Džiaugiamės, 
kad galėjome būti pradininkai, parodantys gerąjį pavyzdį kitiems 
rajonams ir savivaldybėms. Programos įgyvendinamos sėkmin-
gai, todėl toliau planuojame plėsti bei stiprinti šią ekosistemą 
mūsų rajone. Pagrindinis mūsų siekis – ugdyti aktyvų, iniciatyvų 
jauną žmogų, skatinti jį įsitraukti į mokyklos veiklas, kurti spren-
dimų priėmimų kultūrą, tobulinti finansinio raštingumo ir verslu-
mo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklos biudžeto sudarymą. 
Tikime, kad kartu su „Lietuvos Junior Achievement“ sukursime 
antreprenerišką bendruomenę!

Nijolė Gotlibienė
 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus mentorė

„
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LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT
PROGRAMOS

Priešmokyklinis ugdymas 
1-4 klasė

5-8 klasė 9-12 klasė | Profesinis mokymas Aukštasis mokslas

JA Aš pats
JA Mano bendruomenė

JA Tai mano verslas JA Ekonomika ir verslumas 
JA accelerator_x
JA Šešėliavimas
JA TITAN ir verslumo čempionatas 
Verslumo įgūdžių pasas

JA Startup programa

Programos vykdomos 
60 mokyklų

Programa vykdoma 
19 mokyklų

Programos vykdomos 152 mokyklose

Programa vykdoma 
2 aukštosiose mokyklose

Iniciatyvos ir partnerystės

„Coca-Cola HBC‟ inicijuota 
edukacinė programa, skirta 
jaunimo nedarbo mažinimui. 
Lietuvoje šią programą organi-
zuoja ekonominio raštingumo 
ir verslumo ugdymo organiza-
cija Lietuvos Junior Achieve-
ment. Programa jau trejetą 
metų įgyvendinama 28-iose 
šalyse – tarp jų Austrijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje, Graikijo-
je taip pat ir Baltijos šalyse. 
„Youth Empowered‟ renginiuo-
se jau dalyvavo daugiau nei 
130 tūkst. jaunuolių.

Youth Empowered

Bendradarbiaujant su Sodra 
Lietuvos mokytojams yra 
organizuojami seminarai ir 
renginiai apie valstybinio 
socialinio draudimo sistemą, 
jos veikimo principus, poveikį 
visuomenei.

Nepamiršk parašiuto

Europoje vykstantis konkur-
sas, kurio tikslas – gerinti 
13–15 metų vaikų ir paaug-
lių finansinį raštingumą. 
Lietuvos bankų asociacija ir 
Lietuvos Junior Achieve-
ment kvietė mokinius 
dalyvauti viktorinoje kartu 
su tūkstančiais jaunuolių iš 
30 Europos valstybių.

Europos pinigų viktorina

Ekonomikos ir
finansinis raštingumasVerslumas



AŠ PATS
Šiais mokslo metais kartu su dešimtimi šalies 
mokyklų išbandėme bandomąją priešmokyklinu-
kams ir pirmoms klasėms skirtą finansinio raštin-
gumo ir verslumo ugdymo programą „Aš pats‟. Tai 
5 pamokų ciklas, kurių metu mažieji mokiniai per 
praktinio veikimo veiklas susipažįsta su baziniais 
asmeninių finansų ir ekonomikos principais. Vaikai 
mokosi apie tai, kas yra pinigai, kaip jie uždirbami 
ir taupomi, kuo skiriasi poreikiai ir norai bei kodėl 
svarbu dalytis su mažiau turinčiaisiais. Rengdami 
ir adaptuodami priešmokyklinio bei pirmų klasių 
finansinio raštingumo ir verslumo stiprinimo 
programą stengiamės, kad temos ir veiklos būtų 
kuo artimesnės ir aktualios tokio amžiaus 
vaikams. Neatsitiktinai šią programą pavadinome 
„Aš pats‟ – tai apie mane ir mano priimamus kas-
dienius sprendimus, kodėl aš visko noriu, bet 
negaliu visko turėti, kokie yra mano poreikiai ir 
norai, kaip uždirbami pinigai, kada reikia taupyti, 
o kada galima išleisti, kodėl svarbu dalytis su
aplinkiniais, kurie patiria sunkumų. 2020-2021
metais programoje dalyvavo 750 mokinių.
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1 PIRMA PAMOKA. 
VIENĄ AR KITĄ? PASIRINK!

Mokiniai mokosi priimti 
ekonominius sprendimus 
ir rinktis.

3 TREČIA PAMOKA. 
KAIP UŽSIDIRBTI?

Pasakojimo veikėja 
padeda atskleisti, kaip galima 
užsidirbti pinigų.

4 KETVIRTA PAMOKA. 
KAIP TAUPYTI?

Mokiniai supažindinami 
su taupymo sąvoka, sužino, 
kodėl svarbu turėti tikslą.

2 ANTRA PAMOKA.
AR MAN REIKIA TO, 
KO NORIU?

Mokiniai supranta, kad 
žmonės turi būtinųjų 
poreikių ir norų, sužino, kad 
tie, kurie protingai tvarko 
pinigus, moka atskirti 
poreikius ir norus.



Tokios pamokos neabejotinai skatina vaikų smalsumą ir žadina norą 
išmokti naujų dalykų. Akivaizdu, kad darželinukams ar pradinių 
klasių mokiniams vis dar sunku įvardyti, kiek kas galėtų tikrovėje 
kainuoti, nusakyti daiktų kainą, ypač penkiamečiams. Atliekant 
praktines užduotis ir žaidžiant siužetinius vaidmeninius žaidimus 
pinigų reikšmė jiems tapo suprantamesnė: dabar jie jau žino, kaip 
reikia planuoti išlaidas ir pajamas, kaip patenkinti poreikius ir norus, 
kuo svarbūs pinigai ir kaip juos uždirbti, taupyti ir dalytis. Šią progra-
mą žadame integruoti į veiklas ir kitais metais.

Šėtos gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 
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Zinaida Kleivienė

BAIGIAMASIS RENGINYS

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kartu Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, kvietėme visus pasidžiaugti šalies 
moksleivių finansinio raštingumo pasiekimais. Dešimt šalies 
ugdymo įstaigų, įgyvendinančių finansinio raštingumo stiprinimo 
programas, tądien susitiko pradinių klasių konkurso „Aš – proble-
mos sprendėjas‟ finale. Nugalėtojais tapo visi, finansinio raštingu-
mo bei antreprenerystės įgūdžių mokęsi per praktines veiklas: 
mokiniai kūrė verslo planus, atidarinėjo žaislų parduotuves, šunų 
viešbučius, samdė direktorius, buhalterius, vertino kainas, mokėjo 
atlyginimus ir skaičiavo pelną bei išlaidas! Konkurse dalyvavę prieš-
mokyklinukai bei 1–4 klasių mokiniai turėjo įveikti kūrybišką užduo-
tį: pristatyti po vieną prekę arba paslaugą, kuri padėtų išspręsti 
konkrečią problemą ar iššūkį.

„

5 PENKTA PAMOKA. 
KAIP DALYTIS?
Mokiniai susipažįsta su 
pasakojimo veikėjais ir sužino, 
kad galima uždirbtus pinigus 
skirti bendruomenei padėti.



JA MANO
BENDRUOMENĖ

„Junior Achievement‟ vaikų finansinio 
raštingumo ir antreprenerystės stiprinimo 
programa „Mano bendruomenė‟ – tai pradi-
nių klasių moksleiviams skirtas projektas, 
kurio metu vaikai susipažįsta su jų vietos 
bendruomenėje veikiančiomis įmonėmis bei 
organizacijomis, ten dirbančių žmonių 
profesijomis ir, svarbiausia, sužino, iš kur 
atsiranda pinigai ir kaip jie cirkuliuoja ben-
druomenėje. Programos temos apima darbą 
ir profesijas, gamybą, naujovių kūrimą, 
darbo užmokestį ir mokesčius, valstybės 
valdymą, pinigus, verslą ir sprendimų priė-
mimą. 

Šiais mokslo metais mūsų kartu su LR Švie-
timo, mokslo ir sporto ministerija pristatyto-
je programoje dalyvavo 5138 pradinių klasių 
mokinių. Ši programa per metus išaugo 
daugiau nei 3.5 karto.
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1 MANO BENDRUOMENĖ
IR PROFESIJOS
Supažindinimas, kokių profesijų
žmonės yra vietos bendruomenėje.

2 KEKSIUKŲ KEPYKLĖLĖ
Įvadas, kaip darbuotojai gamina
prekes ir paslaugas.

3 DARBAS ĮMONĖSE IR
VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE

Pažintis su už darbą sumokamų
pinigų sąsajomis su žmonėmis,
įmonėmis ir valstybe.

4 PINIGŲ JUDĖJIMAS
BENDRUOMENĖJE
Nagrinėjimas, kas yra pinigai
ir kaip jie keliauja bendruomenėje.

MAISTO PARDUOTUVĖ

Ko širdis geidžia
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5 BALSUOKIME!
Įvadas apie pasirinkimų ir
sprendimų priėmimo svarbą
bendruomenėje.

6 TECHNOLOGIJŲ INTEGRAVIMAS
Galimybė integruoti
informatikos dalyko pamokas.

Norėdami stiprinti finansinį jaunosios kartos 
raštingumą, turime pradėti nuo mažens, kadangi 
šiuolaikinėje visuomenėje pirmuosius finansinius 
sprendimus vaikai pradeda priimti labai anksti. 
Įgūdžių stoka yra socialinės atskirties priežastis ir 
turi įtaką žmonių likimams. Finansinio raštingu-
mo programa glaudžiai susijusi ir su vaikų 
teisėmis, stiprina jas, įgalina vaikus vėliau kurti 
asmeninę ir visuomeninę gerovę. Kartu kurkime 
Lietuvą auginantį pokytį!

Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas

KONFERENCIJA „MAŽAIS ŽINGSNE-
LIAIS FINANSINIO RAŠTINGUMO IR 
VERSLUMO LINK‟

Kartu su Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazi-
ja ir Panevėžio švietimo centru organizavome 
respublikinę metodinę praktinę konferenciją 
„Mažais žingsneliais finansinio raštingumo ir 
verslumo link‟. Konferencijos tikslas – stiprinti 
mokytojų finansinio raštingumo ir verslumo daly-
kines ir didaktines kompetencijas, pristatyti 
veiksmingas finansinio raštingumo veiklas, orga-
nizavimo metodikas, skleisti patirtį, papildyti 
savo „profesijos portfelį‟ naujais metodais.

Rasos žiedai



JA TAI MANO
VERSLAS

5–8 klasių moksleiviams skirta 
programa „Tai mano verslas‟ suteikia 
galimybę mokiniams žengti pirmuo-
sius žingsnius, susipažįstant su versliu 
mąstymu bei verslu. Programa suda-
ryta remiantis dizainu grįsto mąstymo 
(angl. design thinking) metodologija. 
Baigę programą moksleiviai gebės: 
nustatyti savo asmenines, su verslu-
mu susijusias sąvybes; susipažinę su 
dizainu grįsto mąstymo metodika, 
gebės susitapatinti su sprendžiama 
problema; pristatyti savo verslą – nuo 
idėjos generavimo, rinkos analizės iki 
produkto ar paslaugos dizaino prista-
tymo.
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1 BENDRUOMENĖS
VERSLININKAI
Pažintis su vietos verslininkais
ir socialiniais verslininkais.

2 RINKA IR VARTOTOJŲ
POREIKIS
Rinkos ir vartotojų
poreikio nustatymas.

3 INOVATYVIOS IDĖJOS

Idėjų vystymas galvojant
apie rinkos poreikį.

4 DIZAINAS IR PROTOTIPAS

Gaminio dizaino ir
prototipo kūrimas.
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5 RINKOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo vykdymas ir
prototipų tobulinimas.

6 FINANSAVIMO PAIEŠKOS

Verslo idėjų pristatymas
investuotojams, vietos
bendruomenės verslininkams.



JA „accelerator_x“

Lietuvos Junior Achievement „accelerator_x‟ 
jaunųjų bendrovių programa suteikia 9–12 klasių 
mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos 
suole. Moksleiviai spręsdami vietos problemą, 
atliepdami rinkos poreikį arba tiesiog testuodami 
savo idėjas kuria skirtingus verslus ir skleidžia 
verslumo dvasią. Įkurdami jaunąją bendrovę 
mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: 
įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, 
analizuoja vartotojų poreikį, kuria savo paslaugą 
arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros 
kampaniją ir po mokymosi proceso uždaro savo 
įmonę.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:
kūrybiškumas;
pasitikėjimas savimi;
išradingumas;
atkaklumas;
iniciatyvumas;
atsakingumas;
komandinis darbas.

Įgyjamos žinios ir patirtys:
organizacijų valdymas;
įmonių struktūra;
komandos narių pareigos;
nuosavybės valdymas;
idėjų generavimas;
verslo plano sudarymas;
dizainas, gamyba ir produkcija;
marketingo strategijos;
pardavimų valdymas;
finansų ir biudžeto valdymas.
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Žinios ir patirtys:

Organizacijų valdymas
Įmonių struktūra
Komandos narių pareigos
Nuosavybės valdymas
Idėjų generavimas
Verslo plano sudarymas
Marketingo strategijos
Pardavimų valdymas
Finansų ir biudžeto valdymas

1 MOTYVACIJA IR IDĖJOS

Verslo idėjos generavimas
ir realaus verslo kūrimas.

2 ORGANIZAVIMAS

Darbas su mentoriumi arba
mokytoju, pareigų ir
atsakomybių pasiskirstymas
bendrovėje.

3 BENDROVĖS STEIGIMAS

Verslo plano kūrimas, 
rinkos tyrimas ir
pradinio kapitalo formavimas.

4 VEIKLOS VYSTYMAS

Produkto gamyba, pardavimai,
marketingo kampanija ir
finansų valdymas.

5 VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

Dalyvavimas regioninėse ir
nacionalinėse eXpo,
ataskaitų teikimas,
bendrovės likvidavimas.

accelerator_x  accelerator_x

accelerator_x  accelerator_x



Verslumo kompetencijas svarbu pradėti ugdyti kuo anksčiau ir 
taip užtikrinti, jog ateities kartos gebės ne tik generuoti inova-
tyvias idėjas, bet ir sėkmingai jas realizuoti. „AcceleratorX“ 
programa prisidės prie praktinių verslumo įgūdžių stiprinimo 
visoje Lietuvoje, o tai geriausia investicija mūsų šalies ekonomi-
kai, sukursianti daugiau galimybių žmonėms.
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jaunosios
bendrovės

mokinių

283

1500+

mokytojų
120+

verslo
savanorių

miestai ir
miesteliai

6 VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ PASAS

2017 m. Lietuvoje pristatytas tarptautinis 
Junior Achievement verslumo kompeten-
cijos sertifikavimas - verslumo įgūdžių 
pasas ( angl. Entrepreneurial Skills Pass) 
– tai dokumentas, įrodantis 15 – 19
amžiaus mokinių verslumo įgūdžius,
įgytus Junior Achievement mokomųjų
mokinių bendrovių (MMB) kūrimo ir
veiklos vykdymo metu. Verslumo įgūdžių
pasas (VĮP) atspindi reikalingą žinių ir
kompetencijų lygį norint įsteigti ir valdyti
mokinių verslą. Tai yra sertifikatas, kuris
neabejotinai papildys abituriento ir absol-
vento gyvenimo aprašymą. VĮP patvirtina
jaunuolio praktinius įgūdžius, kurie yra
reikalingi sėkmingos karjeros startui.

Verslumo įgūdžių paso egzaminą laikė 
207 moksleiviai - pusantro karto daugiau 
nei 2019-2020 metais.

„

accelerator_x  accelerator_x

„

53

350+

Šioje kelionėje išmokome pasiskirstyti darbais 
bei susiplanuoti laiką, tobulinome verslumo ir 
finansinio raštingumo įgūdžius, kas suteikia 
galimybę mums patiems įkurti verslą ir siekti 
savo išsikeltų tikslų. Jei daugiau jaunų žmonių, 
vos baigusių mokyklą ar universitetą, kurtų 
verslus ir realizuotų savo idėjas, pasaulis vysty-
tųsi daug greičiau. Svarbiausia tikėti savo idėja, 
stengtis ir nenuleisti rankų net sunkiausiais 
momentais.

Mykolas Aškelovičius
„Yuffi“ bendraįkūrėjas 

Aušrinė Armonaitė
Ekonomikos ir inovacijų ministrė



accelerator_x   accelerator_xKartu su verslumo ir eksporto plėtros agentūra 
„Versli Lietuva‟ „accelerator_x‟ programą įgyven-
diname visos Lietuvos mastu. Programoje dar 
šiemet dalyvaus 3 tūkst. 9-12 klasių moksleivių, 
kurie, planuojama, sukurs 800 mokomųjų bendro-
vių. Prognozuojama, kad šios įmonės per arti-
miausią dešimtmetį gali išaugti į maždaug 450 
naujų jaunų verslų. Projekto metu mokiniams 
suteikiama galimybė realizuoti savo verslo idėjas 
ir įkurti mokomąsias bendroves. Mokiniams orga-
nizuojamos mentorystės principu paremtos vers-
lumo ir inovacijų stovyklos, eXpo renginiai bei 
kitos veiklos, kurios padeda lavinti komandinio 
darbo, komunikacijos ir verslumo įgūdžius, stipri-
na supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės 
pusės. Mokytojus ir mokyklų administracijos 
atstovus ruošia bei konsultuoja ilgametę patirtį 
turintys mokytojai ekspertai.
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Verslumo skatinimas yra vienas iš SEB banko tvarios veiklos 
strategijos prioritetų, tad kelis metus esame „Lietuvos Junior 
Achievement“ partneriai – kad savo žiniomis ir patirtimi galėtu-
me prisidėti prie iniciatyvių asmenybių augimo. Juk investicija į 
mokinių verslumo ugdymą yra daug platesnės ekosistemos 
dalis, kurios grąžą vėliau pajusime visi. Versle dar daug iššūkių, 
kuriuos reikia spręsti, todėl veiklus, smalsus ir atkaklus jauni-
mas svarbus bet kurios įmonės sėkmei. O kiekviena sėkminga 
įmonė svarbi kuriant visos valstybės gerovę.

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė 
SEB banko vadovė ir valdybos pirmininkė 

2021 m. geriausių moksleivių verslų apdovanojimuose 
pirmąją vietą laimėjo ir Lietuvai tarptautiniame moks-
leivių verslumo konkurse „JA Europe Company of the 
Year 2021‟ atstovavo komanda „Yuffi‟. Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos, Vilniaus „Santaros‟ gimnazijos ir 
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos jaunųjų antrepre-
nerių komanda sukūrė internetinį puslapį, kuriame 
talpinami virtualūs restoranų meniu. Klientas, atėjęs į 
restoraną, galės per savo mobilųjį telefoną peržiūrėti 
visus galimus patiekalus ir keliais paspaudimais užsisa-
kyti norimo maisto be padavėjų įsitraukimo.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
duomenimis, jaunimas, siekdamas kurti savo verslą, dažniau-
siai susiduria su įgūdžių ir patirties stoka. Labai svarbu ne tik 
teoriškai, bet ir praktiškai ugdyti verslumo kompetencijas ir 
plečiant „accelerator_x“ programą, nuo šiol  verslumo ugdymas 
pereis į kitą lygį. Moksleiviai galės pasimatuoti verslininko 
batus, praktiškai išbandyti, kaip nuo nulio kuriamas verslas, o 
mokytojai – įgyti svarbių verslo kūrimo ir vystymo žinių, kurias 
ateityje galės perduoti kitiems moksleiviams.

Inga Juozapavičienė
„Versli Lietuva“ Verslumo departamento vadovė

„

mokinių

mokomųjų
bendrovių

jaunų
verslų

3000

800

450

accelerator_x  accelerator_x



accelerator_x accelerator_x
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Jaunųjų bendrovių kūrimas ugdo moksleivių 
verslumą ir finansinį raštingumą. Išbandydami 
realaus verslo valdymą dar mokykloje, 
jaunuoliai stiprina savo supratimą apie 
ekonomiką iš praktinės patirties. Tyrimai rodo, 
kad verslumo ugdymo kelią perėję jaunuoliai, 
pamato, kiek daug galima pasiekti tėvynėje, ir 
nusprendžia čia likti studijuoti bei kurti savo 
ateitį. Džiaugiuosi, kad MJJ fondas investuoja į 
sumanų švietimą ir padeda auginti verslią 
Lietuvos ateities kartą.

Marius Jakulis
MJJ fondo įkūrėjas

„

Šiais mokslo metais drauge su Mariaus Jakulio 
Jason (MJJ) fondu pradėjome įgyvendinti naują 
verslumo ugdymo projektą Lietuvoje – „X Klasė‟. 
Pirmajame projekto etape dalyvavo ir verslo idėjas 
kūrė net 100 dešimtų bei vienuoliktų klasių moks-
leivių iš Alytaus, Jonavos ir Šiaulių mokyklų. 
Pirmosiose verslumo ir finansinio raštingumo 
ugdymo klasėse moksleiviai, padedami ekonomi-
kos ir verslumo mokytojų, iki metų pabaigos 
sukūrė net 15 inovatyvių verslo idėjų. Projekte taip 
pat dalyvavo ir profesionalūs verslo mentoriai, 
kurie su moksleiviais dalinosi savo patirtimi, prak-
tiniais patarimais ir įžvalgomis. Projekto pabaigoje 
visas „X klases‟ lankė verslininkai, mokymus vedė 
profesionalūs Vilniaus verslo kolegijos lektoriai.

X KLASĖ
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Pernai tradicinį edukacinės tarptautinės progra-
mos „Youth Empowered‟ renginį „Užsikrauk 
karjerai!‟ organizavome virtualiai – jį internetu 
stebėjo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos 
jaunimas, planuojantis savo ateitį. Savo karje-
ros istorijomis, patirtimi ir mintimis apie karje-
ros kelią renginyje dalijosi įvairių sričių profe-
sionalai - išklausę skirtingų profesijų atstovų 
sėkmės istorijų, renginio dalyviai-jaunuoliai 
kartu su mentorių pagalba kūrė verslo 
sprendimus, kurie padėtų spręsti karjeros 
pasirinkimo iššūkius.

„Youth Empowered‟ yra edukacinė progra-
ma, jau trejetą metų įgyvendinama 
28-ose šalyse – tarp jų ir Austrijoje, Itali-
joje, Šveicarijoje, Rusijoje, Lenkijoje,
Ukrainoje, Graikijoje, taip pat ir Baltijos
šalyse. „Youth Empowered‟ renginiuose
jau dalyvavo daugiau nei 130 tūkst.
jaunuolių. Jaunimo nedarbo mažini-
mui skirtą programą inicijavo bendro-
vė „Coca-Cola HBC‟, o ją Lietuvoje
įgyvendina Lietuvos Junior Achieve-
ment.

2020-ieji į mūsų istoriją įeis kaip metai, per kuriuos 
ne tik patyrėme daugybę verslo iššūkių – pande-
mijos krizė puikiai išryškino tai, kas svarbiausia. 
Nei akimirkai nesuabejojome, kad vienas 
svarbiausių prioritetų ir toliau išlieka mūsų tvaru-
mo veiklos, tarp jų ir „Youth Empowered“ progra-
ma, skirta jaunimo nedarbo prevencijai. Šiemet 
negalėjome tradicinių renginių mokiniams ir 
mokytojams surengti gyvai, tačiau tai tik paskati-
no mūsų kūrybiškumą – greitai adaptavomės, 
įvaldėme technologinius sprendimus ir sugebėjo-
me bendromis jėgomis surengti virtualią tarptau-
tinę „Youth Empowered“ konferenciją, kurioje 
susijungė net 11 000 Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos jaunuolių bei 49 ekspertai, pasidaliję 
patarimais ir asmeninėmis istorijomis apie savo 
karjeros kelią

Gabrielė Šerėnienė
„Coca Cola HBC Lietuva“,

 viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė

„

YOUTH EMPOWERED
„Pasikrauk karjerai“
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Kaskart, dalyvaudama „Lietuvos Junior Achie-
vement“ renginiuose ir bendraudama su 
versliais moksleiviais, sutinku daugybę protin-
gų, darbščių, kūrybingų vaikų, kuriems rūpi 
tvari ateitis ir kurie yra pasiryžę veikti. Kai kurie 
iš jų jau dabar pat galėtų eiti į įmones ir 
parodytų puikių rezultatų. Tai išties įspūdinga!

Kamilė Lileikė
„Narbutas“ personalo skyriaus
vadovė 

„

Inovacijos

Rudenį surengėme didžiausią internetinę stovyklą 
moksleiviams „Challenge The Challenge‟, sujungusią 
net 6 atskirų regionų inovacijų stovyklas. Joje daugiau 
nei 550 mokinių, sudarę komandas, vos per dvi paras 
turėjo sugalvoti sprendimą ekspertų pateiktai arba 
pačios moksleivių komandos sugalvotai problemai. Į 
finalą pateko 18 geriausių komandų, kurios turėjo interviu 
su komisijos nariais. 3 geriausios komandos pelnė pinigi-
nes investicijas į savo būsimus verslus, o dar 5 laimėjo LJA 
partnerių ir poveikio investuotojų mentorystės sesijas. 

mokinių

savivaldybių

Koks konkurso momentas buvo sunkiausias? 
Įveikę pirmąją užduotį, kitaip tariant, išgryninę 
idėją, pasikalbėjome su mentoriumi. Užvirė disku-
sija apie idėją, produktą ir tas pokalbis, tiesą 
sakant demotyvavo. Nors jau buvome ėmęsi 
antrojo iššūkio, sugrįžome prie pirmojo. Tada vėl 
pasikalbėjome ir tik tuomet suvokėme, ką 
darome ne taip. Mūsų pirminis mąstymas buvo 
toks klaidingas! Išgyvenome tikrą lūžį – tačiau 
susitelkėme ir tik kiek vėliau supratau, kad tai 
pats geriausias mentorius, kokį esu sutikęs

Ugnius Aleksandravičius 
Komandos „0 idėjų“ narys, 

 Kauno Veršvų gimnazijos moksleivis

„

CHALLENGE THE CHALLENGE    |   ONLINE

550+

60
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NACIONALINĖ EXPO | ONLINE

Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo – finalinis 
jaunimo programos „accelerator_x‟ renginys šįkart 
ir vėl vyko virtualiai. Iššūkį dar mokyklos suole 
sukurti veikiantį ir potencialiai tarptautinį verslą 
per šiuos mokslo metus iš viso priėmė beveik 1 
tūkst. moksleivių iš 102 šalies mokyklų, jie įkūrė 
net 204 jaunąsias bendroves. Savo idėjomis 
jaunuoliai šiemet patvirtino: pandemija parodė 
skaitmeninių sprendimų būtinybę. 
Skaitmenizacija tapo moksleivių verslo idėjų 
akseleratoriumi – didžioji dalis jų siūlė drąsius, 
inovatyvius, technologiškai pažangius ir į 
virtualią erdvę orientuotus sprendimus.

Pirmąją vietą laimėjo jungtinė Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos, Vilnaus 
„Santaros‟ gimnazijos, Vilniaus Mykolo 
Biržiškos gimnazijos komanda „Yuffi‟. 
Antrąją vietą užėmė Kauno Veršvų 
gimnazijos „Cotton Bees‟. Trečiąją vietą 
užėmė Kauno technologijos universiteto 
gimnazijos „Kopo‟. O geriausia 5-8 kl.    
jaunoji bendrovė Kauno Veršvų 
gimnazijos „Tirpstančios emocijos‟.



GEN-E

Birželio 29–liepos 15 dienomis Europos 
jaunimo ir verslo dėmesys krypo į Lietuvą 
– šalyje nuotoliniu būdu vyko pirmasis ir
didžiausias Europos antreprenerystės
festivalis „Gen-E 2021‟. Europinis „Junior
Achievement‟ jaunimo verslumo ugdymo
organizacijų tinklas šiais metais Lietuvą, kaip
festivalio šeimininkę, pasirinko neatsitiktinai
– renginys šalyje buvo organizuojamas
siekiant pradėti platesnę diskusiją apie
verslumo ugdymą, taip pat stiprinti
antreprenerystės kultūrą.

.

Dalyvauti festivalyje ir susipažinti su Lietuvos ir 
Europos jaunimo verslo idėjomis galėjo visi norintieji. 
Visuomenę kvietėme apsilankyti atviroje virtualioje 
moksleivių ir studentų verslų „eXpo‟. Parodoje 
kuriamus produktus ir vystomas paslaugas pristatė net 
180 jaunųjų bendrovių, kurias mokyklose ir 
universitetuose įkūrė daugiau nei 800 jaunųjų 
antreprenerių. „Gen-E 2021‟ pirmą kartą sujungė du 
kasmetinius, didžiausius Europos verslumo ugdymo 
konkursus: moksleivių ir studentų. Laimėtojai buvo 
paskelbti tiesioginėje geriausių Europos jaunimo verslų 
apdovanojimų transliacijoje.

18

Tai, kad Lietuvoje pirmą kartą vyko didžiausias 
Europos antreprenerystės festivalis „Gen-E 2021“ 
yra puikus įvertinimas ne tik 28-erius metus 
sėkmingai finansinio raštingumo ir ugdymo 
karjerai programas įgyvendinančiai organizacijai 
„Lietuvos Junior Achievement“. Tai pripažinimas ir 
garbė visai valstybei bei Lietuvos verslui

Jurgita Šiugždinienė 
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

„

Festivalio pavadinimas „Gen-E“ yra akronimas, pristatantis 
naują europiečių kartą. „Kartą, kuri jau šiandien nebijo keisti 
rytojaus ir renkasi veikti. Kartą, kurią į priekį veda atviras požiū-
ris, kurių mąstysenoje problemos virsta galimybėmis – antrepre-
nerių kartą“, – pavadinimo sumanymą atskleidžia „Lietuvos 
Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė. 
*Gen-E prekės ženklą sukūrė Lietuvos Junior Achievement alumnų
įkurta kūrybinė agentūra „SemiHuman“
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JA START UP
PROGRAMA
Tai tarpdisciplininė antreprenerystės ugdymo 
programa, kurios metu studentams suteikia-
ma galimybė susipažinti su verslumu ir įgauti 
realią verslo kūrimo bei valdymo patirtį. Iš 
dviejų dalių susidedanti programa lavina 
verslo idėjų formavimo, vertinimo ir įgyvendi-
nimo įgūdžius. Taip pat programos metu 
studentai gerina projektų valdymo, komuni-
kacijos, komandinio darbo įgūdžius ir siekia 
suprasti, kaip jų turimi talentai gali būti nau-
dojami kuriant ir vystant sėkmingą verslą. 

Geriausių 2021 m. studentų verslų apdovano-
jimuose 1-ąją vietą laimėjo ir Lietuvai tarp-
tautiniame studentų verslumo konkurse „JA 
Europe Enterprise Challenge 2021“ atstovavo 
jaunoji bendrovė „ForFun“, sukūrusi „Kondig-
no“ stalo žaidimą su mobiliąja aplikacija, kurį 
gali žaisti aklieji ir silpnaregiai.

Smagu, kad jaunieji antrepreneriai atliepia šiuo 
metu pasaulyje vyraujančias tendencijas kurti ir 
vystyti socialiai atsakingą verslą, tai parodo jų 
globalų mąstymą ir ambicijas. Lietuvius studentus 
konkurse iš kitų taip pat išskiria komandinio darbo 
įgūdžiai, vienas kito palaikymas ir nuolatinis tobulė-
jimas – tai vieni esminių sėkmės elementų tokiuose 
projektuose.

Martynas Kandzeras
Antrepreneris ir investuotojas,

 „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos narys 

„
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Laiko bei finansų planavimo, emocinio intelekto ir 
komandinio darbo kompetencijos padeda 
gyvenime išlaikyti balansą. Išmokus šių įgūdžių 
vienoje srityje, lengvai juos pritaikysi ir kitose, taip 
pat pamažu tai pritaikai ir kasdienybėje – taip 
pradeda formuotis pozityvūs įpročiai.

Salomėja Paleckytė
Vytauto Didžiojo universiteto studentė,
jaunosios bendrovės „ForFun“ narė 

„



23



24

„JA Šešėliavimas‟ – tai pasaulinė „Junior 
Achievement‟ ugdymo karjerai programa, 
skirta bendrojo ugdymo mokykloms. Šioje 
programoje dalyvaujantys 9-12 kl. moki-
niai, pasitelkdami socialinius ryšius su 
vietos bendruomene – verslo įmonėmis, 
valstybės įstaigomis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir jų darbuotojais – susipa-
žįsta su karjeros planavimo procesu. „JA 
Šešėliavimo‟ programa padeda 9-12 kl. 
mokiniams geriau pažinti save, susipažinti 
su skirtingomis profesijomis bei sėkmingai 
siekti savo profesinių tikslų. Programos 
metu mokiniai ugdo karjeros planavimo 
kompetencijas ir gebėjimus, kurių reikia 
norint išsikelti gyvenimo ir karjeros tikslus, 
priimti karjeros sprendimus bei sudaryti ar 
atnaujinti karjeros planą.

JA ŠEŠĖLIAVIMAS



Mūsų parduotuvėse pirkinių krepšelio surinkimas būtų 
automatizuotas. Pirkėjai užsisakytų išmaniojoje programė-
lėje, o prekes surinktų robotai. Mūsų tikslas – drastiškai 
sumažinti plastiko pakuočių naudojimą. Tikime, kad tokio 
prekybos centro atsiradimas sumažintų išmetamų šiukšlių 
kiekį.

Ema Vaineikytė 
Komandos „EPA“ narė,

 Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinė 
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Moksleivių verslumo čempionato „TITAN‟ finale – 
tiesiogiai transliuojamame internetiniame rengi-
nyje - varžėsi net 19 moksleivių komandų, turė-
jusių išspręsti 7 realias situacijas, su kuriomis 
susidūrė Lietuvos startuoliai. Tačiau tai buvo tik 
baigiamoji čempionato dalis. Verslumo konkurse 
šiais mokslo metais iš viso daugiau nei 3546 
mokiniai varžėsi net 4 mėnesius. Jie savo jėgas 
valdant verslą išbandė interaktyvioje kompiuteri-
nėje „TITAN‟ simuliacijoje. Vėliau turėjo sukurti 
socialinio verslo planą, padėsiantį spręsti aplin-
kos taršos problemą. 20 geriausiai simuliacijoje 
ir užduotyje pasirodžiusių komandų pateko į fina-
linį čempionato etapą, kuriame varžėsi dėl pinigi-
nių ir kitų prizų.

Bendroje čempionato įskaitoje 1-ąją ir 3-iąją 
vietas laimėjo Joniškio „Aušros‟ gimnazijos 
mokiniai. Konkurso nugalėtojai, komanda „EPA‟ 
vystė robotizuotų prekybos centrų tinklo idėją. 
3-iąją čempionato vietą užėmė komanda pavadi-
nimu „Virsmas‟. Moksleiviai vystė ekologiškų
statybų ir apželdinimo paslaugų idėją.
2-ąją konkurso vietą pelnė Kauno Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleivių 
komanda „TA dar 5 mėn.‟. Jų socialinio verslo 
idėją įkvėpė 2016 metais Lietuvoje pasirodę 
taromatai: aplinkos taršą sumažinti komanda 
nusprendė greito maisto restoranams pasiūlyda-
mi sprendimą, kuris pakeistų visus vienkartinius, 
plastikinius šiaudelius į daugkartinius, metali-
nius, tai – šiaudelių taromatai.

JA TITAN

moksleivų
komandų
finale

20

mokiniai

3546

realios situacijos

7

mėnesiai

4

Antreprenerio požiūris – tai, pirmiausia, atsakingas požiū-
ris. Tai tvarus mąstymas, tvarūs verslo sprendimai, kurie 
ne tik atneša pelno, bet ir padeda spręsti socialines, aplin-
kosaugos ir kitas problemas. Žinia, kad šiais metais 
čempionate dalyvavo daugiau nei 600 moksleivių išties 
įkvepia. Lietuvoje auga atsakingų, planeta besirūpinan-
čių antreprenerių karta.

Mariano Andrade Gonzalez 
„Moody’s Lietuvoje“ vadovas Lietuvoje 

„
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Pirmoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės mikroekonomikos temos, 
padėsiančios moksleiviams geriau orien-
tuotis rinkoje: alternatyvios sąnaudos ir 
jų vertinimo būtinybė, paklausa, pasiūla, 
rinkos kaina, verslo organizavimo 
formos. Tiems, kas turi idėjų ar ambicijų 
kurti savo verslą – verslo finansavimo 
šaltiniai bei naudingi patarimai ir nuoro-
dos verslo pradžiai. Nemažai dėmesio 
skiriama asmeniniams finansams bei 
vartotojų elgsenai. Svarbios temos šioje 
vadovėlio dalyje – investavimo būdai, 
galimybės, rizikos veiksniai ir perspekty-
vos. 

Antrojoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos 
pagrindinės makroekonomikos ir tarp-
tautinės ekonomikos temos: bendrasis 
vidaus produktas, infliacija bei jos 
priežastys, darbo rinka bei nedarbo 
pasekmės, valstybės vaidmuo ekonomi-
koje, tarptautinė prekyba, valiutų kursų 
pokyčių poveikis šalių ekonomikoms bei 
globalizacijai. Apžvelgiamos tarptautinės 
organizacijos, kurioms priklauso Lietuva 
arba kurios turi poveikį Lietuvos vers-
lams ir žmonėms. 

Vadovėlio autoriai yra ilgamečiai Lietuvos 
Junior Achievement bendruomenės 
nariai ir mokytojai: Raimondas Kuodis, 
Daiva Strielkūnienė, Danutė Bareikienė, 
Inga Niuniavaitė, Rasa Juodviršienė.

Sukurta galimybė naudotis vadovėliu „Ekono-
mika ir verslumas“ nuotoliniu būdu. Visi moky-
mus pabaigę mokytojai gauna prisijungimą 
prie Junior Achievement Mokymosi Platfor-
mos (JAMP), kurioje patalpinta skaitmeninė 
medžiaga.

NUOTOLINIAM MOKYMUI (-SI)

JA EKONOMIKA IR
VERSLUMAS

Tai pirmasis ir kol kas vienintelis ekonomikos 
vadovėlis 11–12 klasių mokiniams apie ekono-
miką ir verslumą. Vadovėlyje pateikiama aktu-
ali informacija, papildyta skaitiniais, pateikia-
mos verslo sėkmės istorijos, informacija apie 
žymiausius pasaulio ekonomistus, nagrinėjimų 
klausimų istorinės perspektyvos bei rinkos 
naujovės. Vadovėlyje gausu kritinį mąstymą 
ugdančių ir susidomėjimą skatinančių užduo-
čių. Jas analizuojant, diskutuojant, dirbant 
savarankiškai ir grupėmis teks paieškoti papil-
domos informacijos, pasidomėti pasaulio eko-
nomikoje vykstančiais procesais. 
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Visą švietimo bendruomenę – mokyklų vadovus, adminis-
traciją, visus mokytojus ir mokinius – kovo mėnesį 
sukvietėme į Nacionalinę galimybių dieną – antreprene-
rystės festivalį, kurį tiesiogiai transliavo DELFI TV. Festi-
valyje savo įžvalgomis, kas yra antrepreneriai ir kokias 
žmogaus savybes talpina šis terminas diskutavo 
garsiausi šalies politikai, verslininkai, startuolių įkūrė-
jai ir mokytojai. Istorikas ieškojo lietuvių verslumo 
šaknų dar viduramžiuose, o jaunieji antrepreneriai 
dalinosi savo sėkmės istorijomis. Festivalyje dalyva-
vo šalies premjerė Ingrida Šimonytė, pirmosios 
lietuviškos kosmoso technologijų įmonės „NanoA-
vionics‟ technologijų vadovas Ernestas Kalabuckas, 
istorikas Alfredas Bumblauskas, socialinių tinklų 
žvaigždė, turinio kūrėjas „YouTube‟ Paul De Miko, 
pirmojo lietuviško „vienaragio‟ „Vinted‟ ben-
draįkūrėjas ir vykdantysis direktorius Mantas 
Mikuckas, teatro ir operos režisierė, prodiuserė 
Dalia Ibelhauptaitė ir kt.

Renginio metu pristatėme Larry C. Farrell 
knygą „Antreprenerio požiūris‟, kurioje sutal-
pinta daugybės viso pasaulio šalių startuolių 
įkūrėjų, verslininkų patirtys, tarp jų – ir 
sėkmingi lietuviai, „Junior Achievement‟ 
ugdymo programų Lietuvoje alumnai. Ši 
knyga vos išleista iškart, kaip dovana, iške-
liavo į visas Lietuvos mokyklas, gimnazijas 
ir progimnazijas.

NACIONALINĖ
GALIMYBIŲ DIENA -
ANTREPRENERYSTĖS
FESTIVALIS 



KNYGA 
ANTREPRENERIO 

POŽIŪRIS
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„Antreprenerystė yra kelionė, kuri prasideda įkvėpimu, 
veda link klestėjimo, joje susipina emocijos ir nuosmūkiai. 

Bet svarbiausia šioje kelionėje – laimėtojo požiūris, 
nuolatinės pastangos ir bendradarbiavimas. Tą puikiai 
parodo „Junior Achievement“ alumnų istorijos, kurias 

Larry C. Farrellas pateikia šioje knygoje.”

Mariano Andrade Gonzalez, Moody's Lietuvoje 
direktorius



JA POVEIKIS 1

Pagrindinis JA programų tikslas yra ugdyti 
mokinių verslumo įgūdžius, suteikiant gali-
mybę įsitraukti ir išbandyti verslo veikimo 
procesus. Vertinimas rodo, kad programa turi 
įtakos bendrąjam mokinių ugdymui ir teigia-
miems rezultatams kitose ugdymo srityse: 
matematikos, informacinių technologijų 
pamokose. Ugdomi ir komunikacijos, viešojo 
kalbėjimo gebėjimai.  

Europos „Junior Achievement‟ atlikta analizė 
ir įvertinimas parodė, kad 90% jaunuolių, 
dalyvaujančių JA programose, nurodė bent 
vieno su verslumu susijusio įgūdžio augimą. 
Vidutiniškai, mokiniai programų metu pato-
bulina tris kompetencijas - kūrybiškumo, 
pasitikėjimo savimi ir problemų sprendimo 
įgūdžius. 

JA vykdomos programos siekia užtikrinti, kad 
jaunuolių įgyjamos kompetencijos ir gebėji-
mai atitiktų jų pačių poreikius, suteikiant gali-
mybę jiems įsitraukti ir kontroliuoti asmeni-
nes verslumo patirtis mokymosi procese. 

Išaugusios verslumo
kompetencijos

Aukštesni mokymosi
rezultatai

Europos Junior „Achievement‟ atliko JA verslu-
mo ir mokomųjų bendrovių programų poveikio ir 
rezultatų vertinimą.
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Dalyvavimas verslumo programose skatina 
mokinių motyvaciją mokytis, daugiau moki-
nių supranta kitų mokomųjų dalykų naudą.

Siekiant sujungti praktinius ir į mokinių 
poreikius orientuotus mokymo metodus, JA 
programos suteikia reikalingus įrankius moki-
nių savarankiškam mokymuisi bei galimybes 
pritaikyti teorines žinias praktikoje, domi-
nančioje srityje. Mokiniai tampa atsakingi už 
savo mokomuosius verslus, įgyja daugiau 
savarankiškumo, kas stiprina motyvaciją 
mokytis.

Pozityvus požiūris

Tiesioginė darbo patirtis ir bendravimas su 
verslo savanoriais  leidžia  jaunuoliams  
pažinti galimus karjeros kelius.

JA vykdomos programos suteikia jaunuoliams 
galimybę tyrinėti ir praktikuotis skirtingose 
srityse kuriant mokomąsias bendroves, o tai 
skatina patiems atrasti ir atpažinti asmenines 
stiprybes ir silpnybes. Savarankiškumas ir 
atsakomybės prisiėmimas augina pasitikėji-
mą savimi bei savo karjeros pasirinkimais. 
Bendravimas ir bendra veikla su verslo sava-
noriais leidžia mokiniams susipažinti  su  skir-
tingų industrijų veikla iš vidaus, taip praple-
čiant galimas karjeros perspektyvas.

Aiškesni karjeros tikslai
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JUNIOR ACHIEVEMENT
PROGRAMŲ ABSOLVENTAI

40%
dažniau užima vadovaujančias pozicijas

ir gauna didesnes pajamas

20%
rečiau būna be darbo praėjus 8-15 m.

po mokyklos baigimo

3-5 kartus
dažniau bando ar planuoja

kurti savo verslą
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Ilgalaikis alumni tinklo tyrimas įvairiose šalyse parodė teigiamą JA vyk-
domų programų poveikį dalyvių įsidarbinimo ir karjeros galimybėms, 
ekonominiam augimui bei darbo vietų kūrimui. 

Mokinių kuriamų mokomųjų bendrovių proce-
sas turi įtakos jaunuolių suvokimui apie 
verslą ir savarankiškai vykdomą veiklą rinko-
je. Vertinimas rodo, kad pasibaigus JA verslu-
mo programoms, mokiniai įgyja tam tikrų 
rinkoje reikalingų žinių, susijusių su verslo 
kūrimu. Tai suteikia pasitikėjimo savimi išmė-
ginti savo jėgas realiame kontekste. Mokiniai, 
dalyvaujantys JA programose, dažniau svars-
to apie savarankiškai vykdomos veiklos ar 
karjeros verslo srityje galimybes.

Taip pat rezultatai rodo, kad indivualia veikla 
(verslo kūrimu) programos eigoje labiau 
pradeda domėtis merginos nei vaikinai. 

Išaugusios verslumo
ambicijos

Poveikis visuomenei
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Išorinis vertinimas, vykdytas Švedijoje, parodė, kad JA Alumni sugeba 
rasti darbo vietą vidutiniškai per 4 mėnesius po mokyklos baigimo. Kon-
trolinės grupės abiturientai, nedalyvavę JA programose, vidutiniškai 
darbą rasti sugebėdavo per 11 mėnesių. Atskiras tyrimas Norvegijoje 
taip pat parodė, kad vidutiniškai JA Alumni gauna 12% aukštesnį viduti-
nį atlyginimą ir turi 44% didesnę tikimybę užimti vadovaujančias pozici-
jas. 

Dalyvavimas JA programose taip pat rodo išaugusią privataus verslo 
kūrimo tikimybę ilgalaikėje perspektyvoje. 

„



Švietimas ugdo įgūdžius, lavina vaizduotę ir 
atveria galimybių pasaulį, leidžia kiekvienam 
iš mūsų prisidėti prie progresyvios ir klestin-
čios visuomenės vystymosi. Kaip gerovės 
garantas, mokymasis yra naudingas kiekvie-
nam žmogui ir turėtų būti prieinamas 
visiems.

Ekonomikos augimas gali užtikrinti, kad 
visame pasaulyje finansinė pažanga sukurtų 
žmonėms deramas ir juos tenkinančias bei 
aplinkai draugiškas darbo vietas. Skatindami 
kurti darbovietes dar mokyklos suole, mes 
užtikriname, kad kiekvienas gautų verslumo 
ir naujovių teikiamą naudą.

Visuotinių darnaus vystymosi tikslų pasieksi-
me tik dirbdami kartu. Norėdami užtikrinti 
novatorišką technologijų plėtrą, sąžiningą ir 
laisvą prekybą bei patekimą į rinką, ypač 
besivystančioms šalims, reikalingos pasauli-
nės investicijos ir parama. Geresnį pasaulį 
sukursime tik būdami palaikantys, empatiški, 
išradingi ir, svarbiausia, linkę bendradarbiau-
ti.

DARNAUS VYSTYMOSI
TIKSLAI IR LJA
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LJA VALDYBA

Kryptingu LJA veikimu ir palaiky-
mu rūpinasi valdybos nariai. Tarp 
jų – kompetentingi verslo, valsty-
binių institucijų ir nevyriausybi-
nio sektoriaus atstovai, pasiren-
gę prisidėti prie organizacijos 
veiklų konsultuodami, tapdami 
mentoriais, suteikdami prakti-
kos galimybių.

Vladas Lašas 
„Skubios siuntos“ (UPS Lietuva) įkūrėjas, 

Lietuvos Junior Achievement 
valdybos pirmininkas

Mariano Andrade Gonzalez
„Moody's Lietuvoje“ 

direktorius

Rasa Bagdonienė
Komunikacijos ekspertė, 
skaitmeninės rinkodaros 

agentūros partnerė

Rolandas Barysas 
Žurnalistas, verslo 

dienraščio „Verslo žinios“  
vyriausiasis redaktorius

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė 
SEB banko vadovė

Eglė Dovbyšienė 
SEB banko 

Mažmeninės bankininkystės tarnybos 
Rytų regiono vadovė

Milda Mitkutė 
„Vinted“ įkūrėja

Tautvydas Marčiulaitis 
„Milvas“ fondo valdytojas

Martynas Kandzeras
Antrepreneris,

investuotojas ir verslo vystytojas

Romas Matiukas
„PME CAPITAL“ partneris

Šarūnas Skyrius 
„Superia“ partneris

Živilė Glaveckaitė
„BZN START“ įkūrėja, direktorė

Tomas Moška
Mokymų startuolio

 „Turing College“ 
bendraįkūrėjas

Sigitas Stasevičius
„Ogmios centro“ 

valdybos pirmininkas

Justinas Noreika
Vilniaus universiteto fondo direktorius

Andrius Kontrimavičius 
Antrepreneris, IT įmonės 

„Mediapark“ partneris

Andželika Rusteikienė
Direktorė, 

Lietuvos Junior Achievement
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LJA  POVEIKIO INVESTUOTOJAI IR PARTNERIAI
STRATEGINIAI POVEIKIO INVESTUOTOJAI STRATEGINIAI INVESTUOTOJAI

POVEIKIO INVESTUOTOJAI

PARTNERIAI

IT PARTNERIAI APSKAITOS PARTNERISTEISĖS PARTNERIAI ŽINIASKLAIDOS PARTNERIAIVERSLO PROCESŲ 
PARTNERIS
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1 0 0  Y E A R S  O F  A C H I E V E M E N T

JA Lietuva
A Member of JA Worldwide

/JuniorAchievementLT

@lietuvosjuniorachievement

/LietuvosJuniorAchievement

jaunieji_antrepreneriai

lja.lt

info@lja.lt

Vilnius




