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P e r d a v i m a s  j a u n e s n e i  k a r t a i  

9:00-9:10 Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas 
„Verslo žinios“ 

9:10-9:50 
40 min. 

Business succession for a strong family and personal growth 

Erik Hedblad, Consultant, co-founder of the consultancy „Familjeföretagarna“, Executive Director of 

PsykosyntesAkademin (Sweden) 

Pranešimas anglų kalba 

9:50-9:55 
5 min. 

Klausimai 

09:55-10:15 
20 min. 

„Dojus Group“ savininkų patirtis. Šeimos konstitucija (pokalbis) 

Justina Dailidaitė-Vildžiūnienė, „Dojus“ įmonių grupės rinkodaros vadovė 

Donatas Dailidė, „Dojus“ įmonių grupės generalinis direktorius 

10:15-10:20 
5 min. 

Klausimai 

10:20-10:40 
20 min. 

Pasitraukimo strategijos 

Dr. Robertas Čiočys, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris 

10:40-10:45 
5 min. 

Klausimai 

10:45-11:00 
15 min. 

Pertrauka 

11:00-11:30 
30 min. 

Servants of free speech for 7 generations 

Hans-Jacob Bonnier, 6th generation owner of the Swedish media conglomerate Bonnier Group AB (Sweden) 

Pranešimas anglų kalba 

11:30-11:35 
5 min. 

Klausimai 

11:35-11:50 
15 min. 

Akcijų perdavimas – patraukliausi variantai mokesčių prasme 

Gintaras Balčius, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ mokesčių ekspertas 

11:50-11:55 
5 min. 

Klausimai 

11:55-12:15 
20 min. 

Jaunystės veržlumas vs solidi patirtis. Kaip kartoms sutarti dėl pokyčių versle? (pokalbis) 

Kotryna Uleckaitė, „Litamilk“ generalinė direktorė 

Arūnas Uleckas, „Litamilk“ įkūrėjas 

12:15-12:20 
5 min.  

Klausimai 

12:20-13:20 Pietūs  



 

 
 
 
 

60 min.  

Š e i m o s  v e r s l o  v a l d y s e n a  

13:20-13:30 
10 min. 

Valdysenos iššūkiai, su kuriais susiduria šeimos 

Gintautas Mažeika, „Mažeika ir partneriai“ vadovaujantysis partneris 

13:30-14:15 
45 min. 
 
 

Gyvenimo patikrintos šeimos verslo valdysenos praktikos (pokalbis) 

Robertas Dargis, „Eikos“ įkūrėjas, valdybos pirmininkas 

Domas Dargis, „Eikos“ generalinis direktorius 

Indrė Dargytė, investicijų valdymo bendrovės „Eika Asset Management“ valdybos narė 

14:15-14:35 
20 min. 

Valdybos formavimas ir efektyvi jos veikla 

Nerijus Datkūnas, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas, „VŽ Akademija“ lektorius 

14:35-14:40 
5 min. 

Klausimai 

14:40-15:00 
20 min. 

Pertrauka 

15:00-15:35 
35 min. 

Samdomo vadovo ir savininko santykiai. Kaip pasiekti sutarimą (pokalbis) 

Dalia Andrulionienė, Omberg Group vadovė  

Mindaugas Mockus, Omberg Group savininkas ir valdybos pirmininkas 

15:35-15:40 
5 min. 

Klausimai 

15:40-16:10 
30 min. 

Psichologiniai aspektai. Skirtumo tarp turėjimo ir buvimo svarba 

Rinalda Germanienė, psichoterapeutė 

16:10-16:15 
5 min. 

Klausimai 

16:15 Konferencijos apibendrinimas 


