
“Iš talentų į eksporto vadovus: asmeninės kelionės perspektyva“



Praeitis Dabartis 

1956 m. 2017m. 
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Esame Biržų  kepėjai 

• Šiai dienai didžiuojamės, nes nuo 1953 metų augome ir 
patekome į Lietuvos kepėjų 5-etuką

• Darbuotojų skaičius nuo 70 iki 355

• Apyvarta nuo 2006m- 2,835 mln

• Apyvarta 2016m- 9,159 mln

• Eksportas 2012 m- dar nėra šalių į, kurias eksportuojame

• Eksportas 2016/2017- USA, Anglija, Airija, Lenkija, Olandija, 
Danija, Estija, Latvija, Rusija



Talentai 2014-2015 metai 

• Kodėl būtent talentų akademija?
Turėjome mokymų projektą dviem 
metams ir labai aiškiai matėme, kad 
investicija į mokymus įmonėje būtina.

Įsivertinome, jog neturime visai vadovų 
pavadavimo ir išrinkome potencialius 
darbuotojus iš labai skirtingų Biržų 
duonos skyrių, kurie ateityje galėtų 
tapti vadovais ar esamus pavaduoti. 



Talentų kelionė (lūkesčiai, priemonės ir didžiausias 
poveikis)

• Trukmė beveik 2 metai
• Platus mokymų temų spektras( nuo 

efektyvaus vadovavimo iki metinio 
pokalbio su darbuotoju)

• Suformuotos 2 komandos
• Realios dvi užduotys (Pvz. „UAB “Biržų 

duona” firminių parduotuvių tinklo 
efektyvumas, siūlomi sprendimai 
pardavimo ir pelno didinimui)

• Reali kelionė per Firminius Biržų duonos 
skyrius ir jų analizė, bei pristatymas 
vadovybei

• SVARBIAUSIA!!!! Komandos iš įvairių 
padalinių „susiklijavimas“



Atradimai, praradimai ir pasiekimai: kokio 
palaikymo reikia talentui, kad jis augtų?

Praradimai:

• Išugdėme talentą ir jis išėjo į kitą įmonę

Atradimai:

• Pasirodo, kad tikrai turime talentų  iš įvairių sričių , tik reikia jiems 
duoti įrankius ir leisti priimti tam tikrus sprendimus ir jie gali 
padaryti labai daug. 

• Vienos darbuotojos komentaras: „Talentų akademija man davė daug 
daugiau, nei 4 metų bakalauro studijos“



Esminės pamokos ir klaidos

• Esminės klaidos, kad niekada akademijos veiklos 
nepakartojome.

• Ką darytume kitaip? Keistume projekto trukmę ir kitaip 
komunikuotume apie tai. 

• Ką darytume kitaip? Asmeniškai įmonė galėtų investuoti savo 
lėšomis, nes per EU projektus labai mažai lankstumo ir 
biurokratija atėmė labai daug laiko. 



Mano asmeninė kelionė

Biržai-Vilnius-Airija-Biržai 

• Personalo vadybininkė

• Personalo vadovė

• Pardavimai☺



Ačiū už dėmesį 
Gyvenkime skaniai 


