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BIRUTĖ KURBANOVAITĖ -  verslo konsultantė, efektyvaus valdymo procesų specialistė, turinti daugiau nei dešimties metų strateginio 
marketingo planavimo bei verslo kūrimo ir plėtros patirtį. Konsultantė nuolat dirba su Europos Sąjungos fondais bei Tarptautiniais projektais, 
dalyvaujant jų rengime ir administravime. Birutė nuolat tobulinasi, dalyvauja praktinėse stažuotėse ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dirba su 
besivystančių rinkų strateginiu valdymu. Veda patyrimo seminarus bei renginius, norintiems pradėti savo verslą arba išmokti efektyviai siekti 
bendrų efektyvaus verslo valdymo tikslų. 
 
IEVA IACOB - nuo 2004-ųjų veda mokymus. Kasmet mokymuose dalyvauja maždaug 500 vadovų ir 800 specialistų. Vadovauja 
konsultaciniams projektams įmonėse, diegia sisteminius organizacijų tobulinimo sprendimus. Daugelio mokymų metodikų autorė, sisteminio 

organizacijų tobulinimo metodo „Solution Gear“ ir pagrindinių vadovo kompetencijų tyrimo „Grand View 360” bendraautorė. Kurdama 
naujausią „Less is More“ produktyvumo didinimo metodiką, siekia, kad Lietuvos ir užsienio įmonių darbuotojai pasiektų geresnių rezultatų, 
sunaudodami mažiau laiko ir energijos.  Sertifikuota koučingo specialistė. 
 
LINA PREIKŠIENĖ - 2001 metais pradėjo profesionalaus verslo konsultanto bei mokymų lektoriaus karjerą, dirbdama Klientų aptarnavimo 
tobulinimo srityje. Yra sukūrusi ir veda daugelį autorinių mokymų bei akademijų specialistams ir vadovams. Nuo 2007-ųjų iki 2012-ųjų dirbo 
išorine personalo vadove. Konsultuoja ir diegia personalo srities projektus įmonėse.  Atlieka organizacijų bei personalo tyrimus (įsitraukimas, 
pasitenkinimas darbu, vadovų kompetencijos, lyderio potencialas, etc.).  
 
IRINA RUŠMANĖ - specialistė - praktikė, karjerą pradėjusi pardavimų srityje, ją tęsė kaip vidinė pardavimų trenerė. Sertifikuota NLP ir 
ENNEAGRAMA trenerė. Jos vedami mokymai yra ne tik sunkių gabaritų temų bei klausimų nagrinėjimas – tai „gyvi“ mokymai, aktyviai 
įtraukiantys visus dalyvius. Savo praktiniais pavyzdžiais ir patarimais lektorė suteikia mokymų dalyviams vertingų įgūdžių telemarketingo, 
tiesioginių pardavimų, NLP, Klientų aptarnavimo tobulinimo ir asmeninio potencialo didinimo srityse. Irinos mokymai – tai pozityvumo bei 
įkvėpimo užtaisas! 
 
GIEDRIUS BAGUŠINSKAS - verslo plėtros konsultantas nuo 1996 metų.  Dažniausiai su įmonėmis dirba ilgalaikių sutarčių pagrindu arba 
valdybos nario pareigose. Veda strateginės ir pardavimų plėtros, eksporto sričių mokymus bei konsultacijas įmonių vadovams bei 
specialistams. Diegia veiklos optimizavimo ir darbuotojų finansinio skatinimo sistemas. Parengta keletas metodinių knygų (derybos, veiklos 
restruktūrizavimas), pagal jas parengtos mokymų programos.  Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) (www.litmea.lt) valdybos 
narys ir direktorius, UAB „Lankava“ valdybos narys. Nuolatinis žiniasklaidos pašnekovas eksporto tema.  
 
RITA ŠAKINYTĖ - PETROVĖ - AB „Klaipėdos pienas“ rinkodaros vadovė, šioje srityje dirbanti jau septynerius metus, Lietuvos marketingo 
asociacijos (LiMA) Klaipėdos skyriaus valdybos narė, aktyvi nevyriausybinių organizacijų narė. Specializuojasi prekinių ženklų viešinimo 
šalies ir tarptautiniu mastu strategijos kūrimo ir įgyvendinimo srityse.  
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EDVINAS RAKLEVIČIUS - verslo valdymo procesų ir veiklos efektyvinimo konsultantas, organizacijų konsultavimo srityje dirba nuo 1996 m. 
Per savo profesinę karjerą konsultavo didžiausias Lietuvos įmones, veikiančias energetikos, transporto, tiekimo, gamybos ir prekybos 
industrijose. Ilgą laiką dirbo tarptautinėse audito ir verslo konsultacijų įmonėse, kur dalyvavo tarptautiniuose ir lokaliuose įvairaus dydžio 
projektuose procesų pertvarkymo ir tobulinimo, verslo valdymo sistemų diegimo bei veiklos efektyvinimo srityse. Savo įgūdžius tobulino 
specializuotuose mokymo centruose, kursuose ir konferencijose JAV, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Rusijoje, Švedijoje. Pastaraisiais metais 
dirbo bankiniame sektoriuje, kur vykdė tarptautinius veiklos efektyvinimo projektus, panaudojant Lean Six Sigma principus ir 
bendradarbiaujant su tarptautine konsultacijų bendrove McKinsey & Co. Taip pat prisidėjo kuriant verslo architektūros pagrindus, pagal 
TOGAF ir CBM (IBM) metodikas. 
 
DAINIUS BERŠKYS - verslo procesų valdymo ir tobulinimo ekspertas, padedantis vadovams bei jų verslui augti pagal geriausią tarptautinę 
vadybos praktiką. Šiuo metu dirba UAB „Vita Baltic International“ gamybinės veiklos vadovu ir įgyvendina verslo efektyvumo projektus. Prieš 
tai 5 metus dirbo „Swedbank“,  Baltijos šalių veiklos meistriškumo („Operational Excellence“) ekspertu procesų optimizavimo bei Lean 
koncepcijos diegimo srityje.Yra įgyvendinęs daugiau kaip 10 vadybos tobulinimo projektų privačiame sektoriuje, pradedant ISO9001 kokybės 
valdymo sistemų praktiniu diegimu gamybinėse įmonėse ir baigiant LEAN koncepcijų įgyvendinimu paslaugų ir gamybos sektoriuose.  
 
VAIDOTAS LEVICKIS - nuo 2001-ųjų veda mokymus (daugiau nei 100 dienų per metus) ir konsultuoja įmonių vadovus bei specialistus. Yra 
17 autorinių mokymų programų autorius, GRAND LEADER akademijos bendraautorius. Veda nestandartinius komandinius renginius bei 
unikalius renginius ypatingoms progoms įmonėse pažymėti. Pastaraisiais metais tiria bei išbando inovacijų planavimo bei diegimo įmonėse 
metodikas. Nuo 2002-ųjų veda paskaitas LCC tarptautiniame universitete, pastaraisiais metais yra dviejų vadovus vienijančių „Europos verslo 
klubų“ vadovas bei moderatorius. „Institute for Innovation Design“ direktorius. Rotary klubo „Concordia 1826“ narys. Specializacijos sritys - 
vadovavimas, lyderystė, komunikacija, komanda.  
 


