
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiekvieno žmogaus viduje kovoja du vilkai – geras ir blogas. 

Kurį iš jų maitinsi, tas nugalės. 
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Ką rasite šioje knygoje 
 

Jūsų ekrane – trumpa ir, tikimės, naudinga skaitmeninė knyga su koncentruo- 
tais patarimais, kaip elgtis ir kaip… nesielgti sudėtingose situacijose darbe. 

-  Kaip elgtis gavus iš vadovo neaiškią užduotį? 

-  Ką daryti, jei jūs ar kolega laiku nespėjate atlikti savo darbų? 

-  Kaip išsakyti kolegai konstruktyvią kritiką? 

-  Kaip išsakyti kritiką savo vadovui? 

-  Kaip motyvuoti save darbui? 

-  Kaip motyvuoti nemotyvuotą kolegą? 

Tai – tik kelios iš čia sudėtų sudėtingų situacijų. Kodėl būtent tokios situacijos? 
Nes mes, šios knygos sumanytojai ir autoriai, to klausėme įvairių įmonių ir įstai- 
gų darbuotojų. Kalbėjome su jais ir vis pildėme situacijų, kurios buvo įvardintos 
kaip sudėtingos, sąrašą. Ačiū Robertai, Donatui, Eglei, Jonui, Sandrai, Jolantai, 
Astai ir dar daugybei kitų mūsų draugų, pažįstamų, bičiulių ir šiaip gerų žmo- 
nių, kurie padėjo išgryninti pačias aktualiausias situacijas. 

O tada mes surizikavome ir pradėjome rikiuoti patarimus. 

Surizikavome duoti patarimų suprasdami, kad nėra tokio patarimo, kuris tiktų 
visiems žmonėms visose sudėtingose situacijose. Svetimas patarimas gali ne 
tik nepadėti – gali ir sukliudyti. Kodėl? Nes kiekvienas žmogus – unikalus, ir kie- 
kviena situacija – unikali. Todėl siūlome pradėti skaityti nuo paties paskutinio ir 
svarbiausio patarimo šioje knygoje. 

Šią knygą skaityti galima nuosekliai, nuo pirmosios iki paskutinės eilutės, arba 
– pagal poreikį. Tiesiog suraskite sąraše jums aktualią situaciją ir susipažinkite 
su patarimais. 

Perskaitėte, ir patarimas tiko? O galbūt – nė vienas netiko? Turite patarimų iš 
savo patirties? Puiku! Parašykite mums grow@goodpeople.lt 

PS. Mūsų nuomone, daryti dalykus turi būti smagu. Tam, kad ir šią knygą skai- 
tyti būtų smagu, kiekvienoje situacijoje rasite patarimų ir geram darbuotojui, 
ir blogam. 

 

PATARIMAI GERAM DARBUOTOJUI 

Dr. Mantas Tvarijonavičius 
Organizacijų psichologas, 

konsultavimo ir mokymų vedimo patirtis 
nuo 2003 metų 

PATARIMAI BLOGAM DARBUOTOJUI 

Sakalas Uždavinys 
Aktorius, režisierius, istorijų 
pasakojimo ir vaidybos 
konsultantas, patirtis nuo 1980 metų 

mailto:grow@goodpeople.lt
mailto:w@goodpeople.lt
https://lt.linkedin.com/in/mantastvarijonavicius
https://lt.linkedin.com/in/sakalas-uzdavinys-15580a46
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I .  T IK SLAI ,  UŽDUO TY S,  PLAN AI ,  N UR OD YMAI  IR  TERMIN AI…   

 

 

 

1 s i tuaci ja . Kaip gerai pasirodyti 
pirmosiomis dienomis darbe 

 
Pirmi kartai sukelia įtampą. Pirmas pasimatymas, pirmas egzaminas, pir- 

mas susitikimas su simpatijos tėvais, pirmas darbo pokalbis, pirma diena 

naujame darbe. Mes, žmonės, tokie jau esame – nerimaujame dėl ne- 

pažinto, nebandyto. Mums neramu, kas bus, o dar neramiau, ko nebus. 

Pagalvokime, dėl ko žmonės nerimauja atsikėlę pirmosios darbo dienos 

rytą? Tikrai ne dėl to, kaip seksis atlikti užduotis pačią pirmą dieną (juk 

niekas naujame darbe nesitiki, kad naujokas pradės dirbti tarsi jautis nuo 

pat pirmųjų dienų). 

Prisiminkite savo pirmosios darbo dienos rytą… Ko gero, atsikėlėte gero- 

kai iki suskambant žadintuvui. Gulėjote šiltuose pataluose ir galvojote: 

„Negi kasdien reikės keltis taip anksti?“ Kai su tuo susitaikėte, tikriausiai 

pradėjote svarstyti, ką apsirengti? Ir net jei spintoje kabojo dar iš vaka- 

ro numatytas drabužių komplektas, ėmėte abejoti. Gal net prisiminėte 

garsųjį posakį, kad „pirmo įspūdžio antrą kartą padaryti neįmanoma“, ir 

tada… 

…persmelkė iš tiesų rimtas nerimas: „O kaip aš pasirodysiu, ar aš patiksiu 

tiems žmonėms savo naujame darbe“? 

Uf… Darosi neramu… Mes norime patikti kitiems, norime, kad mus mėg- 

tų. Jei tie, su kuriais kartu dirbsime, mūsų nemėgs – bus blogai: nepritap- 

sime, mus paliks, nesusitvarkysime su užduotimis, negausime rekomen- 

dacijų ateities darbams… Tragedija! 

Stop! 

Palaukite! 

Yra ir gera žinia: taip blogai nebus. 

Pasaulyje tūkstančiai žmonių kasdien žengia pirmus žingsnius į naujus 

darbus tikruose ir virtualiuose biuruose, gamyklose, parduotuvėse, san- 

dėliuose, gatvėse ir laukuose. Ir beveik niekada nebūna taip blogai, kaip 

ką tik mėginome parodyti. Tiesą sakant, vidutiniam darbuotojui pirmą 

dieną sekasi gana gerai. Tačiau jūs galite pasirodyti dar geriau, nei vidu- 

tinis! 
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Galite padaryti, kad pirmosios dienos naujame darbe padėtų sklan- 

džiam startui, padėtų įveikti bandomąjį laikotarpį ir sukurtų apie jus 

teigiamą įspūdį daugumai naujų kolegų. 
 

Svarbiausia – prisiminti, koks jūsų tikslas darbe pirmosiomis 

dienomis ir savaitėmis: 

Parodyti naujiems kolegoms, kad aš – patikimas darbuotojas, 

esu ištempęs ausis ir noriu greitai mokytis, kokybiškai atlikti 

reikiamus darbus ir taip prisidėti prie visos įmonės sėkmin- 

gos veiklos. 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1. Išmokite trumpai prisistatyti. Per 30 sekundžių mokėkite 

pasakyti apie save kelis pačius svarbiausius dalykus ir paaiš- 

kinti kitiems, už ką būsite atsakingas naujame darbe ir kuo 

galite būti naudingas. Pirmomis dienomis gyvai ar virtualiai 

sutiksite daug naujų žmonių ir neturėsite laiko kiekvienam 

pasakoti savo istorijos: kokią mokyklą baigėte, ką universi- 

tete studijavote, ką dirbote ir ką esate pasamdyti dirbti da- 

bar.  Prisistatydami  būkite  konkretūs,  parodykite,  kuo  nori- 

te  būti  naudingi,  o  svarbiausia,  išlikite  abipusiai  pagarbūs 

– išlaikykite pagarbą ir sau, ir bet kuriam savo pašnekovui. 

Pavyzdžiui: „Labas rytas, aš – Mantas, nuo šiandien prisijun- 

giau prie personalo skyriaus. Turiu įvairios atrankų ir mokymų 

vedimo patirties, mielai padėsiu šiais ir kitais klausimais.“ 

2.   Parodykite iniciatyvą ir išsiaiškinkite savo pagrindines atsako- 

mybes ir tikslus. Juk kitaip nežinosite, ką turite padaryti, kad 

gerai atliktumėte savo darbą! Būtinai klauskite to savo vadovo 

– dažnai vadovai turi lūkesčių, kuriuos svarbu suprasti kuo anks- 

čiau. Daug informacijos? Užsirašykite, kad nepamirštumėte. 

3.   Pasiruoškite užduoti daug klausimų. Tik taip sužinosite svar- 

bios informacijos apie naująjį darbą, padalinį, įmonę, kolegas, 
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vadovus, klientus ir visa kita. Bendraukite su savo naujuoju 

vadovu, bendradarbiais, mentoriumi (jei tokį jums, kaip nau- 

jokui, priskyrė). Gera praktika – pasiruošti klausimų iš anksto. 

Štai keli pavyzdžiai pradžiai (pradėję bendrauti ir gilintis, natū- 

raliai rasite, ko paklausti dar): 

-  Su kokiais klientais dirba mūsų įmonė? 

-  Už ką klientai vertina mūsų įmonę? 

-  Kaip mūsų padalinys prisideda prie įmonės sėkmingos 

veiklos? 

-  Kaip mano darbas turėtų prisidėti prie sėkmingos veiklos? 

-  Kokie būtų patarimai, kaip man organizuoti savo darbą? 

-  Kai man kils klausimų, į ką geriausia kreiptis? 

4.   Klausykite ir stebėkite. Stebėdami kolegas suprasite, kaip atlie- 

kamos užduotys naujame darbe, kaip vyksta bendravimas, 

kaip sprendžiamos problemos, kaip priimami sprendimai. Kai 

kurie dalykai veikiausiai pasirodys efektyvūs ir prasmingi, kiti 

– keisti ar bent jau neįprasti. Pasistenkite pirmomis dienomis 

nesiimti kategoriškų vertinimų, o tiesiog priimti, kad taip jau 

yra šioje įmonėje. Nei gerai, nei blogai – tiesiog taip yra. 

5.   Nesistenkite pasirodyti geresni nei esate. Veikiausiai darbo at- 

rankos pokalbyje mėginote pasirodyti iš gerosios pusės. Dabar 

tai – jau praeitas etapas. Nesidėkite visažiniais. Kad ir kokie pa- 

tyrę esate, atėjo metas mokytis dirbti naujame darbe. Imkitės 
pirmųjų užduočių ir – sėkmės! 
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1 s i t u a c i j a . Kaip gerai pasirodyti pirmosiomis dienomis darbe 
 

 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Pirmąją dieną būtinai pavėluokite į darbą. Bent 30 minučių. 

Niekam nesiaiškinkite ir neatsiprašinėkite, tegul visi mato, ku- 

ris čia bus svarbiausias. 

2.   Nieko neklausinėkite. Išdidžiai dėkite vienkartinius puodelius, 

kur papuola (geriausia ant kolegų darbo stalų), o jei dirbate 

virtualiame biure – užsikelkite koją ant kojos tiesiai priešais 

kompiuterio kamerą. Žvelkite į visus kaip Cristiano Ronaldo į 

lietuvių futbolininkus, darydami prasmingas pauzes ir reikš- 

mingai, lėtai purtydami galvą – tarsi santechnikas, stebintis 

kolegos darbą. 

3.   Kukliai sėdėkite savo vietoje ir su niekuo nebendraukite. Sten- 

kitės būti kuo pasyvesni ir mažiau pastebimi. Jei personalo 

skyrius jums priskyrė mentorių, ignoruokite jį. O dar geriau – 

provokuokite įvairiomis šunybėmis. Filmas „Home Alone“ gali 

būti įkvėpimo šaltinis. 

4.   Atsisakykite, jei vadovas ar kolegos kviečia pietų ar kavos per- 

traukėlei. Juk darbas skirtas darbui, o ne visokioms ten drau- 

gystėms. Ir apskritai – venkite savo bendradarbių. Jei vis tik 

tenka pietauti kartu, paaiškinkite apie jų klaidingus valgymo 

įpročius, gresiančius chroniškomis ligomis ir globaliu atšilimu. 

Varykite viską „iš lempos“, kokiam nors interneto portale jūsų 

išvedžiojimai vis tiek pasitvirtins. 

5.   Paprašykite biuro administratorės padaryti jums kavos, o jai 

atnešus, paaiškinkite, kad šiame ofise niekas nieko nesupranta 

apie tikrą kavą ir geria pamazgas. Juk jei jaučiatės kiek nejau- 

kiai ir tarsi nesavas – geriausia su visais susirieti. Tuomet bent 

jau žinosite nejaukumo priežastį. 
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2 s i tuaci ja . Kaip planuoti savo darbus 
 

Nesvarbu, ar jūs tik kelios dienos naujame darbe, ar esate senas vilkas 

kolektyve, laiko visada trūksta. Darbuotojai (nuo praktikantų iki genera- 

linių direktorių) skundžiasi, kad: 

-  Turi daug „degančių“ darbų; 

-  Nespėja jų atlikti; 

-  Daro daug darbų vienu metu; 

-  Kai kuriuos spėja, bet…; 

-  Užgriuvus naujai darbų lavinai, vėl turi daug „degančių“; 

-  Nespėja jų atlikti… 
 

Ir taip be galo... Iš sukauptos patirties konsultuojant ir ugdant darbuoto- 

jus ir vadovus, galime pasakyti, jog vienas dažniausių klausimų įmonių 

seminarų auditorijose ir individualių konsultacijų kambariuose – „kaip 

valdyti laiką“? 

Turime dvi žinias – gerą ir blogą. Pradėsime nuo blogosios. 

Bloga žinia: laiko valdymas – neįmanomas. Bent jau mums nėra žino- 

mas joks mokslo atrastas būdas, kaip valdyti laiką. Laikas eina sau, ir 

tiek, valdyk nevaldęs. Gali valdyti savo prioritetus, planuoti vienai ar 

kitai užduočiai skiriamą laiką, gali keisti savo planą, jei matai, kad dabar- 

tinis planas neveikia. Bet laiko valdyti – neįmanoma. 

Gera žinia: dauguma net ir labai spontaniškų asmenybių, įdėję pastan- 

gų, išmoksta planuoti savo darbus (tik ne „valdyti laiką“). O kai kurie 

darbuotojai taip puikiai įgunda taikyti darbų planavimo metodus, kad 

net pavydu. Įsivaizduokite: lygiai 17:00 jie atsisveikina su kolegomis ir 

užbaigia darbo dieną. O jų rezultatai – blizga! 

Galite ir jūs priversti kitus pavyduliauti. Jei pagalvosite prieš darydami. 

Jei turėsite noro tobulinti savo įgūdžius ir keisti kai kuriuos įpročius. Ir 

jei turėsite drąsos pasielgti ne taip, kaip iš jūsų tikimasi. 

Ir dar viena mintis. Daugelis mūsų sutiktų jaunų biurų darbuotojų dar 

ikikarantininiais laikais sakė, kad mielai rinktųsi darbą „iš namų“. Pande- 

mija ir karantinas daugelį mūsų iškraustė iš biurų į namų erdves, tad šis 
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noras išsipildė. Tačiau pastebėjome, kad tikriausiai tik mažuma darbuo- 

tojų turi reikiamus savidisciplinos ir užduočių planavimo įgūdžius. Tad 

jei norėtumėte efektyviai dirbti tiek iš biuro, tiek „iš namų“ – pravers 

keli darbų planavimo patarimai. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

 

1.   Susidarykite užduočių, kurias reikia atlikti, sąrašą. Jei užduo- 

tis galite suskaičiuoti pirštais, tiks paprastas popieriaus lapas 

ar spalvotų lipnių lapelių krūvelė, jei darbų daugiau – užrašų 

knygutė, jei užduotys ilgos – kalendorius ar elektroninis kalen- 

dorius (mums patinka Google kalendorius, bet yra šimtai kitų 

alternatyvų). Atliktas užduotis išbraukite, o kas vakarą (taip, 

kas vakarą, ne iš ryto, kad mintys spėtų „susigulėti“ per naktį) 

peržiūrėkite ir atnaujinkite savo užduočių sąrašą. 

2.   Įsitikinkite, kad užduotys jums aiškios: ką tiksliai ir iki kada reikia 

padaryti. Neįtikėtina, tačiau daugybė žmonių, gavę užduotį, net 

nepaklausia datos, iki kada ją reikia atlikti… Gali būti, kad pra- 

džioje skirsite nejaukiai daug laiko aiškindamiesi, koks tiksliai 

turi būti jums patikėtos užduoties rezultatas. Tačiau šis laikas 

tikrai atsipirks, nes žinosite, ką reikia padaryti, o ko nereikia. 

3.   Jei užduotis DIDELĖ – suskaidykite ją į mažesnes ir planuokite 

tarpinius tikslus. Labai bendrai sakant, optimalus planavimo 

laikas – maždaug savaitė į priekį. Tad ir didelei, tarkime, trijų 

mėnesių trukmės užduočiai, galite numatyti savaitinius darbus. 

4.   Pasverkite ir įvertinkite prioritetus. Tai gali būti nelengva, jei, 

pavyzdžiui, kolega labai gražiai prašo jūsų pagalbos darbams, 

kurių jis ar ji nespėja atlikti. Paprastai prioritetus įvertinti pa- 

deda atsakymas į tokį klausimą: „Kaip ši konkreti užduotis 
prisidės prie man iškeltų tikslų pasiekimo?“ 
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Jei sunku įvertinti prioritetus – paklauskite savo vadovo. O kai 

prioritetai jau aiškūs – taisyklė paprasta: svarbesnės užduotys 

atliekamos pirmiau. 

5.   Laikykitės savo plano ir apginkite jį prieš kolegas. Jei bendra- 

darbiai žinos, kad jūs kruopščiai planuojate laiką, laikotės savo 

prioritetų, tai nebūsite tas žmogus, į kurį jie pirmiausiai krei- 

piasi nespėdami atlikti savo darbų. O jei norite padėti bendra- 

darbiams ir būti lankstesni nenumatytais atvejais – planuoda- 

mi kalendoriuje palikite 20-40 % tuščio laiko. Vienaip ar kitaip 

– jūs jį tikrai panaudosite. 
 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

 

1.   Visiems pagalbos prašantiems kolegoms sakykite Taip, ypač jei 

niekas neprašo. Jei neprašo, tai reiškia tik viena – jie dar nesu- 

prato jūsų vertės. Drąsiai dalinkite patarimus ir siūlykite pagal- 

bą – genijų supranta tik po mirties. Būkite kolektyvo „gaisrinės 

arklys“ – visada sušukuotas, pagirdytas ir pasiruošęs bėgti, 

kryptis – nesvarbu! Patikėkite, jūs geriau už visus išmanote ne 

tik krepšinį: jums skirtos užduotys jūsų nevertos! 

2.   Atidėliokite darbus, ypač nemalonius, iki paskutinės akimirkos. 

Kaip sako liaudies išmintis: „darbas – ne vilkas, per griovį ne- 

peršokęs, akių nedraskys, o ryte matomumas visada geresnis, 

nei vakare“. Atidėliojimas, arba „prokrastinacija“, – tai senovės 

graikų išrastas metodas, egzistuojantis jau daugiau nei kelis 

tūkstantmečius. Vadinasi, kažkas jame yra teisingo. Atidėkite 

viską ir laukite mūzos! Darbe – tarsi krepšinyje – viską lemia 

paskutinis tritaškis. O mes – krepšinio šalis! Būkite žaidėjas, 

būkite čempionas, pasitikėkite įkvėpimu. Studentiškais laikais 

irgi pjaudavote grybą, o viskas kažkaip pasidarydavo. 
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3.   Pradėję vieną darbą, peršokite prie kito. Renesanso laikais tas 

pats žmogus būdavo ir dailininkas, ir gydytojas, ir inžinierius, ir 
karvedys. Būkite pirmasis žmogus, tobulai įvaldęs multitaskin- 

gą! Niekam iki šiol dorai tai nepavyko, bet jūs tai galite! 

4.   Socialiniai tinklai – jūsų draugas darbinio streso metu. Jei ne- 

spėjate atlikti užduočių,  drąsiai nerkite į feisbuką ar instagra- 

mą. Ten visada rasite patarimą, kaip efektyviai išspręsti sudė- 
tingą užduotį, pakeisti sauskelnes ar laimėti „Euroviziją“. 

5.  Visos darbų planavimo taisyklės ir nuoseklumas – vidutiny- 

bėms. Jums tai neveikia, neverta net bandyti. Ir apskritai, visi 

laiko valdymo ekspertų patarimai – tai tik bandymas išvilioti 

iš jūsų sąžiningai uždirbtą pinigą. Galiausiai, prisiminkite žydų 

anekdotą: „Jei kalnas neina prie Mahometo, tai, ko gero, Mozė 

sumokėjo daugiau“. 
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I .  T IK SLAI ,  UŽDUO TY S,  PLAN AI ,  N UR OD YMAI  IR  TERMIN AI…   

 

 

 

3 s i tuaci ja . Kaip elgtis gavus neaiškią užduotį 
 

Nepatikėsite, kiek daug vadovų seminaruose ir individualių konsultaci- 

jų metu ar tiesiog atvirumo nuotaikos apimti pasidalina, kad vienas di- 

džiausių iššūkių jiems – tinkamai suformuluoti užduotis darbuotojams. 

Tad jei iš savo vadovo kartais sulaukiate miglotai ar  dviprasmiškai su- 

formuluotų užduočių – tai normalu. Vadovas greičiausiai nenori jūsų su- 

menkinti, apgauti, kompromituoti ir apkaltinti nekompetencija. Labiau 

tikėtina, kad vadovo ketinimai geri. Jis tiesiog gerai neapgalvojo, kaip 

pateikti užduotį tokiu būdu, kad nekiltų klausimų. 

O štai kitas pavyzdys. Viename seminare teko girdėti žmogų pasakojant 

tokią istoriją: 

Pirmadienį po susirinkimo iš vadovo gavau darbo – paruošti jam 

prezentaciją svarbiam susitikimui, kuris bus po dviejų dienų. Su- 

pratau, kad darbas skubus, kitas savo užduotis atidėjau, kolegoms 

pasakiau, kad užsiėmęs, ir pradėjau ruošti prezentaciją. Dvi dienas 

nemačiau nei vadovo, nei kolegų – visą laiką sėdėjau prie prezen- 

tacijos. Trečiadienio rytą atsiunčiau vadovui prezentaciją. O prieš 

pietus gavau atsakymą, kad vadovo susitikimo nebus, tad prezen- 

tacijos nebereikia… Vadovas visa tai žinojo nuo pirmadienio vakaro, 

tiesiog pamiršo man pasakyti. Kaip man jaustis? 

Kaip jaustis, žmogau? Blogai jaustis. Nes vadovas įpuolė į kitus darbus ir 

pamiršo pasakyti apie pasikeitusią situaciją. Turite teisę pykti, nusivilti, 

nuliūsti. Bet… 

…ar padarėte viską, ką galėjote? 

Nepadarėte. 

Gavote užduotį ir puolėte ją vykdyti tarsi akis išdegę. Rodos, Napoleonas 
yra pasakęs: „Pirmiausia įsivelkime į mūšį, o tada žiūrėsime, kas bus“. O 

kas čia įvyko? Žmogus įsivėlė į mūšį (pradėjo daryti užduotį), bet nepa- 

žiūrėjo, kas bus (neįsitikino, kad situacija nepasikeitusi, ir užduotis vis 

dar aktuali). 

Taigi, net ir gavus pakankamai aiškią užduotį, verta ją pasitikslinti. Ta- 

čiau kai kuriems žmonėms tai padaryti yra kone „misija neįmanoma“. 
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Žmonės bijo, kad, teiraudamiesi papildomos informacijos, parodys savo 

nekompetenciją, o dar blogiau – privers vadovą pasijusti nekompeten- 

tingą. Ir nežinia, kuris variantas juos labiau baugina. 

Iš savo ir kitų patirties sakome: jei teirausitės papildomos informacijos, 

gavę neaiškią užduotį, parodysite savo suinteresuotumą, iniciatyvumą 

ir smalsumą. Tad mažiau galvokite, ką pamanys kiti (nes jie vis tiek ką 

nors pamanys), ir – klauskite, domėkitės. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

 

1.   Jei gavote neaiškią užduotį iš vadovo, drąsiai klauskite: 

-  Ką tiksliai turėčiau padaryti? 

-  Kokio konkrečiai rezultato tikitės? 

-  Iki kada turėčiau tai padaryti? 
 

Tik taip sužinosite, ko iš jūsų tikisi vadovas ar kitas užduoties 

davėjas. Jei nenorite veltis į užduoties gvildenimą kitiems 

girdint, inicijuokite individualų pokalbį ir išsiaiškinsite prie 

keturių akių. 

2.   Jei vadovas prisipažįsta, kad tiksliai nežino, koks turi būti už- 

duoties rezultatas, neskubėkite spėlioti. Pasiūlykite įtraukti į 

pokalbį žmones, kurie žino ar gali žinoti. Tokių pokalbių gali 

būti ne vienas, tačiau skirtas laikas gali atsipirkti su kaupu. Pir- 

ma, aiškiai (ar bent jau aiškiau) suprasite, ko iš jūsų tikimasi. 

Antra, sustiprinsite darbinius santykius su kolegomis. 

3.   Užfiksuokite užduoties formuluotę raštu. Jei užduotis papras- 

ta, tai tikrai nėra būtina. Tačiau jei darbas sudėtingas, jam įta- 

kos turi daug suinteresuotų asmenų – užrašykite raštu. O tada 

išsiųskite elektroniniu paštu pagrindiniam užduoties davėjui ir 

susijusiems asmenims. Turėsite įrodymą juodu ant balto, kas 

tiksliai yra sutarta. O jei ne taip suformulavote ir užrašėte už- 

duotį, jus pakoreguos. Geriau tai sužinoti anksčiau nei vėliau. 
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4.   Jei jūsų gauta užduotis trunka ilgai arba yra sudėtinga, netipi- 

nė, tuomet vadovas (ar kitas užduoties davėjas) veikiausiai pa- 

skyrė susitikimus tarpiniams rezultatams aptarti. Nepaskyrė? 

Gal pamiršo arba nepagalvojo, kad reikia. Inicijuokite tokius 

aptarimus, nelaukdami, kol ateis paskutinė diena, ir teks liū- 

dnai pripažinti, kad nespėjote, arba sėdėti iki išnaktų darbe ir 

rizikuoti, kad vis tiek padarysite darbą ne taip. 

5.   Neretai darbo eigoje užduotys keičiasi. Būkite lankstūs. Nesi- 

laikykite aklai pradinio plano, jei situacija pasikeitusi. 
 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

 

1.   Jei užduotis miglota, eikite konsultuotis su kolegomis. Bet bū- 

tinai iš kitos srities ar padalinio, kurie net ir geriausių ketini- 

mų turėdami nebūtų pajėgūs suprasti užduoties esmės. Argu- 

mentuotai aiškinkite, koks idiotas yra vadovas ir kokiu kretinu 

reikia būti, kad sugalvotum tokią užduoties formuluotę. Taip 

efektyviausiai pakelsite savo kompetencijos reitingus kituose 

skyriuose, gal net prieš biuro administratorę ar gretimos už- 

kandinės bufetininkę. 

2.   Apkalbinėkite vadovą ir visus kitus suinteresuotus asmenis. 

Apkalbos visada didina apkalbančiojo savivertę, o juk tik sa- 

vimi pasitikintis darbuotojas yra vertingas įmonei. Apkalbos ir 

gandai visada įdomesni už tiesą, tad drąsiai kovokite su nuo- 

boduliu darbe! 

3.   Jei paklausėte vadovo, iki kada reikia atlikti jums patikėtą dar- 

bą, ir išgirdote atsakymą „iki vakar reikėjo“, atsakykite jam: „tai 

užvakar ir padarysiu“. Net nebandykite išsiaiškinti realaus ter- 

mino. Laikas apskritai yra reliatyvi sąvoka:  niekas visatoje ne- 

žino, kas yra pradžia ir kas – pabaiga, tad drąsiai „plaukiokite“ 

terminuose ir laike. Nebūkite reiklūs, viskas nutinka savaime. 
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4.  Jei užduotis netipinė, sudėtinga ar ilgalaikė – nepraleiskite 

progos ir malonumo pabrėžti vadovo nekompetencijos. Labai 
įtikinamai kolegoms skambės tokios frazės: 

-  Tik idiotas gali sugalvoti tokį apibūdinimą. 

-  Obliumi lentoje aiškiau parašytum. 

-  Jie tikrai turbūt galvoja, kad pasaulis sutvertas per 6 

dienas. 
 

5.   Nepasiduokite provokacijai „lankstumas“. Tai – korporatyvinis 

išmislas. Pradėję ką nors daryti, būkite tvirti kaip uola. Kintant 

užduoties koncepcijai jūsų sprendimai turi būti inkaras, sau- 

gantis įmonę nuo eksperimentų. Improvizacijos skirtos meni- 

ninkams, kvailiams ir rokenrolui, o versle ir gamyboje – tik tvir- 

tas sprendimų pamatas, kad konkurentai galvas prasiskeltų. Jei 

prasiskeltų savi – vadinasi, nebuvo subrendę jūsų komandai. 
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4 s i tuaci ja . Kaip elgtis suklydus 
 

Neklysta tik tie, kurie nebando. 

Per kančias į žvaigždes. 

Už vieną muštą devynis nemuštus duoda. 
 

Tokiomis frazėmis guodžia tautosaka suklydusius – ir ne veltui. Klysti 

labai nemalonu… Kiekvienas iš mūsų viduje turime susikūrę idealų savo 

vaizdą, kuriame piešiame save ir apdovanojame, tarkime: 

-  Grožiu 

-  Protu 

-  Teisingumu 

-  Stiprybe 

-  Sveikata 

-  Sąmoju 
 

Ir nėra šiame sąraše vietos: 

-  Užmaršumui 

-  Nekompetencijai 

-  Kvailumui 

-  Silpnumui 

-  Klaidoms 
 

Būtent – klaidoms! Kiekviena didesnė padaryta klaida, pavyzdžiui, už- 

mirštas vizitas pas klientą ar įveltas netikslumas skaičiavimuose, kėsina- 

si sugadinti tą idealų vaizdą. O smegenys negali leisti, kad idealiajame 

sąraše greta grožio, proto ir sąmojo įsikurtų dar ir klaidos. 

Suvokus padarytą klaidą impulsyviai norisi apsaugoti save, tą savo ide- 

alųjį vaizdą, ir: 

-  Apkaltinti ką nors kitą (fight); 

-  Kuo greičiau pasišalinti iš situacijos (flight); 

-  Apsimesti, kad nieko neįvyko (freeze). 
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Šie impulsai – tai mūsų instinktyvios reakcijos į pavojų, kartais dar va- 

dinama FFF reakcija (fight, flight, freeze, arba kovoti, bėgti, sustingti). 

Bloga žinia ta, kad FFF reakcija sunkiai suvaldoma. Jei jau žmogus padarė 

klaidą, labai tikėtina, kad reaguoja į ją vienu iš trijų F. 

Yra ir gera žinia: ne tik instinktai valdo mus. Kažkuriuo metu prabunda 

galvoje toks ponas Sveikas Protas ir garsiau ar tyliau primena, kad: va, 

ten, kažkur Amerikoje, Silicio slėnyje, ten už klaidas nebaudžiama, o net 

gal ir giriama, ir iš jų, tų klaidų, sako, galima net ir pasimokyti, nes kaip 

kitaip išmoksi ką nors naujo, jei nesuklysi darydamas kažką seno, juk 

jau net ir pas mus retkarčiais tokie „susimovimo vakarai“ (arba fuck- 

up nights) rengiami, kur gali ateiti ir paklausyti, kaip verslininkai giriasi, 

kas kokių ir už kiek klaidų pridaręs, štai gal gali ir pats ten pasigirti savo 

klaida... 

Kai susiduria racionalusis sveikas protas su instinktais, labai įdomu, kas 

nugalės. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

 

1.  Neslėpkite klaidos, jei jau suklydote. Svarbiausia, neslėpkite 

nuo savęs. Pasistenkite sau pripažinti klaidą greičiau nei kiti 

tai bus pastebėję. O jei matote, kad pastebėjo ir kiti (kai ku- 

rios klaidos tikrai nesunkiai pastebimos, pavyzdžiui, išsprūdęs 

keiksmažodis tiesioginiame eteryje), sureaguokite. Gal tiks pa- 

prastas „atsiprašau“, o gal lengvas pajuokavimas: „atrodė, tik 

pagalvojau, bet iš reakcijų suprantu, kad nuskambėjo garsiai?“ 

2.   Raskite laiko pasimokyti iš klaidos. Jei jau gyvenimas davė šią 

progą suklysti, o jei dar ir smarkiai, tuomet reikia apmąstyti, 

kas įvyko, ir padaryti išvadas ateičiai. Sako, kad „klaida – ge- 

riausia mokytoja“ (gal net buvęs JAV prezidentas Billas Clinto- 

nas tai galėjo pasakyti, vyresnieji atsimena net ir Baltųjų rūmų 

kabinetą, kuriame viskas vyko). Tačiau tai nėra visiška tiesa. Ne 

pati klaida, o refleksija (apmąstymas) yra geriausia mokytoja. 
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Skirkite kelias minutes ir pagalvokite: 

-  Ką aš šį kartą padariau ne taip? 

-  Kaip spręsiu šią situaciją? 

-  Ką darysiu, kad tokia klaida nepasikartotų? 

3.   Pasidalinkite su kolegomis savo klaida ir išmoktomis pamo- 

komis. Taip parodysite, kad pasitikite ne tik jais, bet ir savimi, 

nebijote kalbėti apie nemalonius dalykus. Be to, kolegos gali 

pamėtėti idėjų iš savo patirties, ką jie darė, jei buvo atsidūrę 

panašioje situacijoje. Kolegos nesidalina? Paklauskite jų pa- 

tarimo patys. 

4.   Neužsibūkite klaidoje. Įvyko tai, kas įvyko, ir nereikia per 

daug savianalizės ar savigailos. Pasistenkite nukreipti mintis 
į ateitį. O jei jaučiate, kad pernelyg ilgai užstrigote apmąs- 

tymuose apie padarytą klaidą, gali padėti „brūkšnio meto- 

das“. Štai kaip jis veikia: 

Popieriaus lape braukite vertikalų brūkšnį. Kairėje brūkšnio 

pusėje – praeitis, dešinėje – ateitis. Praeities jau nebepakei- 

site, todėl kairę lapo pusę užbraukite. O tada pamąstykite ir 

užrašykite mintis apie ateitį: 

-  Ką darysiu, kaip spręsiu šią situaciją? 

-  Ką darysiu, kad ateityje panašių situacijų nekiltų? 

5.   Dirbkite, kurkite, veikite toliau, stenkitės patirti sėkmę ir taip 

„išgydyti“ savivertę, jei po klaidos ji buvo sušlubavusi. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Niekada neprisipažinkite suklydę. Lyderiai neklysta, juos klai- 

dina aplinkiniai. Jei suklydote – tai kolegų sabotažas, todėl de- 
ramai atsilyginkite. Jei suklydote – klauskite: 

-  Kas ši kartą sukniso reikalus? 

-  Ką pasiuntus nuotaika pagerėtų? 

-  Ką reikia nubausti, kad mano klaida nepasikartotų? 

2.   Ieškokite kaltų. Klysta visi, tik ne jūs. Jūs – tobulas žmogus. Kie- 

kvienas veiksmas turi priežastį, tad jei klaidą padarėte ne jūs 

– vadinasi, kažkas kitas. Tikėtina, kad tai galėjo būti net grupė 

kolegų ar klientų. Atsilyginkite tuo pačiu. Net Biblijoje parašy- 

ta: „akis už akį“. 

3.   Niekam nepasakokite apie klaidas ir ko iš jų išmokote. Kiekvie- 

nas turi mokytis iš savo klaidų, o jei padarys tas pačias kaip jūs 

– na, visada smagu, kai kas nors užlipa ant to paties grėblio. 

Galėsite visiems pasakoti, koks kolega yra idiotas, nes puikiai 

žinosite klaidos subtilybes. Jėga! 

4.   Išbandykite „kankinio metodą“ – visiems pasakokite, kaip jūs 

susimovėte, kaip jus pakišo aplinkybės, išblaškė kaimyno šuns 

lojimas ar alergija uošvei ir jos katei; kaip nemiegate naktimis, 

geriate raminamuosius, vaikštote pas psichoterapeutą, daužo- 

te galvą į sieną… Porą savaičių kiekvieną dieną po kelis kartus 

atsiprašinėkite kolegų, vadovo ir apsaugos darbuotojo už ne- 

dovanotiną neapdairumą. 

5.   Dar 1710 metais filosofas George‘as Berkeley‘is iškėlė klausi- 

mą: „Jei medis nuvirsta miške, bet aplink nieko nėra, kad tai 

išgirstų – ar jis tokiu atveju sukėlė garsą?“ Žinoma, kad ne! Jei 

padarėte klaidą ir niekas nepastebėjo – klaidos nėra! 
 
 

PS. Jei perskaitėte iki šios vietos, jums gali būti įdomu užmesti akį 
ir į situaciją „Kaip reaguoti į kritiką“. 
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5 s i tuaci ja . Ką daryti, jei nespėji laiku 
atlikti darbų 

 
„Nieko nespėju“ – į neviltį varanti frazė, kurią rečiau ar dažniau pasako 

kiekvienas. Mėnesio galas, projekto pabaiga, laikotarpis prieš ar iškart 

po atostogų, pirmos dienos po ligos – progų „nieko nespėti“ yra ne vie- 

na. O kai kurie darbuotojai šią frazę tarsi mantrą kartoja kone kasdien. 

Akivaizdu tai, kad laiko kiekvienas turime vienodai. Paroje yra 24 valan- 

dos. Tačiau vieni žmonės tas 24 valandas išnaudoja produktyviai, kiti 

– ne. Ir tikrai ne dėl to, kad pirmieji dirba mažiau. Priešingai – produkty- 

vieji darbuotojai dirba daugiau, o kartais net tarsteli: „Toks jausmas, kad 

kuo daugiau darbų darau, tuo daugiau suspėju“. 

Seminaruose ir konsultacijose gana dažnai tenka girdėti nusiskundimus 

dėl didžiulio darbų krūvio, neaiškių ar besikeičiančių prioritetų, nuolati- 

nio „gaisrų gesinimo“. Vis girdime sakant: 

-  Štai jei tik darbų būtų mažiau, aš viską spėčiau. 

-  Man labai palengvėtų, jei tiksliai žinočiau savo prioritetus darbe. 

-  Jei tik vadovai nustotų vieną po kitos duoti užduotis, kurios 

kartais dar ir prieštarauja viena kitai. 
 

Taip ir norisi šūktelti: „Palaukit, gerbiamieji!“ 

-  Norėtųsi mažiau darbų? Bet juk jei darbų būtų mažiau, gal 

jūsų ir dar aštuonių kolegų nebereikėtų? 

-  Tikslūs prioritetai darbe? Sunkiai įmanoma, nes viskas aplink 

tik keičiasi ir keičiasi… 

-  Prieštaraujančios viena kitai užduotys? Normalu, jei, pavyz- 

džiui, klientas pakeitė reikalavimus ar įstatymai pasikeitė, ar 

virusas koks po pasaulį išplito... 
 

Taip lengva kaltinti ką nors dėl to, kad aš „nieko nespėju“. Tokie kaltini- 

mai prie sprendimo neprives, tik nereikalingas emocijas sukels. Labai 

linkime pagalvoti, ką galite padaryti patys, kad frazė „nieko nespėju“ 

jūsų lūpose skambėtų kuo rečiau. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

 

1.   Jei matote, kad užgriuvo darbų lavina ir nespėjate, išlikite ra- 

mūs. Sustokite. Taip, sustokite ir skirkite kelias minutes iš nau- 

jo įvertinti prioritetus ir perplanuoti savo užduotis. Patarimų, 

kaip tai padaryti, rasite situacijoje „Kaip planuoti savo darbus“. 

2.   Laikykitės šių prioritetų. Jei yra kelios „degančios“ užduotys, 

kurios dar ir svarbios, kažkuriai jų, greičiausiai, kad tai mažiau 

svarbiai, teks pasakyti Ne. Patarimų, kaip tai padaryti, perskai- 

tysite situacijoje „Kaip pasakyti Ne“. 

3.   Susikaupkite ir pradėkite dirbti. Kai jau pradėjote daryti vieną 

užduotį, nesiblaškykite. Jei tuo metu į kabinetą užsuko ar pa- 

skambino kolega – paprašykite jį užeiti ar perskambinti vėliau. 

Jei skambina klientas – galite jam atskambinti ir po 20 minu- 

čių. Žmonės neįtikėtinai daug laiko praleidžia persijungdami 

į naują užduotį, o paskui dar kartą persijungia grįždami prie 

senosios. Tai ne tik atima laiko, bet ir vargina. Tad pasistenkite 

kuo mažiau šokinėti nuo vienos veiklos prie kitos. 

4.   Susikurkite  ir  palaikykite  tokią  savo  darbo  aplinką,  kurioje 

jums pavyksta produktyviai dirbti. Jei turite atskirą kabinetą 
ar kambarį – jums pasisekė. Tačiau produktyvi darbo aplinka 

– tai nebūtinai kabinetas. Galbūt tiks susitikimų kambarys, ka- 

vinė, popietė ar vakaras namuose, o gal – susitikimų kambarys 

bibliotekoje ar pavėsis parke ant suoliuko? Svarbu, kad toje 

aplinkoje garsai, kvapai ir kiti dirgikliai leistų jums susikaupti ir 

produktyviai dirbti. 

5.   Svarbiausia – prašykite pagalbos. Kolegas dėl to ir vadina ben- 

dradarbiais, kad jie bendrai dirba. Tad prašykite pagalbos ben- 

dradarbių, o jei jie nesutinka padėti arba jūs ir toliau akivaizdžiai 

nespėjate atlikti darbų – informuokite vadovą. Protingas vado- 

vas įvertins tai, kad jūs šią žinią pranešate iš anksto ir paaiški- 

nate, kodėl nespėjate. Ypač vadovas įvertins, jei pateiksite pa- 

siūlymą ar kelis, kaip su ta užgriuvusia darbų lavina susidoroti. 



25 

5 s i t u a c i j a . Ką daryti, jei nespėji laiku atlikti darbų  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 
 

 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

 

1.   Panikuokite, dūsaukite, lakstykite po biurą paklaikusiomis aki- 

mis, padarykite jovalą iš visko, prie ko prisiliečiate – ar tai būtų 

darbo stalas, ar biuro virtuvėlė. Beje, visa tai ne ką prasčiau 
galite daryti ir dirbdami nuotolinį darbą (namiškių nuostabai 

ir pasigėrėjimui). 

2.   Nuolat skambinkite visiems, reikia ar nereikia, skųskitės, kaip 

nieko nespėjate, kaip jus trukdo mobilieji telefonai, pasakokite 

visiems, kaip ilgitės gyvenimo be interneto ir telefonų negyve- 
namoje saloje. 

3.   Susirinkimuose vis klausinėkite, kiek valandų, kuri diena, koks 

metų laikas, kur jūs esate ir kuo vardu. Garsiai kalbėkite telefo- 
nu, rėkaukite nerišlius žodžius, pavyzdžiui, „tai absurdas… nu- 

sišauti… pasaulio pabaiga…“ ir panašius. Dar galima varijuoti 
profesiniais terminais, priklausomai nuo darbo profilio. 

4.   Darykite viską vienas kaip didvyris. Juk Lietuva – milžinų šalis. 

Žvelkite į visus su derama panieka, jums juk tenka viską daryti 

už juos. Jokiu būdu neprašykite pagalbos, visi tik ir žiūrės, kaip 

jums pakenkti. Pagalba – tai žema! Būkite Supermenas, būkite 

herojus! Komanda – tai iliuzija, plebėjai ir masuotė. 

5.   Atminkite, laikas eina greičiau su laiku. Paaiškinimas paprastas 

– normalus laikas dauginasi iš laiko, kurį jūs suknisote, todėl 

jo greitis didėja, lyginant su normaliu laiku. Fizika nemeluoja. 
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6 s i tuaci ja . Ką daryti, jei kolega nespėja 
laiku atlikti darbų 

 
Prieš tai dalinomės, ką daryti, kad frazė „nieko nespėju“ jus lydėtų kuo 

mažiau. Net kai jums tai pavyks padaryti, reikalus gali pagadinti kolegos, 

kurie nespėja laiku atlikti savo darbų. Ypatingai genda reikalai tada, kai 

tie kolegų darbai dar yra stipriai susiję su jūsų veikla. Pavyzdžiui, jūs 

negalite išsiųsti pasiūlymo klientui, kol bendradarbis iš kito skyriaus ne- 

pateikė užsakymo sąmatos. 

Sako, kad mes, žmonės, esame tarsi didelis skruzdėlynas – visi vieni su 

kitais susiję. O darbas yra ta vieta, kur šios sąsajos labai stiprios. Jei aš 

nespėju padaryti kažko, kas reikalinga jums, tuomet jūs nespėsite to, 

kas reikalinga kažkam kitam. Ir visa tvarka griūva: 

-  nukenčia produktyvumas; 

-  kyla įtampa; 

-  prastėja mikroklimatas; 

-  nepasiekiama rezultatų. 

Galima ignoruoti darbų nespėjantį kolegą, mėginti jį „apeiti“ ir įtraukti 

į pagalbą kitus, tačiau tai problemos nespręs – tik atitolins. Kitą kartą 

kolega vėl „nieko nespės“. 

Suprantama, reikia kolegai padėti. Tik kaip? 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

 

1.   Jei kolega nespėja atlikti jums svarbių darbų, aiškiai, nekaltin- 

dami tai jam ir pasakykite. Gali būti, kad jis pamiršo, o gal – 

atliko, bet pamiršo jus informuoti. O gal jam jūsų darbas pasi- 

rodė mažai svarbus ir dėl to buvo atidėtas? Daugiau apie tai, 

kaip tokiomis temomis kalbėti su kolegomis, galite pasiskaityti 

situacijoje „Kaip konstruktyviai išsakyti kritiką kolegai“. 

2.   Kartu su kolega ieškokite sprendimo, kaip atlikti reikiamus dar- 

bus. Gal reikia papildomų rankų ar galvų? Tuomet įtraukite 

daugiau žmonių į pagalbą. 

3.  Neleiskite kolegai nusimesti atsakomybės už darbus. Jis turi 

aktyviai dalyvauti sprendimo paieškoje ir bent šiek tiek prisi- 

dėti prie užduoties atlikimo. Antraip atsakomybė liks tik jums, 

ir kolegos akyse atrodysite tarsi tas gelbėtojas Supermenas, 

kuris atskuba į pagalbą reikia ar nereikia. Spėkite, į ką kolega 

kreipsis pagalbos, kai vėl ko nors nespės atlikti? 

4.   Atslūgus darbų krūviui, pakalbėkite su kolega ir pabandykite 

išsiaiškinti, kodėl jis nespėjo. Gal geriau supratę situaciją jūs 

galėsite iš savo patirties pateikti patarimų, kaip dirbti produk- 

tyviau. Be to, toks pokalbis gali būti gera proga susitarti su ko- 

lega, kaip dirbsite, jei ateityje kils panaši situacija. 

5.   Informuokite vadovą, jei situacija nesikeičia. Galbūt reikalingi 

svarbesni sprendimai – peržiūrėti ir sutrumpinti veiklos proce- 

sus, peržiūrėti darbų krūvį, keisti ar rotuoti darbuotojus. Svar- 

biausia, kad vadovas žinotų apie situaciją ir būtų įtrauktas į 

sprendimų paiešką. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 

 

1.   Tylėkite ir nesikiškite. Būkite medžiotojas, pantera, stenkitės 

sulaukti tokio momento, kai kelio atgal jau nebėra, kai situa- 
cija – nebepataisoma, žodžiu, kai kolega susimovė totaliai. O 

tada garsiai pareikškite: „Aš jau seniai žinojau, kad taip ir bus!“ 

2.   Jei dirbate nuotoliniu būdu – rašykite laiškus, o jei esate tame 

pačiame pastate – vaikščiokite aplink kolegos darbo vietą vis 

pasmalsaudami, lyg tarp kitko, kaip jam sekasi, ir vis manda- 

giai perklausdami, kada, sakei, tai turi būti padaryta? Nesiūly- 

kite nei pagalbos, nei sprendimų, vietoj to kolegiškai ruoškite 

jį neišvengiamam pralaimėjimui. 

3.   Atraskite progų atitraukti kolegą nuo darbų, prigalvokite viso- 

kių vardadienių, metinių, kliento dienų, pirmųjų vystyklų, pro- 

fesinių švenčių ir t. t. Lįskite su kavom, pyragaičiais, traškučiais 

ir sultimis. Nuolat klausinėkite neesminių detalių, skaičių, fak- 

tų apie pašalinius reikalus. 

4.   Praneškite visiems kitiems kolegoms apie būsimą bendradar- 

bio fiasko. Juk būryje stebėti reginį kur kas smagiau nei po vie- 
ną! Galite surengti vietinį totalizatorių, taip bus dar smagiau! 

5.   Informuokite vadovą apie neišvengiamą kolegos kolapsą, su- 

tirštinkite spalvas ir pasekmes kiek įmanoma, bet jokiu būdu 

nesiūlykite galimų sprendimų. 
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7 s i tuaci ja . Kaip pasiruošti ir dalyvauti 
susirinkime 

 
Sakoma, kad susirinkimai yra bene brangiausia veiklos organizavimo 

forma. Galite padaryti paprastą pratimą: bent apytiksliai suskaičiuoti, 

kiek kainuoja 60 minučių susirinkimas, kuriame dalyvauja 20 žmonių, 

kurių vidutinis atlyginimas per mėnesį 1500 eurų. Įvertinkite ir tai, kad 

tokių susirinkimų vyksta po kelis ar net keliolika kas savaitę. Susirinkimų 

kaina tikrai nemaža! Nepaisant to, tūkstančiai žmonių kasdien dalyvau- 

ja susirinkimuose, kurie yra: 

-  Per ilgi; 

-  Nuobodūs; 

-  Be aiškių sprendimų ir rezultatų. 

Žinoma, susirinkimo efektyvumas priklauso nuo žmogaus, kuris mode- 

ruoja susirinkimą. Tačiau vien tik gero moderavimo nepakanka. 

Susirinkimo efektyvumas labai priklauso ir nuo to, kiek pasiruošę susi- 

rinkimo dalyviai ir kiek produktyvus yra kiekvieno jų dalyvavimas. 

Iš patirties seminaruose, grupinėse diskusijose ir įvairiuose susirinki- 

muose galime pasakyti, kad: 

-  Apie 10 % žmonių yra aktyvūs ir negatyvūs. Jie pirmi ir garsiai 

pasakys, kas blogai, kritikuos, nesutiks. 

-  Apie 80 % yra pasyvūs. Jie stebės susirinkimą, tačiau aktyviai 

nesiverš į diskusijas. 

-  Likę 10 % žmonių yra aktyvūs ir pozityvūs. Jie palaikys siūlo- 

mas idėjas, siūlys savas, bendraus daug ir pozityviai. Pagalvokite, kaip 

dažniausiai elgiatės jūs, kai dalyvaujate susirinkimuose? Jei esate iš 10 % 

+ 10 % aktyviųjų, veikiausiai savo aktyvumu nustelbia- 

te kitus. Kolegoms tai gali patikti, ypač tiems 80 % pasyviųjų, nes taip 
jiems leidžiate likti jų komforto zonoje. Kai kuriems jūsų aktyvumas gali 

ir nepatikti, jei susirinkime nesudaromos galimybės pasisakyti kitiems 

norintiems. 



30 

7 s i t u a c i j a . Kaip pasiruošti ir dalyvauti susirinkime  

 

P 
a 

t a
ri

m
a

i  
g 

e
r a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 

 
Tuo tarpu jei esate iš tų 80 % pasyviųjų, tikriausiai esate per mažai gir- 

dimas žmogus susirinkime, jūsų idėjos ir pasiūlymai lieka jums patiems, 

jūs mažiau prisidedate prie bendro grupės darbo. 

Nepriklausomai nuo to, koks yra jūsų įprastinis elgesys susirinkimuose, 

yra keletas universalių gerų (ir blogų) praktikų, kaip pasiruošti ir kaip 

dalyvauti susirinkime. 
 

 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.  Paruoškite namų darbus prieš susirinkimą. Jei susirinkimas 

tęstinis (pavyzdžiui, kassavaitinis darbų aptarimas), namų 

darbai paprasti (pavyzdžiui, pasiruošti pristatyti pagrindinius 

praėjusios ir šios savaitės darbus). Tokiems dalykams apgalvoti 

užteks kelių minučių. O štai jei susirinkimas skirtas konkrečiai 

problemai spręsti (pavyzdžiui, produkcijos vėlavimo proble- 

ma), namų darbams teks skirti gerokai ilgesnį laiką (pavyz- 

džiui, surinkti informaciją apie dažniausias vėlavimo priežastis 

ir anksčiau mėgintus įgyvendinti vėlavimo problemos spren- 

dimo būdus). Gali būti, kad vadovas ar susirinkimo modera- 

torius pasiūlys ir kitų namų darbų. Nepasiūlė namų darbų iš 

viso? Parodykite iniciatyvą ir patys atlikite namų darbus! 

2.   Jei nėra iki galo aišku, išsiaiškinkite, koks yra susirinkimo tiks- 

las. Nesikankinkite spėliodami! Geriausia pasikalbėti su susi- 

rinkimo moderatoriumi dar prieš susirinkimą, bet galima to 

paklausti ir susirinkimo metu. O jei susirinkime nuo tikslo nu- 

krypote, galite garsiai tai įvardinti ir pasiūlyti diskusiją pratęsti 

mažesnėje grupėje po susirinkimo. 

3.   Klausykite kitų ir be reikalo nepertraukite. Stenkitės pirma su- 

prasti kolegų nuomonę, tada išsakyti savąją. Neįtikėtina, kiek 
bereikalingų ginčų gimsta vien tik dėl to, kad žmogus neišklau- 

so savo pašnekovo iki galo. 

4.   Kalbėkite trumpai ir į temą. Venkite ilgų monologų, nes tuo- 

met nežinia, kiek bendradarbių vis dar jūsų klauso. Kalbėdami 

palaikykite akių kontaktą ir stenkitės gauti grįžtamąjį ryšį. 
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5.   Pašalinius darbus palikite vėlesniam laikui. Vos pradėję skaityti 

žinutę telefone, mes jau „išeiname“ iš susirinkimo ir esame 

neproduktyvūs. Paprašykite tą patį padaryti ir kolegas. Galėsi- 
te kartu mėgautis sumažėjusia susirinkimų trukme ir didesniu 

produktyvumu. 
 

 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

 

1.   Vėluokite. Prisijunkite prie jau prasidėjusio susirinkimo garsiai 

kalbėdami telefonu (kad ir neveikiančiu), o kai jau prikaustėte 

visų dėmesį, pabaikite menamą pokalbį fraze: „Aš perskambin- 

siu, dabar turiu kelias nesąmones atlikti“ ar panašia. 

2.   Elektroniniu paštu kolegos paklauskite, kokia susirinkimo tema. 

Sužinoję temą, SMS žinute pasiūlykite kitam kolegai komišką, gal 

net kiek nešvankią, susirinkimo temos variaciją. Juk geromis idė- 

jomis reikia dalintis! 

3.   Komentuokite kiekvieną pasisakymą neišklausę iki galo, geriau- 

sia – pertraukdami kalbančiuosius viduryje sakinio ar minties. 
Ramstykite rankomis galvą, muistykitės kėdėje, murmėkite po 

nosimi (pakankamai garsiai, kad visi girdėtų) padrikus skaičius ar 

angliškus verslo terminus, prasmė nesvarbi. 

4.   Suplanuokite savaitgalio pramogas. Vaizdžiai, pantomimos būdu, 

pademonstruokite jas susirinkime esantiems kolegoms. Būtų 
idealu, jei ir jie įsitrauktų į pantomimos dialogą. Idealios sėkmės 

atveju perimkite susirinkimo moderavimą „Alias“ šarados būdu. 

5.   Mėgaukitės ilgais kolegų monologais, visaip rodykite, kad jums 

įdomu jų klausyti, nes juk kuo ilgiau anie kalbės, tuo mažiau rei- 

kės jums, ir, apskritai, tuo mažiau reikės dirbti. Jei reikia kalbėti 

jums – kalbėkite ilgai, abstrakčiai, be ryšio, pasakokite istorijas 

iš savo vaikystės, apie uošvę, skautų ar pionierių stovyklą, vis 

įterpdami: „Suprantate, ką turiu omeny? Būtent taip mes turime 

veikti savo klientą!“ 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 
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8 s i tuaci ja . Kaip dalyvauti virtualiame 
susirinkime 

 
Pastaruoju metu dauguma vadovų ir darbuotojų gana gerai įgudo nau- 

doti įvairias virtualių susirinkimų platformas. Retą kurį sugluminsite 

pasakydami: „Susimatysime tymsuose ar per zūmą?“ Mūsų sutikti dar- 

buotojai pasidžiaugia, kad virtualūs susirinkimai, lyginant su „gyvais“, 

leidžia sutaupyti laiko ir yra patogesni. Ypač džiaugiasi tie, kuriems vir- 

tualūs susirinkimai leido atsisakyti bereikalingų kelionių – dabar visuose 

Lietuvos miestuose dirbantys kolegos gali susitikti virtualiame susitiki- 

mų kambaryje net neišeidami iš savo kabineto, kambario ar virtuvės. 

Tačiau kartu su šiais privalumais ir sparčiai sustiprėjusiais virtualaus 

darbo įgūdžiais išaugo ir grėsmės efektyviam darbui. Virtualūs susirin- 

kimai, kaip ir „gyvi“, dažnai tampa: 

-  Per ilgi; 

-  Nuobodūs; 

-  Be aiškių sprendimų ir rezultatų. 

Be to, virtualių susirinkimų moderatoriai ir dalyviai skundžiasi, kad su- 

sirinkimų tiesiog yra per daug… Va, sutaupėme marias laiko rengdami 

virtualius susirinkimus vietoje įprastinių „gyvų“ – ta proga padarykime 

dar porą susirinkimų! Na gerai, taip tiesmukai niekas juk negalvoja, bet 

pridėkite ranką prie širdies ir pasakykite, kiek kartų teko per paskutinį 

mėnesį dalyvauti virtualiame susirinkime ar susitikime, kuris jums atro- 

dė bergždžias ir nereikalingas? 

Ko gero, teko, ir ne kartą. 

Ir nereikia dėl to kaltinti tik susirinkimo moderatoriaus. Paklauskite sa- 

vęs, susirinkimo dalyvio, ką padarėte, kad susirinkimas ar susitikimas 

būtų produktyvesnis? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Paruoškite namų darbus, išsiaiškinkite virtualaus susirinkimo 

tikslą, klausykite kitų ir kalbėkite trumpai – virtualiam susirin- 

kimui galioja tie patys patarimai kaip klasikiniam gyvam susirin- 

kimui. Daugiau patarimų rasite peržiūrėję situaciją „Kaip pasi- 

ruošti ir dalyvauti susirinkime“. 

2.   Jei galite, prisijunkite prie susirinkimo anksčiau, ir išnaudokite 

šį laiką neformaliam bendravimui su jau prisijungusiais. Dirbant 

nuotoliniu būdu, nuolat dalyvaujant virtualiuose susirinkimuo- 

se, ima trūkti paprasto bendravimo nedarbiniais klausimais. 

Žmogiško santykio. Pokalbio apie orą, medų, bites ar krepšinį. 

Inicijuokite tokį pokalbį iki prasidedant virtualiam susirinkimui 

ir pamatysite, kaip ir jūs, ir kolegos atsipalaiduoja. O kai esate 

atsipalaidavę, tuomet net ir sudėtingus klausimus spręsti tampa 

kiek lengviau. 

3.   Manote, kad multitaskingas – tai būdas, kaip virtualų susirinki- 

mą išnaudoti produktyviai? Pamirškite apie tai. Net negalvoki- 

te apie multitaskingą. Ir tyrimai, ir praktika patvirtina, kad mes, 

žmonės, nesutverti atlikti daugiau nei vieną sąmoningų pastan- 

gų reikalaujančią užduotį vienu metu. Jei esate susirinkime – tai 

ir būkite jame. Klausykite, dalyvaukite, kalbėkite, bet nesiblašky- 

kite atsakinėdami į laiškus, žinutes ar dar ką nors kita darydami. 

4.   Jei turite pasirinkimą, ar būti susirinkime su vaizdu, ar be vaizdo, 

rinkitės pirmąjį variantą. Iš patirties galime pasakyti, kad mode- 

ratoriams, kalbėtojams ir patiems dalyviams daug maloniau ir 

produktyviau dalyvauti susirinkimuose, kuriuose į juos žvelgia 
ne tušti juodi ekranai, o gyvi, judantys, tegu ir virtualūs, žmonės. 

5.   Virtualūs susirinkimai sekina dėmesį ir vargina. Jei jaučiate, 

kad dėmesys ima silpti, minutei išjunkite kamerą ir padaryki- 

te mikropertraukėlę: pajudėkite, atlikite keletą fizinių pratimų, 

energingai pakvėpuokte, atsigerkite ko nors gaivaus ar tonizuo- 

jančio. O galbūt galite išeiti į lauką pasivaikščioti ir susirinkime 

dalyvauti eidami? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 



34 

8 s i t u a c i j a . Kaip dalyvauti virtualiame susirinkime  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  

 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Prisijunkite pavėlavę. Su chalatu, rankšluosčiu ant galvos, dan- 

tų šepetuku burnoje, pusiau pabaigtu makiažu ir panašiai. 

Krapštykite dantis, valykite ausis vatos pagaliukais, siurbkite 

garsiai kavą. Ištraukite į viešumą visą ryto rutiną, būkite bai- 

sūs kaip karas, tegu kolegos mato  jūsų pasiaukojimą darbui. 

O atsijunkite dar nepasibaigus susirinkimui. Geriausia, jei taip 

padarytumėte nuosekliai, daugybę kartų per susirinkimą, kaip 

tušinuką spragsėdami. 

2.   Įsijunkite vaizdo kamerą ir ją nuolat taisykite, judinkite. Būti- 

nai pažiūrėkite į objektyvą iš arti, tada staiga atitolkite. Ponas 

Bynas gali būti puikus įkvėpimas! 

3.   Įvairūs garsai labai paįvairina nuobodžią susirinkimo rutiną. Jei 

neturite kūdikio ar lojančio šuns – ne bėda, internete daugybė 

nuostabių garso failų. Morčiuojančios katės kniaukimas, girtas 

blevyzgojantis kaimynas, statybinis grąžtas – būkite kūrybin- 

gi! Tiks ir garsai, paleisti iš mobilaus telefono „SoundCloud“. 

Žinoma, labai padėtų jūsų vaidybiška reakcija į garsus kaip į 

„gyvus“. Taip pasmaginsite kolegas, o ir susirinkimas baigsis 

nepalyginamai greičiau. 

4.   Demonstratyviai žiovaukite, pasitikrinkite feisbuką ir instagra- 

mą, o geriausia, pasidėję telefoną ant stalo, kad ekranas būtų 

matomas visiems, vienu pirštu stumdykite „Candy Crush“. Su- 

sirinkimo metu būtinai atsakykite į laiškus, kurių nespėjote per 

visus darbus, kur tik galite, pridėkite CC eilutėje kolegas, šiuo 

metu dalyvaujančius susirinkime. 

5.   Jei yra susirinkimo klausimų sąrašas, jį išsispausdinkite ir prie 

kiekvieno klausimo nupaišykite kokį nors daiktą, visiškai nesu- 

sijusį su tema ar ją pristatančiu žmogumi. Suprantama, užbaig- 
tą piešinį išsiųskite visiems susirinkimo dalyviams. Menas juk 

negali likti neįvertintas! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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9 s i tuaci ja . Kaip pasiruošti rezultatų aptarimo 
pokalbiui su vadovu 

 
„Užeik, reikia pasikalbėti apie tavo praėjusio mėnesio darbus,“ – pakvie- 

čia vadovas, ir jūsų širdis virpteli. 

Toks pokalbis – tai tarsi mažas egzaminas. Vienose įmonėse tokie „egza- 

minai“ vyksta kartą ar net du per mėnesį, kitose – vieną ar kelis kartus 

per metus, tačiau daugelyje įmonių – visiškai nesistemingai. 

Kaip ir mokykloje ar universitete, taip ir darbe – dėstytojai ir vadovai yra 

labai įvairūs. Nuo atlaidžių minkštaširdžių iki griežtų kirvių. O dauguma 

vadovų yra kažkur per vidurį arba, kaip sako, priklauso, kuria koja iš lo- 

vos tą rytą išlipo. 

Jums pasisekė, jei darbovietėje rezultatų aptarimo pokalbiai vyksta sis- 

temingai, o jūsų vadovas – ne kirvis. Visais kitais atvejais, išgirdus „užeik 

pasikalbėti“, širdis ne tik virpteli, bet gal ir gerokai šokteli iš įtampos. 

Nerimas paprastai kyla, jei: 

-  Nežinote, ko iš tokio pokalbio tikėtis (gal tokio aptarimo dar 

nėra buvę, o gal vadovo nuotaika – nenuspėjama). 

-  Jūsų darbo rezultatai neblizga. 

Įsivaizduokite, kokia kyla įtampa, jei ir vadovo nuotaika nenuspėjama, 

ir rezultatai neblizga… 

Gera žinia: tokiems pokalbiams galima (ir net reikia!) pasiruošti. Ir ne- 

priklausomai nuo to, ar rezultatų aptarimo pokalbis mėnesinis, ar pus- 

metinis, ar metinis, ar nenuspėjamai-nesistemingas, gerosios (ir blogo- 

sios) pasiruošimo praktikos yra labai panašios. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei neaiškus susitikimo tikslas – išsiaiškinkite. „Užeik pasikal- 

bėti“ – nėra aiškus pokalbio tikslas. Rezultatų aptarimo pokal- 

biuose vadovai turėtų su jumis kalbėti ne tik apie nuveiktus 

darbus, bet ir apie tikslus ateinančiam laikotarpiui. Tačiau jūsų 

dabartinėje įmonėje gali būti kitaip. Tad dar prieš ateidami į 

tokį pokalbį, paklauskite vadovo, koks yra susitikimo tikslas, 

apie ką jums pasiruošti kalbėti. 

2.  Padarykite namų darbus. Surinkite faktus, ką nuveikėte per 

aptariamą laikotarpį, kokie jūsų darbo rezultatai, kaip jie pasi- 

keitė, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, kaip jie atrodo, lyginant 

su panašų darbą dirbančiais kolegomis. Galbūt šią informaciją 

apie jus į pokalbį atsineš ir jūsų vadovas, galbūt ne visa infor- 

macija jums prieinama, bet pasidomėdami ir atlikdami namų 

darbus parodysite iniciatyvą ir įsitraukimą. 

3.   Jei reikia, paprašykite nukelti pokalbį į kitą dieną ar bent į po- 

pietę. Taip turėsite daugiau laiko pasiruošti. Paprastas veiks- 

mas, tačiau nepaprastai mažai darbuotojų vengia nukelti to- 

kius aptarimus į kiek vėlesnį ir patogesnį laiką. 

4.   Nusiteikite ne tik kalbėti, bet ir klausyti. Toks pokalbis – proga 

išgirsti vadovo turimus lūkesčius. Pagalvokite, kokius klausi- 

mus galėtumėte užduoti savo vadovui, kas suteiktų jums nau- 

dingos informacijos. Pavyzdžiui: 

-  Kaip manote, ką aš galėjau padaryti geriau šį mėnesį? 

-  Iš ko galėčiau pasimokyti šių dalykų? 

-  Kas iš komandos galėtų man padėti? 

-  Kokius tikslus man keliate ateinančiam mėnesiui? 

-  Galbūt yra dar kažkas, ko iš manęs tikitės? 

-  Ką aš dar turėčiau žinoti kaip jūsų komandos darbuotojas? 

5.   Išlaikykite ramybę. Rezultatų aptarimo pokalbiai yra normali va- 

dybinė praktika. Kas blogiausia gali nutikti tokio pokalbio metu? 

Na, jus gali atleisti iš darbo. Tačiau tai labai mažai tikėtina (daž- 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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niausiai atleidimai neįvyksta netikėtai tarsi perkūnas iš giedro 

dangaus), nors įmanoma (pavyzdžiui, jei įmonė reorganizuoja- 

ma). Ar gali nutikti kas nors dar blogesnio nei atleidimas? Ne. 

Jūsų tikrai nesumuš, nesužalos, neapšvitins radioaktyviomis me- 

džiagomis ir tikrai neaplies sieros rūgštimi ar kokia kita bjaurasti- 

mi. Tad nėra ko nerimauti. Esate pakankamai geras darbuotojas, 

tad eikite ir drąsiai aptarkite su vadovu savo darbo rezultatus! 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Panikuokite! Demonstratyviai gerkite raminamuosius (kad ir 

TIC TAC žirnelius, sudėtus į kokią nors vaistų talpą), alpkite, dre- 

bančiomis rankomis maldaukite vandens, paprašykite, kad per- 

duotų šeimai jūsų paskutinius žodžius… Būkite šventasis kanki- 

nys, laiminkite vadovą, sekretorę, kolegas, kartodami: „Aš jums 

visiems atleidžiu…“ 

2.   Elektroniniu paštu informuokite vadovą, kad neturite laiko be- 

prasmiams susitikimams ir esate linkę bendrauti tik su akcinin- 

kų susirinkimu. Rašydami laišką CC eilutėje pridėkite atsitiktinai 

parinktus bendradarbius. 

3.   Lakstykite po patalpas ir skleiskite paniką. Šnabždėdami visiems 

pasakokite, kad girdėjote, jog įmonė uždaroma, sąskaitos areš- 
tuotos, antstoliai jau antspauduoja duris, o STT jau pakeliui. 

4.   Tempkite gumą. Atidėliokite susitikimą visokiais būdais, pasitei- 

sinimais, sveikatos sutrikimais. Senaties terminas veikia visur! 

Kai jau visi įmanomi būdai išnaudoti, užremkite kabineto duris, 

atjunkite visus ryšio įrenginius ir apsimeskite, kad esate Nema- 
tomas Žmogus. 

5.   Padarykite namų darbus. Surinkite visą įmanomą kompromatą, 

apkalbas, blogų kolegų įpročių sąrašą, kavos pertraukėlių dažnį 

ir kitus įrodymus. Būkite pasiruošę apdergti visus visais įmano- 

mais būdais ir pateikti save kaip vienintelį kokybinės atskaitos 
individą. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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II. BENDRAVIMAS DARBE 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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10 s i tuaci ja . Kaip elgtis kolektyvo vakarėlyje 
 

Vienas mūsų pažįstamas Antanas (vardas pakeistas, o tikrasis autoriams 

žinomas) tiesiog dievina vakarėlius. Vakarėliuose jis jaučiasi kaip žuvis 

vandenyje: atvyksta su trenksmu, švenčia audringai, išvyksta paryčiais 

paskutinis (jei pasiseka) arba (jei nepasiseka) dar neprašvitus prabunda 

kokioje nors keistoje vietoje, pavyzdžiui, moterų tualete. 

O štai kita mūsų bičiulė Vilma (vardas taip pat pakeistas) negali pakęsti 

tų vakarėlių. Ji mieliau renkasi vakarą su knyga ar filmu, vakarienę ma- 

žoje draugų kompanijoje ar naktinį žygį gamtoje nei triukšmingą laiką 

apsvaigusių, mažai pažįstamų ir, jos akimis, neprognozuojamų žmonių 

draugijoje. Kviečiantiems ją į vakarėlius Vilma atsako: „Kodėl aš turėčiau 

eiti pabendrauti į barą ar klubą, kur neįmanoma susikalbėti grojant mu- 

zikai ir visi lipa vieni kitiems ant kojų?“ 

Kolektyvo vakarėliai gali būti pavojingi tiek Antanui, tiek Vilmai. Antanas 

veikiausiai prisidirbs ir parodys bendradarbiams ne pačias tyriausias 

savo savybes. Vilma greičiausiai į kolektyvo vakarėlį net neatvyks. 

Tad ar tokie vakarėliai išvis reikalingi darbuotojams? 

Taip! 

Neformalus bendravimas ir bendros patirtys suartina žmones. Vėliau 

pasekmės juntamos ir darbe, sprendžiant realias problemas. Iš patir- 

ties galime pasakyti, kad prieš tai mažai pažįstami darbuotojai po gero 

neformalaus laiko kartu pradeda bendrauti nuoširdžiau, yra labiau linkę 

bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei organizuojamas kolektyvo vakarėlis, būtinai dalyvaukite. 
Mėgstate ar nemėgstate vakarėlius, patinka tas ar anas baras, 
renkatės tokią ar kitokią muziką – vis tiek dalyvaukite. Atvyki- 
te nors trumpam, bent valandai ar kelioms – nebūtina ošti iki 
ryto. Dalyvaudami parodysite, kad šis kolektyvas jums svarbus 
ir kad jaučiatės jo dalimi. 

2.   Vakarėlyje elkitės taip, kad kitą dieną nebūtų gėda. Prisimin- 
kite, kad aplink jus – žmonės (bendradarbiai, vadovai ir tų va- 
dovų vadovai), su kuriais ir toliau kartu dirbsite 5 dienas per 
savaitę. Na, nebent tai jūsų atsisveikinimo vakarėlis. Bet net ir 
šiuo atveju patarimas galioja. 

3.   Jei nepatinka darbovietėje organizuojami vakarėliai ar jų iš 
viso nėra – imkitės iniciatyvos ir pasiūlykite savo pagalbą. Tu- 
rėkite omenyje, kad neformalus bendravimas tarp kolegų pa- 
siekiamas ne tik triukšminguose baruose ir klubuose, bet ir: 

-  Piknikuose ar žygiuose gamtoje; 

-  Pažintinėse kelionėse traukiniais ar autobusais; 

-  Bendrai pietaujant (o gal net bendrai gaminant pietus); 

-  Pasikvietus į susirinkimą įdomų žmogų (gaisrininką, al- 

pinistą ar automobilių lenktynininką) pokalbiui apie jo 
darbą ir iššūkius, o vėliau pasilikus aptarti jo išsakytų 
minčių; 

-  Dalyvaujant geruose, įtraukiančiuose seminaruose, kur 

yra sudaroma galimybė veikti kartu, diskutuoti ir dalintis 
patirtimi. 

4.   Bendraukite ne tik su artimiausiais kolegomis, bet ir su kitais 
bendradarbiais. Išnaudokite progą susipažinti su nepažįsta- 
mais žmonėmis ir geriau pažinti mažiau pažįstamus. Negali 
žinoti, kada pažintis gali praversti. 

5. Nespręskite darbinių klausimų vakarėlyje. Kolegos dažnai 

skersakiuoja į tuos, kuriems nepavyksta atsipalaiduoti ir „atsi- 
jungti“ nuo darbo. Darbą reikia dirbti, o šventę – švęsti. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Vakarėlis – tai puiki proga atskleisti savo paslėptus talentus 

arba savo santykį su bendradarbiais ir puritonizmu. Visiems 
pasakokite, kodėl neisite į vakarėlį ir kodėl tai yra visiška nesą- 
monė, laiko ir resursų švaistymas, pigus populizmas, žala gam- 
tai. Priminkite, kad knaipėse dar niekas nieko gero nesukūrė, 
tik poeziją ir džiazą. 

2.   Jei jums nesvetimas hedonizmas – „pasileiskite plaukus“! Jei ne- 
mokate šokti – šokite ant stalų, jei nemokate dainuoti – dainuo- 
kite karaokę! Atskleiskite savo užslėptus talentus, užspaustus 
biuro rutinos. Finale nusišlapinkite į vestibiulyje stovintį fikusą 
ar sugalvokite kokį kitą įmantresnį vakarėlio pabaigos štrichą. 

3.   Vakarėlyje su alkoholiniais gėrimais pasinaudokite galimybe – 
išsakykite vadovui viską, ką manote apie jį (ją), jo žmoną (jos 
vyrą), dukterį (sūnų), sekretorę (sekretorių), automobilį ir katę. 
Kitą dieną tiesiog kukliai atsiprašykite, pridurdami, kad kiek pa- 
dauginote, nelabai pamenate detales, bet šiaip vakarėlis, kiek 
jums pasakojo kiti, buvo nuostabus. Padėkokite. Užeikite už 
kampo ir sušokite sau nugalėtojo šokį. 

4.   Vakarėlyje be alkoholio: atsineškite porą kišeninių „plokštukų“, 
o porą didelių butelių paslėpkite kur nors gretimoje bendroje 
patalpoje, pavyzdžiui, rūbinėje. Užkabinkite „normaliam tūsui“ 
neabejingus kelis kolegas, po to pasakykite, kur užslėpėte sun- 
kiąją artileriją. Mėgaukitės sukeltu jovalu. 

5.   Viską fotografuokite, postinkite, transliuokite gyvai feisbuke! 
Nesvarbu, kad nuotraukos bus išplaukusios ir neryškios, o vaiz- 
do transliacija be ryšio – įkalčiai bus užfiksuoti! Postinkite viską 
oficialiame įmonės FB profilyje su tokiais prierašais: 

-  Kol jūs miegat, mes pavarom! 

-  Finansų direktorius geria bruderšaftą su buhaltere! 

O jei dalis bendradarbių tuo metu dirba, pavyzdžiui, naktinėje 
pamainoje, pridėkite: 

Kažkam tūsas, o kažkam – nepasisekė! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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11 s i tuaci ja . Kaip įtikinamai pristatyti 
savo nuomonę 

 

Nuo tada, kai vienų ar dvejų metų vaikas išmoksta kalbėti, jis nuolat 
treniruojasi, kaip išsakyti savo nuomonę. Tiesą sakant, dar iki pramok- 
damas padoriai kalbėti, vaikas tai jau daro: gestais, mimika, įvairiais gar- 
sais ar verkimu parodo, kaip jaučiasi ar ką galvoja. 

Verksmas: jaučiuosi pavargęs ir noriu, kad nuneštum mane į lovą 
miegoti. 

Gugenimas: jaučiuosi žvalus ir pailsėjęs, gali ateiti su manim pa- 
žaisti; arba gali toliau skaityti naujienas savo telefone, 
aš jau didelis, galiu pažaisti ir vienas. 

Taigi, jūs ir visi kiti jūsų bendradarbiai, esami ir buvę, turite dešimtis 
metų praktikos ir treniruočių, kaip išreikšti savo nuomonę. Mokėtės to 
namuose, mokyklose, kiemuose, stovyklose, universitetuose ir univer- 
sitetų bendrabučiuose. 

Nepaisant šių ilgamečių treniruočių, seminaruose ir privačiuose pokal- 
biuose darbuotojai dažnai klausia, kaip pristatyti savo nuomonę tokiu 
būdu, kad kiti suprastų. Ir ne tik suprastų, bet ir patikėtų pristatoma 
idėja. 

Kada svarbu darbe įtikinamai pristatyti savo nuomonę? Situacijų – dau- 

gybė: 

1.   Skambutis „šaltam“ klientui su pasiūlymu susitikti. 

2.   Kolega klausia nuomonės apie jūsų naują išmanųjį telefoną. 

3.   Vadovas paprašo patarimo, ar verta vykti atostogauti į jūsų 
pamėgtą vietą prie jūros. 

4.   Klientas dvejoja prieš pasirašydamas susitarimą su jumis. 

Visose šiose situacijose jūs turite savo nuomonę: 

1.   Nuomonė: kai susitiksime papietauti, norėčiau geriau susipa- 
žinti ir galbūt pasiūlyti savo produktą. 

2.   Nuomonė: puikus išmanusis, negaliu atsidžiaugti, gaila tik, 
kad baterija neištverminga. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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3.   Nuomonė: ne, nenoriu, kad tu vyktum atostogauti į mano 

mėgstamą vietą – bent per atostogas norėčiau pailsėti nuo 
darbo. 

4.   Nuomonė: noriu, kad greičiau pasirašytumėte, nes laukia kiti 
skubūs darbai. 

Tad kaip pristatyti savo nuomonę, kad jus suprastų ir patikėtų? 
 
 

  

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Sugalvokite, kaip kuo trumpiau ir aiškiau galėtumėte pristaty- 

ti savo nuomonę. Ar tai bus du sakiniai, ar du puslapiai teks- 
to, tai jau priklauso nuo idėjos sudėtingumo. Tačiau bendras 
principas toks: stenkitės pristatyti per kuo mažiau laiko su kuo 
mažiau žodžių. Neapsigaukite – tai nėra lengva. Kaip tame 
laiške: Mielas drauge, rašau tau ilgą laišką, nes neturiu laiko 
parašyti trumpą. 

2.   Aiškiai  įvardinkite  savo  nuomonę  ir paremkite  argumentu. 
Paremkite  loginiais  argumentais,  jei  pašnekovas  yra  įsigi- 
linęs į aptariamą situaciją (pavyzdžiui: Pagal naujausią BBC 
technologijų apžvalgą, šis telefonas turi geriausią kainos ir 
kokybės santykį rinkoje). Naudokite emocinius argumentus 
(pavyzdžiui, humorą ar netikėtus palyginimus), jei pašneko- 
vas neįsigilinęs į situaciją arba matote, kad nedėmesingas ir 
jūsų nesiklauso (pavyzdžiui: Nemanau, kad norėtumėte atos- 
togauti kaip pieniška dešrelė – biudžetinis būstas su kaimynais 
už sienos). 

3.   Parodykite naudą – kas jūsų pašnekovui iš tos jūsų ginamos 

nuomonės, kodėl jis turėtų ja vadovautis? Čia svarbu, kad kal- 
bėtumėte ne apie save (pavyzdžiui:  Norėčiau pasiūlyti mūsų 
produktą. Čia yra kalbėjimas apie jus, ko jūs norėtumėte), o 
kad kalbėtumėte apie pašnekovą (pavyzdžiui: Kaimynai ten 
bet kada gali pradėti triukšmauti, sienos plonos, nemanau, 
kad jums patiktų. Tai yra kalbėjimas apie pašnekovą, įvardi- 
nant, kas jam iš to). 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.  Palaikykite dialogą ir stenkitės suvokti, kaip pašnekovas jus 

suprato. Galite paklausti jau pristatę nuomonę (pavyzdžiui: 

Čia mano požiūris. O ką jūs apie tai galvojate?) arba – prieš 

pristatydami (pavyzdžiui: Smagu, kad klausiate manęs apie 

atostogas. O ką jūs pats mėgstate veikti per atostogas?). Taip 

sužinosite daugiau apie pašnekovą, jo pomėgius, prioritetus ir 

norus. Tuomet galėsite parinkti stipresnius argumentus ir vėl 

pakartoti viską nuo pirmo patarimo. 

5.   Jei reikia, pasitelkite kitus žmones, kurie padėtų jums įtikinamai 

pristatyti nuomonę. Tai nėra jūsų silpnumo ženklas. Priešingai! 

Tai – jūsų sumanumo požymis. Pasitelkdami kitus, palengvina- 

te gyvenimą sau – juk kažkas kitas padės jums įtikinti reikiamus 

žmones. Be to, dažnai tinkamai parinktas kitas žmogus įtikins 

greičiau. Sako, kad pranašu savame krašte nebūsi, ir iš patirties 

tai galime patvirtinti. Tad ką pasitelkti būti „pranašu“? Pagrin- 

dinė taisyklė – tas žmogus turėtų būti šiuo klausimu autoritetas 

jūsų pašnekovui. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

1.   Prisiminkite,  kad buvo laikai, kai protėviai vaikščiojo su vėzdu 

ir kuoka ir nedvejodami išreikšdavo savo nuomonę visais klau- 

simais, ypač apie gentainį – aiškiai, išsamiai ir nedviprasmiškai. 

Jūs juk paskutinių Europoje pagonių palikuonis, grįžkite prie 

šaknų! Rėžkite nuomonę tiesiai į kaktą, be jokių gudrybių! 

2.   Jei kas nors išsakė kitokią nuomonę, tai nebūtinai reiškia, kad 

jis yra priešas, šunsnukis ar idiotas. Retais atvejais tai papras- 

čiausiai gali būti tik kitokia nuomonė. 

3.   Nesivarginkite   detalėmis  ir  aiškinimais,   tegu  žmonės  patys 

bando suprasti esmę. Paprašyti pasidalinti savo nuomone, at- 

sakykite lakoniškai:  Ne arba Taip. Argumentai  – mėgėjams,  o 

jūs juk ne iš tokių. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.   Jei pristatėte savo nuomonę, kitų nuomonė apie jūsų nuomo- 

nę yra visiškai subjektyvi nuomonė apie jūsų nuomonės negin- 

čytiną objektyvumą. 

5.   Kuo daugiau arogancijos  įdėsite į savo žodžius, tuo jūsų nuo- 

monė atrodys stipresnė ir vertingesnė. Pagarbus bendravimas 

– naujokams, moksliniams darbuotojams ir kelneriams, tikri 

profesionalai  vinis kala mikroskopais,  o vasarą vairuoja iškišę 

kairę ranką pro langą iki pažasties.  Dozė arogancijos  dar nie- 

kam nepakenkė! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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12 s i tuaci ja . Kaip atsakyti į prieštaravimus 
ir apginti savo nuomonę 

 
Gražu-negražu. 

Šilta-šalta. 

Pelninga-nuostolinga. 

Apsimoka-neverta… 

Kiek daug ir įvairių yra nuomonių! Nuomonių įvairovė – tai žavu! 

Žavu, kol susidūrus dviem ar daugiau skirtingų nuomonių, prasideda 

prieštaravimai. Juk retas kuris darbuotojas, ryte pakirdęs iš miego, gal- 

voja: „Šiandien bus puiki diena! Turėsiu progą gerai pasiginčyti!“ arba 

„Pagaliau sulaukiau pirmadienio – šiandien ketinu smarkiai visiems 

prieštarauti!“ 

Turbūt yra ir taip mąstančių žmonių, ginčuose patiriančių malonumą, 

bet dauguma, pripažinkime, nėra linkę ginčytis. Tai nemalonu, atima 

laiko, sekina emociškai. O kur dar visos tikros ar menamos  ginčų pa- 

sekmės: 

-  pablogėję santykiai su bendradarbiais, 

-  apkalbos, 

-  nepasitikėjimas, 

-  „peštuko“ ar kokia nors dar blogesnė etiketė... 

Bet juk kai turi savo nuomonę, kai kuo nors tiki, norisi tą savo tikėjimą 

ginti, ar ne? 

Būtent čia ir slypi didžiausias šios situacijos iššūkis: ginti savo nuomonę, 

savo tikėjimą. Jei mes tik tai tedarytume, nuomonių išsiskyrimas neper- 

augtų į prieštaravimus, o prieštaravimai – į ginčus. Problema ta, kad mes 

ne tik giname savo nuomonę, mes... puolame kito žmogaus nuomonę. 

O tuomet tas kitas – ginasi. Kaip? Ogi puldamas atgal! Ir turime situaci- 

ją, kurią visiškai nepoetiškai galima pavadinti „paklodės tampymu“. 

Tokių „paklodžių tampymo“ pavyzdžių teko matyti daugybę: 

-  Darbuotojas  nesutinka  su  vadovo  sprendimu  neišleisti  jo 

atostogų nuo kitos savaitės. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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-  Vadovas nesutinka su darbuotojo, savo noru išeinančio iš dar- 

bo, ketinimu surengti atsisveikinimo vakarėlį kolegoms. 

-  Valytoja nesutinka su biuro darbuotojų nuomone, kad tušti 

kavos puodeliai gali likti ten, kur buvo paskutinį kartą naudoti. 

-  Galiausiai, keturi darbuotojai niekaip nesutaria, kur eiti pie- 

tauti. 

Išduosime nedidelę paslaptį. Per seminarus įmonių vadovams ar dar- 

buotojams kartais tikslingai sukuriame nesutarimų situacijas, kuriose 

jiems tenka ginti savo nuomones ir pasiginčyti. Jas aptariame, kalbame, 

kaip sekėsi atsakyti į prieštaravimus ir apginti savo nuomones. Paprastai 

seminarų dalyviai gauna idėjų, kaip tą daryti efektyviau. Pastebėjome, 

kad bene dažniausia iš tokių seminarų išsinešama idėja yra: 
 

Mažiau kalbėti ir daugiau klausyti. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Išsakėte savo poziciją ir išgirdote, kad kažkas jai prieštarauja? 

Jei labai spaudžia laikas arba žinote esą šimtu procentų teisūs, 

peršokite prie trečio patarimo. O jei turite bent kelias minutes 

ar dvejojate dėl savo pozicijos, įsiklausykite į prieštaravimą ir 

pasitikslinkite. Ką turite omenyje, sakydamas…? Išklausykite ir 

dar kartą pasitikslinkite. O kuo galite pagrįsti savo nuomonę? 

Neprovokuokite, tik pasitikslinkite. Taip geriau suprasite, kaip 

pašnekovas įsivaizduoja situaciją, pajusite, kas jam svarbu. Vė- 

liau tai galėsite panaudoti pokalbyje kaip vertingą argumentą 

savo nuomonei paremti. 

2.   Reaguokite protingai. Jei prieštaravimas pagrįstas – nusileiski- 

te. Kepurė juk nenukris. Priešingai – nusileisdami protingiems 

argumentams parodysite, kad vertinate kolegos požiūrį, esate 
lankstūs ir gebate greitai priimti sprendimus, o ne aklai laikytis 

savo įsitikinimų. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



48 

1 2 s i t u a c i j a . Kaip atsakyti į prieštaravimus ir apginti savo nuomonę  

 

P 
a 

t a
ri

m
a

i  
g 

e
r a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 

 
3.   Jei prieštaravimas neatrodo pagrįstas, jei neketinate (bent kol 

kas) keisti savo nuomonės – ramiai pakartokite savo poziciją 

ir paremkite vienu argumentu. Ne dviem, penkiais ar vienuo- 

lika – tik vienu. Ir galite net ne pačiu stipriausiu. Svarbu, kad 

tai būtų argumentas. Ir būtinai išlaikykite pagarbą pašnekovui 

(nors jis su jūsų nuomone ir nesutinka). 

Pavyzdžiui: Kaip ir minėjau, šį seminarą mūsų komandai 

geriausiai pravestų Sakalas Uždavinys. Jis įdomiai pasako- 

ja įvairias istorijas. 

Jei pašnekovas laikosi savo, dar kartą ramiai pakartokite savo 

pradinę poziciją ir paremkite ją kitu argumentu. Nereikia daug 

argumentų – ir vėl pakaks vieno. Jei pašnekovas nenusileidžia, 

pakartokite šį veiksmą, pridėdami naują argumentą. Tokį „su- 

gedusios plokštelės“ pokalbį galite tęsti tol, kol kuriam nors 

atsibos. 

Pavyzdžiui:  Aš laikausi nuomonės, kad mums geriausiai 

tiktų Sakalas. Jis turi patirties ir teatro scenoje, ir kaip 

sklandytuvų ir lėktuvų pilotas. 

4.  Norėdami sustiprinti savo argumentus, paskatinkite kolegą 

išgirsti, kuo jūsų pozicija gali būti naudinga jam pačiam. Čia 
pravers tai, ką išgirdote klausydami pašnekovo. Jei jis sakė: 

Nemanau, kad tai bus pakankamai įdomus seminaras, galite 

atsakyti: 

Sakei, kad norėtum įdomaus seminaro. Manau, kad tai ir 

bus įdomus, netipinis seminaras. Kiekvienam iš mūsų bus 

įdomu praplėsti akiratį ir išgirsti naujų idėjų, kurias galėsi- 

me pritaikyti darbe ir gyvenime. 

5.   Matydami, kad nesutarsite ir pašnekovo nuomonės nepakei- 

site – tai pripažinkite ir įvardinkite. Sutarkime, kad mes ne- 

sutariame šiuo klausimu – pagarbi frazė, nekliudanti toliau 

sėkmingai dirbti kartu. Be to, atsitraukę ir išlaikydami pauzę 
galite paskatinti kolegą apgalvoti savo nuomonę iš naujo. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Menkinkite ir niekinkite visus prieštaraujančius jums. Dema- 

gogija – amžių išbandyta technika. Sunaikinkite oponentą 
smulkmenomis, kurių jis net nesitiki kalbėdamas ta tema. 

Pavyzdžiui: 

Jūs neteisingai kalbate, taip kirčiuoti negalima, o toks žodis 

net nevartotinas. 

Kaip galima tai sakyti, kuomet paties batai nevalyti, tai 

akivaizdžiai rodo jūsų požiūrį į problemą. 

Akivaizdu, jums visiškai nerūpi ilgalaikė strategija (vis tiek 

niekas nežinos, ką turite omenyje). 

2.   Neimkite į širdį to, ką galite pasiųsti kita kryptimi. 

3.   Būkite tarsi nesuprastas genijus. Dūsaukite, vartykite akis, žvel- 

kite drėgnu žvilgsniu į tolį, kad prieštaraujantis pasijustų mons- 

tru, trypiančiu gležną tobulybės daigą. Kad jūsų oponentas 

pasijustų budeliu, žiebiančiu laužą po Džordano Bruno (tinka 

niūniuoti Džordanos Butkutės dainą, taip pritraukiant kančią 

prie nūdienos aktualijų) ar Orleano Mergelės kančios stulpu. 

4.   Niekada neklausykite kitos nuomonės. Tai akivaizdžios nesą- 

monės, tik gaišinančios jūsų ir kitų laiką. Nutraukite bet kurį, 

net ir nežymiai bandantį papildyti jūsų nuomonę, ką jau kal- 
bėti, jei mėgina siūlyti savo. Nuomonių įvairovė ir liberalizmas 

– tai masonų pramanas, siekiant užtikrinti savo dominavimą 

pasaulyje. Dievas sutvėrė pasaulį neklausdamas kitų nuomo- 

nės ir, akivaizdu, padarė tai tobuliau už susirinkimo turgaus 

nuomonių įvairovę. Jei būtų klausęs kiekvieno sutverto kupra- 

nugario – tikrai nebūtų apsisukęs per šešias dienas. 

5.   Neargumentuokite savo nuomonės, tik užsispyrusiai ją karto- 

kite. Atkaklumas – sėkmės garantas! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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13 s i tuaci ja . Kaip kalbėti viešai 
 

Galbūt girdėjote, kad viešo kalbėjimo žmonės bijo labiau nei vorų ar 

gyvačių. Negalime to nei patvirtinti, nei paneigti. Tačiau galime iš savo 

patirties pasakyti, kad net ir labiausiai patyrusius ekspertus apima viešo 

kalbėjimo baimė. 

Įsivaizduokite, kad įmonės metinio renginio metu jūs stovite scenoje 

prieš nemenką bendradarbių būrį. Po akimirkos pradėsite savo kal- 

bą. Nužvelgiate susirinkusius kolegas, vadovus. Matote jus stebinčius 

žvilgsnius. Žmonės šnekučiuojasi, salėje šurmulys. 

Tikriausiai jaučiatės kiek įsitempę? Nerimaujate, kaip pavyks jūsų kal- 

ba? Tai – geras ženklas. Tokioje situacijoje turėtumėte jausti šiek tiek 

nerimo. Tai – požymis, kad ne vis vien. 

Bet tuomet galvon viena po kitos pradeda lįsti įkyrios mintys: 

-  O jei man nepavyks taip, kaip planavau? 

-  Jie tikriausiai mato, kad aš jaudinuosi! 

-  Petrui tai tikrai nepatiks mano kalba, jam niekas nepatinka, 

ką aš darau. 

-  Reikėjo geriau pasiruošti… 

Įkyrios mintys sukelia dar daugiau nerimo ir įtampos. Pradeda džiūti 

burna ir virpėti rankos. Jums paduoda mikrofoną ir… 

...jūs pradedate kalbėti… 

...kalbate… 

...kalbate… 

...ir baigiate savo kalbą. 

O užbaigę iš to jaudulio net neatsimenate, ką sakėte, kaip sakėte ir ko- 

dėl. Tik džiaugiatės, kad viskas baigėsi. Ir galvojate, kad daugiau tai nie- 

kada nelipsiu ant tos scenos. 

Bet lipti teks. Ir ne kartą. 

Mūsų nuomone, kiekvienas kitas kartas gali būti geresnis nei prieš tai 

buvęs. Jei iš patirties pasimokysite. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Nebijokite bijoti. Viešo kalbėjimo bijo daugelis žmonių, ir tai yra 

natūralu. Leiskite sau nerimauti, tačiau... ne per daug. Pernelyg 
stiprus nerimas trukdys sklandžiai ir įtaigiai išreikšti mintis. Štai 

ką galite padaryti, jei jaučiate, kad baimė ima viršų ir pradeda 

trukdyti blaiviai mąstyti: 

-  Įsivardinkite, kas blogiausia gali nutikti (pavyzdžiui, kas 

nors iš klausytojų gali sviesti į jus pomidorą ar kiaušinį! 

Na, taip tikriausiai nenutiks, tad ir nėra ko taip stipriai ne- 

rimauti), kas geriausia gali nutikti (pavyzdžiui, klausytojai 

bus apstulbę ir sužavėti, jus čia pat nominuos metų dar- 

buotoju, paskirs tarnybinį automobilį ir įspūdingą premiją! 

Na, taip irgi tikriausiai nenutiks, neverta įsisvajoti), o tada 

orientuokitės į realų pasekmių variantą. 

-  Pagalvokite, kokio rezultato iš  savo kalbos norėtumėte 

(pavyzdžiui, kad jūsų kalbos pabaigoje klausytojai paplotų 

ar bent jau šypsotųsi). 

-  Pagalvokite, ką konkrečiai galite padaryti, kad tai pasiek- 

tumėte. 

-  Ir padarykite tai. 

2.   Prieš pradėdami kalbėti, pagalvokite, kokią žinutę norite nusiųs- 

ti savo klausytojams. Kitaip tariant, įsivardinkite, koks jūsų kal- 

bos tikslas. Pavyzdžiui, pristatyti tris didžiausius mūsų skyriaus 

pasiekimus praėjusiais metais ar pristatyti problemą, kuri vakar 

kilo su klientu, ir pasiūlyti galimą jos sprendimą. Neįtikėtina, kiek 

daug profesionalų pradeda kalbėti aiškiai neįsivardinę tikslo, o 

tuomet po pirmo klausimo iš auditorijos pameta nuoseklumą ir 

nepasako to, ką reikėjo pasakyti. 

3.   Žiūrėkite į savo klausytojus. Ar kalbate patalpoje susirinkusiems 

žmonėms, ar virtualiai, žvilgsnis siunčia daug informacijos apie 
jus ir jūsų santykį su klausytojais. Žiūrėkite į juos. Taip sustiprin- 

site savo žodžių poveikį ir įtaigumą, parodysite pasitikėjimą sa- 

vimi ir savo pristatoma informacija. Laukia ilgesnis pranešimas, 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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ir bijote pamiršti tai, ką planavote pasakyti? Pasiruoškite trum- 

pus užrašus (ant mažo lapelio, kompiuteryje, planšetėje ar te- 

lefone), kuriuose DIDELĖMIS RAIDĖMIS užrašykite pagrindines 

savo pranešimo dalis. Vos užmetę akį matysite, ką dar svarbaus 

liko pasakyti. 

4.   Sekite ir kontroliuokite savo pasisakymo laiką. Yra tiesos po- 

sakyje, kad sekundės ilgumas priklauso nuo to, kurioje tuale- 

to durų pusėje esi. Ir iš tiesų, viešai kalbant laikas bėga kitaip 

(dažniausiai – greičiau) nei klausant, todėl turėkite prieš akis 

laikrodį ir nepiktnaudžiaukite klausytojų laiku. Jei galite kalbėti 

trumpiau – taip ir padarykite. Šiame informacijos gausos am- 

žiuje klausytojai tai tikrai įvertins. 

5.   Treniruokitės kalbėti viešai. Iš mūsų patirties, tai yra vienintelis 

būdas, kaip išmokti gerai kalbėti prieš auditoriją. Lygiai taip pat 

kaip plaukimas yra vienintelis būdas išmokti plaukti. Leiskite 

sau būti netobulam ir ieškokite progų saugiai suklysti. Po savo 

kalbų pasiklauskite klausytojų grįžtamojo ryšio – taip turėsite 

daugiau įžvalgų, kaip tobulinti savo viešą kalbėjimą. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Kai kalbate grupei žmonių, išsirinkite vieną klausytoją ir kalbė- 

kite tik jam. Nesvarbu, ką kiti, jūs matote tik jį vieną. Gręžkite 

tą vargšą žvilgsniu visą laiką. Jei jis nualps – tai tik patvirtins 

jūsų įtaigą, jei užmigs – jūs esate tikras hipnozės meistras! 

2.   Viską skaitykite tik iš užrašų. Nepakelkite galvos net jeigu kas 

nors ko nors klausia ar prireikia gurkštelti vandens. Skaitykite 
viską monotonišku balsu be jokių intonacijų, pauzių, vieno- 

džiau už „Text to Speech“ programas. Pranešimas – tai ne kon- 

certas, norit pramogos – eikit į cirką. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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3.   Kalbėkite kaip Mozė, skelbdamas Dievo įsakymus prie Sinajaus 

kalno. Ne veltui būtent jūs kalbate žmonijai, jūsų pamokymai 
turi skambėti įtikinamai, svariai ir reikšmingai. 

4. Gestikuliuokite, malkite rankomis kaip malūnas. Mėtykite 

daiktus, laistykite vandenį, kliūkite už kėdžių, laidų, būkite 

meniškai spontaniškas, nenuspėjamas, pavaldus tik genijaus 

mūzai. Jei kalbate virtualiai auditorijai, nuolat keiskite padėtį, 

makaluokitės ekrane, judinkit kamerą ir drebinkit vaizdą. 

5.   Varykite monologu, net nebandykite įtraukti savo klausytojų. 

Visi tie pranešėjų bajeriai, pavyzdžiui, pakelkite rankas, kurie 

mėgstate kelti rankas, visokie „aisbreikeriai“ ir kitokios užduo- 

tėlės – visa tai tik mėgėjams. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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14 s i tuaci ja . Kaip pasakyti kolegai Ne 
 

Tikriausiai ne kartą esate sulaukę pagalbos prašymo iš bendradarbio. Ar 
galėtum man padėti? – atrodo tarsi nekaltas klausimas. Toks pats nekal- 
tas kaip klausimai Kaip gyveni? ar Gal žinai, kiek valandų? 

Tačiau klausime Ar galėtum man padėti? gali slypėti kur kas daugiau. 
Galbūt tai – draugiškas kolegos noras išmokti iš jūsų kokio nors vertin- 
go įgūdžio (pavyzdžiui, kaip spręsti nemalonią situaciją su klientu, kuris 
vėluoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas). Tokiu atveju pagalbos pra- 
šymas – sveikintinas, ir jūs tikriausiai į jį atsakysite: Taip, mielai padėsiu 
arba Taip, padėsiu. Tik leisk man užbaigti tai, ką dabar darau. 

O galbūt klausimas Ar gali man padėti? pridengia kolegos nenorą ar 
net nemokėjimą pačiam atlikti savo darbų? Gal bendradarbis jau dvi 
savaites vilkino nemalonią užduotį, visaip ją atidėliojo, ir štai dabar, ga- 
lutiniam terminui šnopuojant į pakaušį, desperatiškai ieško pagalbos. Ar 
gali man padėti?! – gali skambėti kaip labai desperatiškas klausimas, į 
kurį atsakę Taip jūs įsikinkysite į savo bendradarbio neatliktus darbus ir, 
gali būti, nespėsite laiku atlikti savų. 

Daug žmonių į klausimą Ar galėtum man padėti? pernelyg neįsigilinę 
atsako: 

Taip, mielai padėsiu! 

O tik po to jau bando aiškintis, kur įsipainiojo. Ir kaip pasakojo vieno 
seminaro dalyvė, kartais nutinka taip: 

Sutikau padėti kolegai. Jis persiuntė man tris didelius dokumentus, 
kuriuos reikėjo panaudoti ruošiant pasiūlymą klientui. Visaip kaip at- 
siprašė, kad pats to negali padaryti, nes niekaip nespėja įveikti kitų 
savo darbų. Na, aš irgi negaliu sakyti, kad mano darbų krūvis per 
mažas, bet kažkaip sugebėjau jam paruošti tą pasiūlymą. Kolega 
apsidžiaugė, padėkojo. Klientas irgi buvo patenkintas. Lyg ir viskas 
gerai. Bet po kelių dienų jis vėl kreipėsi į mane su panašiu pagalbos 
prašymu. Ką man daryti? 

Žmonės, nuolat sutinkantys už bendradarbius padaryti jų darbus: 

-  jaučiasi nesmagiai (nes pradžioje pasakius Taip, tampa sunku 

pasakyti Ne); 

-  turi mažiau laiko savo pačių darbams atlikti; 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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-  visiškai nepadeda bendradarbiams patiems išmokti tai daryti. 

Galima sakyti, bendradarbiams netgi kenkia. Neišmokę patys 
atlikti užduočių, jie negalės dirbti savarankiškai, pasiekti gerų 
rezultatų, daryti karjeros ir t. t.; 

-  formuoja kolektyvo mikroklimatą, kuriame tampa įprasta per- 

mesti atsakomybę kam nors kitam. 

Ką daryti? Kaip greitai ir aiškiai pasakyti: Ne? 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Sulaukę bendradarbio pagalbos prašymo, pirmiausia paklaus- 
kite, kokios būtent pagalbos iš jūsų tikimasi. Jei to neišsiaiški- 
nę atsakysite Taip, vėliau bus daug sunkiau pasakyti Ne. Galite 
paprasčiausiai paklausti: Ar galiu padėti? Tai priklauso nuo to, 
ko iš manęs reikia. O kokios pagalbos reikia? 

2.   Jei bendradarbio prašymas per didelis ar tiesiog neturite gali- 

mybių pagelbėti, paprastai ir aiškiai pasakykite Ne. Nebijokite, 
kad galite įžeisti ar užgauti. Jūsų Ne neturėtų skambėti kaip 
Galbūt. Jei negalite padėti – tai negalite. Taip ir pasakykite: Ne, 
negaliu tau šiuo klausimu padėti. 

3.   Paaiškinkite, kodėl atsakymas Ne. Esate užsiėmę, dirbate ties 

sudėtingu projektu, turite skubėti į netrukus prasidėsiantį su- 
sitikimą? Taip ir pasakykite. Nemeluokite ir negražinkite situa- 
cijos, užteks tikros priežasties. 

4.   Jei kolega prašymą kartoja (Klausyk, būk draugas, padėk man 

parengti tą pasiūlymą), mandagiai ir aiškiai pasakykite Ne dar 
kartą. Kolega pristojo ir prašo dar? Žvilgtelkite į situaciją „Kaip 
atsakyti į prieštaravimus“. 

5.   Pasiūlykite bendradarbiui alternatyvą. Galbūt kreiptis į vadovą 

pagalbos ar paprašyti ko nors kito iš kolegų? O galbūt jūs ga- 
lėsit pagelbėti vėliau, kai užbaigsite savo sudėtingą projektą? 
Pasiūlydami alternatyvą, parodysite, kad esate suinteresuotas 
padėti komandos narys. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Visiems prašantiems pagalbos sakykite Taip! O tada – padary- 

kite viską atbulai! Jei reikš pretenzijas, pasakykite, kad tai buvo 
jūsų draugiškas pokštas. Štai ir viskas – ateityje daugiau niekas 

nieko iš jūsų nebeprašys. Šiaip ar taip, humoro jausmą turi ne 

kiekvienas, jei „nepagavo kampo“ – tai jų problema. 

2.   Jei kolega paprašė pagalbos – pulkite į isteriją, lakstykite po 

biurą ar kambarį, pasakokite visiems, kas per įžūlumas, prisi- 
minkite visus asmeninius jums žinomus faktus apie kolegos 

asmeninį gyvenimą ir visiems paaiškinkite, kaip jie sąlygoja ko- 

legos profesinį neįgalumą. 

3.   Į visus prašymus atsiliepkite Taip!, tačiau niekuo jiems nepadė- 

kite, kad ir koks būtų tas prašymas. Sako, dar Konfucijus mokė: 

„Sėdėk ant kranto ir lauk, kol upe plauks tavo priešų lavonai“. 

Matyt, kažkas buvo paprašęs Konfucijaus pagalbos. Taigi, pa- 

prašė – sutikite. Paskui – sėdėkite. Laukite. Nebūtinai prie 

upės, tiks ir biure ar namuose prie lango. Nieko nedarykite. 

4.   Pradėkite kamantinėti su prašymu į jus besikreipiantį kolegą 

visų įmanomų dalykų: Kam to reikia? Kiek labai reikia? O kas 

apie tai dar žino? Kiek vidutiniškai trunka tokia užduotis? Ko- 

kios rizikos? Ar buvo svarstytos kitos alternatyvos? Kokia pras- 

mė? Kodėl taip maža prasmės? Tol lįskite jam į akis su savo 

klausimais, kol žmogus susipras ieškoti pagalbos kur nors kitur. 

5.   Išpūskite žandus, išplėskite akis ir sustinkite. Nekvėpuokite. Kai 

jau ims mirtinai trūkti oro, imkite mėšlungiškai alsuoti ir de- 

juoti, pašokite nuo kėdės, apsiverskite tris kartus kūlio, tada 

kriskite ant grindų ir voliokitės į kairę ir dešinę. Tęskite tol, kol 

pagalbos prašantis kolega diskretiškai pasišalins. Pasišalino – 

vadinasi, nebuvo taip svarbu, kažkaip savo problemą išspręs 

pats! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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15 s i tuaci ja . Kaip elgtis, jei kolegai nutiko 
asmeninė nelaimė 

 
Esate girdėję apie geltoną dramblį? 

Tai štai, įsivaizduokite, kad pilname žmonių kambaryje stovi didžiulis 

ryškiai geltonas dramblys. Jis sukiojasi į visas puses ir vis grasina sukulti 

kokią vazą ar stiklą. O visi kambaryje esantys žmonės apsimeta, kad jo 

nemato. Visaip išsilenkinėja, išsisukinėja nuo susidūrimo su drambliu. 

Būtent taip daug žmonių elgiasi, kai kolegai nutinka bėda. Kolega staiga 

tampa tuo milžinišku geltonu (ir nematomu!) drambliu kambaryje. Ko- 

dėl taip nutinka? 

Viena priežasčių – neužtikrintumas. Jaučiamės nesaugiai iš nežinojimo, 

kaip elgtis. Jei nesame nėkart atsidūrę situacijoje, kai kolegai nutiko vie- 

nokia ar kitokia asmeninė problema, tai nežinome, kaip tinkamai į tai 

sureaguoti. Norėtumėme sureaguoti, bet nesiryžtame iš nežinojimo, ar 

neužgausime ir neįskaudinsime susikrimtusio kolegos dar labiau. 

Vieno iš mūsų pažįstama Vida (vardas pakeistas) neseniai pasakojo: 

Mano bendradarbė atėjo pirmadienį į darbą kaip nesava. Atrodė 

taip, lyg visą savaitgalį būtų verkusi. Pradėjau klausinėti vieno, paskui 

– kito kolegos, kas jai atsitiko. Kažkas pasakė, kad jos vyras paprašė 

skyrybų. Mane net nupurtė. Tokia graži šeima atrodė. Taip jai nieko 

ir nesugebėjau pasakyti nei tą dieną, nei likusias dienas tą savaitę. 

Jei jau sužinojote, kad bendradarbiui nutiko nelaimė (skyrybos, artimo 

žmogaus netektis, kokia nors trauma ar liga…), vos tik apie tai sužinojote, 

reikia kažkaip sureaguoti. Būtinai reikia, nes kitaip – kokie jūs bendradar- 

biai?! Tik prašalaičiai, laikinai susitikę nuveikti kokio nors bendro darbo. 

Sureaguoti svarbu, nes: 

-  kolegai dabar praverstų visa įmanoma parama ir pagalba, net 

jei kolega tai neigia (vien žinojimas, kad yra palaikančių žmo- 

nių, – padeda); 

-  tai svarbu kaip pavyzdys kitiems kolegoms, kaip jūsų koman- 

doje elgiamasi, kai kažkurį užklumpa nelaimė (galiausiai, tai 

yra pavyzdys, kaip jūs norėtumėte, kad su jumis būtų elgiama- 

si ištikus asmeninei bėdai); 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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-  jūs esate geras žmogus ir iš tiesų norite kolegai padėti šioje 

situacijoje. 

Kaip sureaguoti, priklauso nuo to: 

-  ar artimi bendradarbiai esate, 

-  ar jūs tvirtai jaučiatės (juk nepaguosite bendradarbio, jei vos 

priėję apsipilsite ašaromis jam ant peties). 

-  Svarbiausia – sureaguoti. 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei nugirdote, kad kolegai nutiko nelaimė, ir tai – ne gandai, 

užsukite su juo pasikalbėti (o jei tai – gandai, žiūrėkite situ- 

aciją „Kaip elgtis, kai kažkas skleidžia gandus ir apkalbas“). 

Būkite nuoširdūs: „Girdėjau, kas atsitiko. Labai gaila. Priimk 

mano užuojautą.“ Bijote, kad tokių guodėjų bus marios? Ne- 

bus. Daugelis žmonių apsimes, kad nemato dramblio kamba- 

ryje. Tiesiog užsukite pareikšti užuojautą ir palaikymą. 

2.   Nusiteikite, kad kolega su ištikusia problema susidoros ne per 

dieną ar dvi. Susitaikyti su netektimi (ar tai būtų skyrybos, 

ar artimo žmogaus netektis, ar sveikatos problemos, ar kita 

bėda) užtrunka. Duokite jam laiko. Kelias savaites ar mėne- 

sius. Jei reikia, pasistenkite perimti dalį kolegos darbų. Tegu 

pasiima laisvų dienų ar atostogų. Bet pirmiausia paklauskite, 

kokios pagalbos reikėtų. Ir net jei jis sakys, kad jokios, susitvar- 

kysiu, būkite pasirengę padėti. 

3.   Būkite pasiruošę skirti laiko pokalbiui su kolega. Galbūt iškart, 

o galbūt kai jis grįš į darbą po kelių laisvų dienų, galite pasiū- 

lyti pasikalbėti. Neprimygtinai, bet pasiūlykite: Jei norėtum 

pasikalbėti – tik pasakyk. Ar jis pasinaudos pasiūlymu, ar ne 

– čia jau jo sprendimas. Jūs tik pasiūlykite ir būkite prieinami. 

Daugybė žmonių sunkiose situacijose patiria depresijos simp- 

tomus ar net apninka mintys apie savižudybę, jei neturi palai- 

kymo iš artimos aplinkos. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.   Jei kolega kalbėsis ir norės pasipasakoti, pirmiausia išklausyki- 

te. Nepatarinėkite, nevertinkite, nesmerkite. Tik išklausykite. 

Tai nėra lengva. Pajuskite kolegos emociją ir parodykite su- 

pratimą taip, kaip mokate. Matau, kad tau sunku. Suprantu, 

kad tau dabar labai nelengva. Nesidėkite gelbėtoju ir visiškai 

neperimkite kolegos nelaimės. Čia jis turi susitaikyti su netek- 

timi, ne jūs. Jūs galite tik padėti: palaikyti, išklausyti, perimti 

dalį darbų, vėl išklausyti. Gali būti sunku patikėti, bet daugeliui 

žmonių išsikalbėjimas padeda pasijusti geriau. 

5.   5.   Bendraukite su kolega ir toliau, periodiškai pasiteiraukite, 

kaip jis laikosi. Jei matote, kad bendradarbio liūdesys užsitę- 

sė kelias savaites ar mėnesį, pasidalinkite su juo savo nerimu. 

Nediagnozuokite jokių depresijų ar potrauminių sindromų 

(palikite tai profesionalams), tik pasidalinkite nerimu: Man 

neramu, kai matau tave liūdną taip ilgai. Kaip tu jautiesi? Pa- 

siūlykite kreiptis pagalbos į psichologą. 
 

 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Sakykite, kad viskas bus gerai, visi kažkada mirsim. Tuomet 

bet kokia problema išsispręs savaime ir visiems laikams. Galite 

pajuokauti, kad problemos savaiminį išsisprendimą galima ir 
pagreitinti. 

2.   Gesinkite gaisrą ugnimi kaip tikras superherojus. Jei išgirdo- 

te, kad kolegą ištiko bėda – paleiskite dešimteriopai išdidintų 

paskalų. Jei tai skyrybos: jie daužėsi pagaliais ir keptuvėm, kai- 

mynai mėnesiais negalėjo užmigdyti vaikų, policija uždraudė 
prisiartinti prie vaikų darželio arčiau nei 500 metrų. 

3.  Pajunkite vaizduotę, įtraukite kūrybiškus bendradarbius. Vė- 

liau, kai kolegai reikės paneigti gandus, realios problemos at- 
rodys kaip žaidimas. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



60 

1 5 s i t u a c i j a . Kaip elgtis, jei kolegai nutiko asmeninė nelaimė  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 
 

 
4.  Apderkite visais įmanomais epitetais, etiketėm, apkalbom, 

nuogirdom ir panašiomis fantazijomis asmenį, grupę ar reiš- 

kinį, sąlygojančius kolegos asmenines bėdas. Būkite ryžtingi 

ir negailestingi savo sarkazmu ar kita pasirinkta literatūrinės 

išraiškos priemone. Jei nepadės kolegai – bent jau jums bus 

smagu. Varykite plačiu potėpiu, nevaržykite fantazijos, nebi- 

jokite – neperlenksite. Galų gale, pačias bjauriausias etiketes 

žmonėms kabina… patanatomai. Žinoma, galite pabandyti nu- 

rungti ir juos. 

5.   Priminkite žydų išmintį: „Jei problemą galima išspręsti pinigais 

– tai išlaidos, ne problema.“ Žinoma, gali būti problema, kad 

nėra pinigų problemą paversti išlaidomis. Bet jūsų reikalas pa- 

siūlyti idėją, o ne realiai ją įgyvendinti. 

6.   Užkraukite kolegą darbais iki ausų. Permeskite ir dalį savo dar- 

bų – tegu užsimiršta. Darbu nuo problemų gydo rytų medici- 

nos specialistai Kinijoje ir Šiaurės Korėjoje, tad rytų išmintis 
žino, kas geriausia sveikam kūnui ir protui. 
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16 s i tuaci ja . Kaip pagirti kolegą 
 

Yra toks anekdotas, kurį darbuotojai pasakoja apie savo vadovus: 

Jei ką nors blogai padarysiu, vadovas būtinai išsikvies ir duos velnių. O 

jei ką nors gero atliksiu – tylės arba, geriausiu atveju, burbtels: „Nor- 

maliai“. 

Ir kai kas nors seminare ar prie pietų stalo papasakoja šį anekdotą, visi 

juokiasi. Juokinga, nes atpažįstame realybę. Ir ne tik vadovų realybę. 

Patys darbuotojai atpažįsta, kad dažnai taip elgiasi: 

-  Jei kolega padaro ką nors netinkamo – reikia iškart sureaguoti! 

-  O jei padaro ką nors gero – na, tai visiškai normalu. Einam 

dirbti toliau. 

Pagirti žmones yra svarbus darbas, nuo kurio priklauso: 

-  kolektyvo mikroklimatas, 

-  jūsų ir kolegų nuotaika, 

-  jūsų ir kolegų motyvacija dirbti, 

-  galiausiai, ar jus pačius kas nors ateityje už panašius darbus 

pagirs. 

Kodėl žmonės, net tai ir žinodami, šykšti pagyrimų? 

Viena priežasčių – nusistovėję kolektyvo normos. Daugelyje komandų 

daug kalbama apie  problemas, visokius vėlavimus, klaidas, nesėkmes, 

avarijas ir pažeidimus. Daug mažiau – apie sėkmingas praktikas, preven- 

ciją, laiku atliktus užsakymus, inovacijas ir patobulinimus. Kaip čia staiga 

imsi ir pradėsi girti kolegas, jie gi prie to nepratę! Dar ims ir pagalvos, 

kad kažkas su jumis negerai. Užvalgėte kokių grybų, kanapių pyrago ar 

dar kažko baisesnio. 

Kita priežastis – mūsų pačių negebėjimas nuoširdžiai pagirti. Galbūt 

esate turėję kolegų (o gal jūs – vienas tokių?), kurių sakomi pagyrimai 

visuomet skamba nuoširdžiai? Ne tiek daug žmonių moka natūraliai, 

konstruktyviai pagirti. 

Įkvėpimo galime pasisemti iš vieno Skandinavijos šalyse atlikto tyrimo. 

Jo metu nustatyta, kad laimingiausios buvo tos šeimos, kuriose pagyrimų 

buvo tris kartus (taip, tris kartus!) daugiau nei kritikos. Vadinasi, vieną 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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kartą ką nors sukritikavę (bendradarbį, žmoną ar vyrą), esame skolingi 

tris pagyrimus. O pagyrimai, kaip žinia, skatina kitus pagyrimus. Kaip 

šauksi, taip atsilieps, – sako tautos išmintis. 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.  Kai tik pastebite ką nors tinkamo, pagirkite. Nelaukite kito 

palankaus momento – pagirkite iškart, kai tik pastebite gerą 

elgesį ar pasiektą rezultatą. Jei pradelsite – greičiausiai pasi- 

mirš. Sakoma, kad geriausias laikas yra… dabar! Kai kuriose si- 

tuacijose gali užtekti žvilgsnio ir aukštyn iškelto nykščio, tačiau 

dažniausiai reikia pakalbėti daugiau. 

2.  Būkite konkretūs, venkite tokių šabloniškų, nenuoširdžiai ir 

abstrakčiai skambančių frazių kaip: 

-  šaunuolis, 

-  puikiai padirbėta, 

-  šaunus darbas, 

-  gražu žiūrėti, kaip dirbi. 
 

Kalbėkite konkrečiai, įvardinkite, už kokį elgesį giriate. Tuomet 

pagyrimas skambės sąžiningai ir nuoširdžiai: 

-  mačiau teigiamą kliento atsiliepimą, atrodo, kad jis liko 

patenkintas tavo pasiūlymu, 

-  vadovai susirinkime gyrė tavo paruoštą naują ataskaitos 

formą, 

-  tu labai užtikrintai valdei pokalbį, uždavei daug klausimų, 

-  man patinka nauja tvarka ant tavo darbo stalo. 
 

3.   Neapsiribokite vienu sakiniu, pakalbėkite daugiau apie situaci- 

ją, elgesį ar rezultatą, už ką giriate. Gali paklausti: 

-  Kaip tau tai pavyko? 

-  Kaip tu taip sugalvojai padaryti? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.   Jei jau giriate, tuomet tos pačios situacijos, elgesio ar rezultato 

nekritikuokite. Sakoma, kad šaukštas deguto statinę medaus 
pagadina. Jeigu pasakysite: Klausiau tavo pristatymo. Puiki 
pradžia, tik galėjo būti trumpesnė, kolega gali likti nesupratęs 
– ar jūs čia giriate, ar kritikuojate jo pristatymą... 

5.   Ieškokite daugiau progų pagirti kolegas, o radę – išnaudokite 

jas ir dalinkitės pagyrimais. Tai – labai stiprus pozityvumo už- 
taisas! Be to, girdami kitus, skatinate juos labiau pastebėti ir 
jūsų gerai atliekamus darbus. Tad nenustebkite, jei pradėjus 
dažniau girti kolegas, po kurio laiko ir jie ims dažniau girti ir jus. 

 
 

 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Venkite girti kolegas bendraudami tiesiogiai, geriau viską su- 

rašykite jiems elektroniniu paštu, o elektroninį laišką siųskite 
per biuro administratorę. 

2.   Girkite tik savo darbą, būtinai užsiminkite, kaip jūs nuolat tai- 

sote kitų padarytas klaidas, patartina, garsiai įvardijant klaidas 
padariusius bendradarbius. Visi turi matyti jūsų herojiškas pa- 
stangas pakęsti kolegas. 

3.   Niekada niekada niekada negirkite viešai. Žmonės nuo viešų 
pagyrimų išlempa, atsipalaiduoja, virsta tinginiais ir apkiautė- 
liais. Su tokiais vėliau dirbti – menkas malonumas. 

4.   Tomis retomis progomis, jei jau giriate, kalbėkite bendromis 

frazėmis su lengva ironiška šypsena („šaunuolis“, „matai, kar- 
tais puikiai tvarkaisi“, „kaip tau – tikrai neblogai“), kad ben- 
dradarbis nesuprastų, už ką tiksliai giriate ir, apskritai, ar iš viso 
giriate. 

5.   Pagyrę kolegą už kokį nors darbą, tuojau pat perduokite bent 

dalį jau padaryto jo darbo pataisyti (net jei to visiškai nereikia) 
jo geriausiam draugui įmonėje. Tada slapčia stebėkite sukeltą 
sumaištį, o jei kas apkaltins jus – patys kalti, kad naiviai tiki 
kiekvienu sakomu žodžiu! 
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17 s i tuaci ja . Kaip priimti pagyrimą 
 

Esate girdėję apie lietuvišką kuklumą? Na, kad mes, lietuviai, į pagyri- 

mus reaguojame maždaug taip: 

„Ne, ką jūs, aš čia beveik nieko nepadariau.“ 

(Nors JŪS tam darbui skyrėte ištisas dvi savaites.) 

„Baikit, man buvo visiškai nesunku.“ 

(Nors kol JŪS išsiaiškinote, kaip tai atlikti, visiškai prasikeikėte.) 

„Tai kad čia ne visai mano nuopelnas, čia mes visi kaip komanda pada- 

rėme.“ 

(Nors tai JŪS darėte didžiąją dalį visų darbų ir dar visaip motyvavote 

komandos narius prisidėti.) 

Tai štai, nėra to lietuviško kuklumo. Kiek mums teko bendrauti su lat- 

viais, estais, lenkais, britais – bene visi jie įvardijo, kad priimti pagy- 

rimus nelengva. Vieniems žmonėms (nepriklausomai nuo tautybės) 

lengviau, kitiems – sunkiau, bet iš esmės – nelengva. 

Ne, tai nėra nemalonu. Jausmas toks… daugialypis. 

Girdint, kaip kažkas (vadovas, kolega, klientas ar šeimos narys) giria, 

plūsteli tokia šilta malonumo banga. Galite užsimerkti ir įsivaizduoti, 

kaip jūsų vidinis narcizas tą akimirką palaimingai nusišypso, patogiai at- 

silošia krėsle, ištiesia kojas, suneria rankas virš galvos ir mėgaujasi… O 

tada iš prieblandos iššoka jūsų vidinis kritikas ir šūkteli: 

– Ė! Neįsisvajok čia! Jau, matau, nosį užrietei! – ir pribėgęs prie 

krėslo papurto atsipalaidavusį narcizą. – Pamatysi, tuoj tavęs ims 

ko nors prašyti! 

– Na ne, – priešinasi netikėtai užkluptas narcizas. – Juk taip nuo- 

širdžiai pagyrė. 

– Ir kas iš to? – atšauna kritikas. – Nemanyk, kad esi kažkuo už 

kitus geresnis. 

Narcizo ir kritiko dialogai gali baigtis įvairiai. Kartais laimi vienas, kar- 

tais – kitas. Bet vien tik tai, kad tokie dialogai vyksta, rodo, kad priimti 

pagyrimus nėra lengva. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



65 

1 7 s i t u a c i j a . Kaip priimti pagyrimą  

 

P 
a 

t a
ri

m
a

i  
g 

e
r a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Išklausykite pagyrimą iki galo. Nors gali atrodyti, kad žinote, 

ką jums nori pasakyti, ar kad nesate verti tų gerų žodžių – ne- 

nutraukite viduryje minties ar sakinio. Gal ir neišgirsite kažko 

naujo (o gal, priešingai, išgirsite?), išklausykite vien tik iš pa- 
garbos giriančiajam. 

2.   Padėkokite. Būtinai! Juk žmogus skyrė laiko, pastangų (žiūrėki- 

te situaciją „Kaip pagirti“), tad padėkos tikrai nusipelnė. Paro- 

dykite, kaip jaučiatės. Malonu girdėti gerus žodžius? Netikėta? 

Taip ir pasakykite. 

3.   Jei nėra aišku, už ką jus giria, paklauskite: 

Labai malonu girdėti, kad tau patiko mano prezentacija. 

Ačiū. O kas konkrečiai tau paliko įspūdį? 

Taip perkelsite pagyrimą iš abstraktaus lygio į konkretų. Ir gal- 

būt gausite pastebėjimų, ką konkrečiai kolega įvertino jūsų 

darbe, kas jam patiko. 

4.   Neužrieskite nosies. Pagyrimas, pozityvus įvertinimas (net ir 

„Auksinės gervės“, bilietas į „Euroviziją“ ar Nacionalinė premi- 

ja, jau nekalbant apie Mėnesio darbuotoją ar Metų atradimo 

nominaciją jūsų įmonėje) – tai ne priežastis susireikšminti. Pa- 

gyrė? Ačiū! Einam daryti gerų darbų toliau! Pakartokite sau 

mintyse, kad buvote pagirtas, pasipasakokite kitiems, jei nori- 

te, bet nesusireikšminkite. 

5.   Bendraukite su žmonėmis, kurie moka girti kitus, ir mokykitės 

to iš jų (ypač tada, kai matote, kad jūsų darbo aplinkoje trūksta 

pozityvumo ir pagyrimų). Šalutinis bendravimo su tokiais žmo- 
nėmis poveikis – auganti jūsų savivertė ir pasitikėjimas savimi. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Vos tik išgirdę Labai gerai…, nutraukite pašnekovą, įvardinkite, 

kad jūs jau seniai tai žinojote, ir be jūsų indėlio akivaizdžiai nie- 

kas nebūtų įvykę. Jauskite savo vertę. Pasikelkite.  Dabar jūs – 
herojus, kolektyvo vėliavnešys ir Marytė Melnikaitė viename, 

ir tiesiog keista, kad tai nebuvo pastebėta anksčiau. 

2.   Būtinai paminėkite, kad esate verti žymiai aukštesnių pareigų, 

atlygio, išskirtinės darbo vietos ir poilsio sąlygų – tik pailsėjęs 
herojus gali atlikti žygdarbius. 

3.   Pasikabinkite virš savo darbo vietos Šv. Jurgio paveikslą – čia 

tas, kur nusmeigia drakoną ietimi, šuoliuodamas ant žirgo. 

Įvaizdis svarbu vidinei herojaus motyvacijai. 

4.  Pasistenkite kiekvienam bendradarbiui papasakoti, kaip jus 

pagyrė, bent tris kartus per savaitę. Jei pametėte skaičių su ku- 

riuo nors – pradėkite nuo pradžių. Antrą savaitę galite pradė- 

ti improvizuoti detalėmis, prikurti smulkmenų, kad kolegoms 

nebūtų nuobodu. Vėliau galite prikurti pagalbinių istorijų, kaip 

jus gyrė, o kitus lygino su jumis ir peikė. Būkite tikri, po dviejų 

savaičių jums atėjus prie kavos aparato eilės nebus, o biure ir 

susirinkimuose mėgausitės ramybe nuo kolegų klausimų. 

5.   Viską neikite. Būkite tikras lietuvis. Menkinkite save. Klykite, 

kad esate neverti, nenusipelnėte, kad per klaidą kitų nuopel- 

nai atitenka jums. Isterikuokite. Pasakokite, kaip dabar nera- 

site sau vietos ir negalėsite dirbti toliau, nes jaučiatės perver- 

tinti, nepelnytai išskirti iš kitų ir niekada nepajėgsite pateisinti 

parodyto pasitikėjimo. Maldaukite, kad jus perkeltų į blogiau- 

sią vietą, skyrių, pasiųstų į komandiruotę Baltarusijoje ar dar 

kur nors. 
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18 s i tuaci ja . Kaip konstruktyviai 
išsakyti kritiką kolegai 

 
Per paskutinius metus vienam iš mūsų teko vesti nemažai seminarų skir- 

tingose įmonėse apie tai, kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį. Maždaug 

kas trečiame seminare kokiam nors dalyviui kildavo toks klausimas, po 

kurio rutuliodavosi maždaug toks pokalbis: 

– Kaip man pasakyti bendradarbiui, kad jis… na… hm… Kaip čia 

jums pasakius… Na, kad jis turi kvapą? – kažkodėl net beveik ne- 

pažįstamam seminaro moderatoriui užduodamas TOKĮ klausimą, 

žmogus jaučiasi nejaukiai. 

– Dvelkia prakaitu? – pasitikslina moderatorius. 

– Taip, teisingai, – seminaro dalyvis pasijunta suprastas, jam pasi- 

daro kiek lengviau kalbėti. – Prakaito kvapas. Labai visus nervina. 

– Žinot, man dažnai užduoda šį klausimą. 

– Tikrai? – seminaro dalyviui dar labiau palengvėja supratus, kad 

jis nėra vienas, susiduriantis su TOKIA problema. – Tai ką man da- 

ryti? 

– Tikriausiai jau dovanojot dezodorantą ar muilą, ir tai nepadėjo? 

– O iš kur jūs žinot? Ir kiti taip daro? – nustemba dalyvis. – Matau, 

kad nebuvau labai originalus. Ne, tai tikrai nepadėjo. 

– O ar pasakyti apie prakaito kvapą kolegai bandėt? 

– Tiesiog taip va imti ir pasakyti? Ir viskas? 

Taip. 

Pasakyti ir viskas. Nebijoti, kad įsižeis, užsigaus, įsiskaudins, nekalbės dvi 

dienas ir nebesiūlys eiti kartu pietauti. 

Pagalvokite: ar geriau, kad apie nemalonų prakaito kvapą kolega sužinos 

iš jūsų, artimo bendradarbio, ar iš vadovo, kliento, o gal – tiesiai iš įmo- 

nės savininko? 

TOKIŲ situacijų darbe yra daugybė: vėlavimai, atidėliojimai, garsus kal- 

bėjimas telefonais bendrose erdvėse, pašaliniai darbai susirinkimuose, 

vengimas prisiimti atsakomybę, pažadų netesėjimas ir susitarimų nesi- 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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laikymas, apkalbos ir dar daug daug kitų situacijų. Kiek progų išsakyti 
kritiką! Ir kiek daug… praleistų progų. 

Sakydami kritiką (pabrėžiame – sakydami konstruktyvią kritiką), jūs da- 
rote paslaugą kolegai. Jūs juk norite padėti. Parodyti jam tai, ko jis galbūt 
nepastebi ir nedaro. O svarbiausia, jūs juk norite, kad ateityje kolega 
patobulėtų, taptų dar geresnis. Tad jei matote kolegos veiksmuose, pa- 
stangose ar rezultatuose kažką tokio, kas, jūsų manymu, nėra efektyvu, 
belieka... 

...pasakyti, ir viskas. 
 
 

 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Išsakykite kritiką iškart, kai pastebite netinkamą elgesį ar re- 

zultatą. Nelaukite kitos patogios progos, nes jos gali ir nebūti. 

O jei pastebėta problema mažesnė – gali ir pasimiršti. Tiesa, 

pats pokalbis gali būti nemalonus, bet kuo ilgiau lauksite, tuo 

nemaloniau bus (užmeskite akį į situaciją „Kaip motyvuoti 

save atlikti nemalonias užduotis“). 

2.   Kalbėkite konkrečiai. Aiškiai įvardinkite, koks konkretus ben- 

dradarbio elgesys ar rezultatas jums atrodo nepriimtinas. Svar- 

bu, kad kritikuotumėte ne žmogų kaip asmenybę, o elgesį, pa- 

stangas ar rezultatą. 
 

BLOGAI GERAI 

nekonkreti kritika asmeniui konkretus elgesys 
 

„Tu nepunktualus.“ g „Tu pavėlavai į susirinkimą.“ 
 

„Tu neatsakingas.“ g „Neatsiuntei man informacijos, 
kurią žadėjai atsiųsti.“ 

„Tu nusišneki.“ g „Manau, kad tavo nuomonė 
šiuo klausimu neteisinga.“ 

„Tu nemotyvuotas.“ g „Šią paprastą užduotį tu 
darei tris dienas.“ 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Įvardinkite ir tai, kokios buvo netinkamo elgesio ar rezultato 

pasekmės: „Dėl to negalėjau laiku išsiųsti pasiūlymo klientui“. 

3.   Kalbėkite ramiai, nepulkite. Būtinai paklauskite ir išklausykite 

bendradarbio nuomonę. Geriausi kritikos pokalbiai – tai dia- 

logai. Rekomenduojame vieną atvirą, nekaltinantį, skatinantį 

kalbėti (ir kone universalų) klausimą: 

„Kas atsitiko?“ 

Galbūt išgirdę papildomos informacijos, pakeisite savo nuo- 

monę apie kolegos poelgį. O galbūt išgirdę kolegos nuomonę 

pamatysite, kad reikia jam paaiškinti situacijos svarbą. 

4.   Kartu sutarkite konkrečius veiksmus, kaip bendradarbis spręs 

(o gal jūs kartu spręsite?) situaciją. Juk toks ir yra pagrindinis 
konstruktyvios kritikos tikslas – kad situacija ateityje gerėtų! 

5.   Pokalbį užbaikite pozityviai. Jei susitarėte, ką darysite, padė- 

kokite kolegai už tai. Jei nesusitarėte, taip pat padėkokite: už 

pastangas, geranoriškumą, skirtą laiką. Pozityvi pokalbio pa- 
baiga gali pridėti kolegai motyvacijos laikytis jūsų susitarimo 

arba, jei dar nesusitarėte, jo energingiau ieškoti. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Stenkitės kritikuoti viešai, kad kritiką girdėtų kuo daugiau žmo- 

nių. Prieš kritikuodami pasistenkite išlaukti momento, kada 

jau nieko pakeisti nebeįmanoma. Tam ypač tinka gimtadieniai, 

įmonės šventės ir darbo tarybos susirinkimai. 

2.   Jei nepavyksta viešai, kritikuokite bendradarbį jam negirdint 

(bet būtinai pasistenkite, kad jis nugirstų savo vardą) – tegu 
pirma visi kolegos sužino, ką jis padarė. Kalbėdami su kolego- 

mis minėkite bendradarbio vardą, reikšmingai linksėkite galva, 

mojuokite ir skėsčiokite rankomis. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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3.   Užsipulkite asmeniškai, kuo bendresnėmis frazėmis (tau trūks- 

ta elementarių žinių, tavo metų žmonės jau turėtų sugebėti 

viską padaryti patys), kad bendradarbis jaustų savo menkumą 

tarp kolegų. Nuolat lyginkite jį su įvairiais gyvūnais, pavyzdžiui, 

„arkliui būtų aišku“, „prūdo karosas sugebėtų“ ir panašiai. 

4.   O geriausia – išvis nekritikuokite. Tegu visi patys susipranta, 

kas negerai, o jūs vaikščiokite, sukiokite pirštą ties smilkiniu ir 
demonstratyviai dūsaukite. 

5.   Pokalbį užbaikite numodami ranka, nebaigę frazės ir nueikite 

neatsigręždami. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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19 s i tuaci ja . Kaip išsakyti kritiką vadovui 
 

Jei jau svarstote, kad reikia išsakyti kritiką vadovui, matyt, yra nutikę 

kažkas svarbaus. Tikriausiai sprendžiate dilemą: pasakyti jam tai ar ne- 

pasakyti? Kyla logiškų klausimų: 

– jei pasakysiu, kaip vadovas sureaguos? kokios bus pasekmės 

MAN? 

– jei nepasakysiu, kokios bus pasekmės MAN? 

Tikriausiai sveriate kiekvieno varianto už ir prieš? Ir kaip pavyksta? 

Štai keletas pavyzdžių. 

Kartą seminare diskutavome apie opias vienos įmonės problemas. 

Diskusijoje dalyvavo įmonės vadovas ir apie dvi dešimtys darbuo- 

tojų. Diskusijos viduryje vadovas staiga prisiminė, kad turi skubų 

susitikimą ir išėjo. Pokalbis be vadovo iškart pasikeitė. Darbuoto- 

jai pradėjo siūlyti galimus aptariamų problemų sprendimus, kelti 

naujus klausimus. Į vieną klausimą prireikė įmonės vadovo atsa- 

kymo. Seminaro moderatoriui pasiūlius, kad kažkas iš darbuotojų 

po seminaro užsuktų pas vadovą į kabinetą ir paklaustų jo tiesio- 

giai, nuskambėjo atsakymas: „Jūs ką? Su tokiu klausimu ateiti pas 

direktorių būtų tikra savižudybė!“ 

Oho! Žudikas, o ne vadovas! Tikrai ne tas pavyzdys, kai vadovas tinkamai 

priima kritiką, ar ne? Darbuotojai bijo ir nesiryžta net paklausti... Svars- 

tyklės akivaizdžiai svyra į nesakyti pusę. 

Bet yra ir kitokių pavyzdžių. 

Nedidelės paslaugų įmonės vadovas kartą per savaitę turi rezul- 

tatų aptarimo susitikimus su kiekvienu savo komandos žmogumi. 

Greta įprastinių klausimų (kokie tavo paskutinės savaitės pasieki- 

mai? koks pradėtų darbų progresas? kokios problemos? kokie šios 

savaitės darbai?) keliami ir tokie klausimai: 

– kokios tau reikia pagalbos tavo darbuose iš manęs, kaip iš va- 

dovo? 

– ką man, kaip vadovui, patartum daryti, kad daugiau tau padė- 

čiau? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Pirmas ir antras pavyzdžiai skiriasi kaip diena ir naktis? O taip! Antruoju 

atveju svarstyklės greitai nusvyra į sakyti pusę. Šis vadovas atrodo gero- 

kai atviresnis grįžtamajam ryšiui. Jis netgi proaktyviai ieško grįžtamojo 

ryšio savaitinių susitikimų metu! 

Tikėtina, kad jūsų dabartinis vadovas yra kažkur viduryje tarp to pirmojo 

(„žudiko“) ir to antrojo („proaktyviojo“). Čia jau kaip kam pasisekė. 

Bet kokiu atveju yra rizikos, kad bet koks vadovas į išsakytą kritiką su- 

reaguos skausmingai ir JŪS galite sulaukti nemalonių pasekmių. Iš kitos 

pusės, yra tikimybė, kad jūsų išsakyta kritika vadovui padės tapti efek- 

tyvesniam, lankstesniam, geriau išpildyti tai, ko iš jo tikisi darbuotojai. 

Ir žinote ką? Remdamiesi savo patirtimi, statome dvidešimt prie vieno, 

kad dauguma darbuotojų neišdrįs tiesiogiai išsakyti kritikos savo vado- 

vui. Kentės dantis sukandę ir juokaus: 

Mūsų vadovas nevėluoja. Jis užsilaiko. 

Arba: 

Pirma taisyklė: vadovas visuomet teisus. Antra taisyklė: jei neteisus, žiū- 

rim pirmą taisyklę. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Išdrįskite kalbėti. Tai – svarbiausia. Jei jūsų vadovas nėra tas 

„žudikas“, pasverkite dar kartą už ir prieš ir išdrįskite pasaky- 

ti savo nuomonę. Privačiame keturių akių pokalbyje, žinoma, 

nes vadovai (kaip ir visi kiti sveikos psichikos žmonės) nemėgs- 

ta viešos kritikos. 

2.   Pokalbį galite pradėti nuo to, kad turite keletą minčių apie va- 

dovavimą (efektyvumą, darbą, pinigus ar kitką), kuriomis no- 

rite pasidalinti. Paklauskite vadovo, ar dabar geras laikas apie 

tai pasikalbėti. Ir sulaukite atsakymo. Jei atsakymas ne – tai 

ne (užsuksite kitą kartą), o jei taip – na, jei jau vadovas pasakė 

taip, jis jus bent jau išklausys. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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3.   Išsakykite savo nuomonę taip, kaip bet kuriam kitam kole- 

gai (žiūrėkite  situaciją „Kaip konstruktyviai išsakyti kritiką 

kolegai“): ramiai, nekaltindami, kalbėdami apie elgesį, o ne 
apie asmenį, skatindami dialogą. 

Pavyzdžiui: 

„Man atrodo, kad mūsų susirinkimai nėra labai efektyvūs. 

Jie užsitęsia ilgiau, nei planuojame, dalyviai nėra įsitraukę, 

užsiima kiekvienas savo darbais: dirba kompiuteriais, nau- 

dojasi telefonais. Galvojau, kaip pakeisti situaciją, ir turiu 

pasiūlymą. Svarbu, kad jūs, kaip mūsų įmonės vadovas, bū- 

tumėte visiems pavyzdys, kaip elgtis susirinkimuose. Kon- 

krečiai – nesinaudotumėte telefonu ir kompiuteriu, įsitrauk- 

tumėte į aptariamus klausimus. Kaip manote?“ 

4.   Koncentruokitės į pasiūlymus. Ne į tai, kas blogai, o į tai, ką 

galima pakeisti, pagerinti, patobulinti esamoje situacijoje. 
Geri vadovai vertina darbuotojus, kurie ateina ne su proble- 

momis, o su pasiūlymais. Dar aukštesnis lygis – ateiti ne su 

vienu, o su keliais apgalvotais pasiūlymais. 

5.   Jei jūsų vadovas nuolatos nepriima kritikos, pastabų, kito- 

kių nuomonių (ir ne tik iš jūsų, bet ir iš kitų žmonių), jums 

nepasisekė. Ieškokite kito darbo. 
 

 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Senovės išmintis byloja: „kvailys yra tas, kuris mano, kad yra 

išmintingesnis už mane.“ Be abejo, tai galioja ir jūsų vadovui. 

Todėl neverta net pradėti terliotis su kritikos išsakymu. Vis 
tiek nesupras. 

2.   Geriausia išvis venkite savo vadovo. Nusisukite net nuo žvilgs- 

nio, neatsakykite į sveikinimus, stenkitės akivaizdžiai jo nepa- 

stebėti. Manipuliuokite. Specialiai kreipkitės patarimo į že- 

mesnio rango ar kompetencijos kolegą, ypač tais klausimais, 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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kuriais vadovas yra tikrai pasikaustęs. Tokios priemonės labai 

greitai įvarys bet kurį žmogų į neviltį, ir greitu laiku vadovas 

pats maldaus jūsų išsakyti jam kritiką ar bent kokias nors pas- 

tabas jo paties veiklos atžvilgiu. 

3.   Efektyviausia bet kurio viršininko kritika – paskalos. Tai labai 

konstruktyvus būdas, garantuojantis, kad kritika vadovą pa- 

sieks pačioje kūrybiškumo brandoje – mat paskalos vystosi, 

auga, šakojasi. Taigi, drąsiai naudokitės amžių išmėginta tech- 

nika. Net senovės graikų dievai ir pusdieviai varė vienas ant 

kito nesidrovėdami – sendamos paskalos tampa mitais. Ką gali 

žinoti – gal kokią jūsų sugalvotą istoriją apie vadovą po kokių 

trijų tūkstančių metų studijuos mokyklose kaip šių laikų mitą. 

Pasitarnaukite ateičiai, skleiskite paskalas! 

4.  Kūrybinga atmosfera negali būti sukurta ar palaikoma prita- 

riant ir pataikaujant. Jūsų pareiga – išvaryti vadovą iš komforto 

zonos. Kitaip tariant, varykit vadovą į neviltį, kvestionuodami 

kiekvieną sprendimą, siūlymą, iniciatyvą. Jei nerandate dėl 

ko kritikuoti – imkitės demagogijos, cituokite niekada jo nei- 

šakytas mintis, ginčykite neva tai vadovo sakytas idėjas. Kuo 

absurdiškesnės jos bus, tuo labiau primins tiesą, tuo sunkiau 

vadovui bus jas atremti. 

5.   Niekada nepateikite sprendimo. Jūs – ne matematikas, jūs – 

veiksmo žmogus. Jūsų misija – pakelti alasą, jovalą, savo kri- 

tinėmis pastabomis priverčiant vadovą ne tik suabejoti savo 

sprendimų (net ir akivaizdžiai puikių) teisingumu, bet ir savo 

kompetencija ar net psichine sveikata. Tik abejojantis ieškos 

sprendimo! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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20 s i tuaci ja . Kaip išsakyti viešą kritiką 
 

Taip, perskaitėte teisingai – vieša kritika. Čia tikrai ne korektūros klaida, 

nors galėjo taip pasirodyti. Kaip žinia, konstruktyvi kritika turėtų būti 

išsakoma privačiai, prie keturių akių, ar ne? Tačiau kartais tenka kritiką 

išsakyti viešai (nors ir nerekomenduojame to daryti). 

Jei svarstote, kad reikia išsakyti kritiką viešai, pasitikrinkite, ar galvojate 

apie tinkamą situaciją. Iš mūsų patirties, vieša asmeninė kritika galėtų 

būti išsakoma tik dviem atvejais: 

-  Pirmas atvejis. Kolega padarė klaidą, apie kurią turėtų žinoti 

ir kiti bendradarbiai (galbūt, kad iš to pasimokytų ir patys to- 

kių klaidų nepadarytų, o galbūt dėl to, kad tiesiog žinotų apie 

įvykusią situaciją). 

-  Antras atvejis. Kolega po daugybės individualių pokalbių su 

jumis nesikeičia:  elgiasi vis taip pat netinkamai (vėluoja, me- 

luoja, prakaituoja ar dar blogiau). 

Kaip matote, čia nepatenka tokios situacijos: 

-  Jūs perpykote, nes bendradarbis trečią kartą pavėlavo į dar- 

bą, ir jūs vėl turėjote atsakinėti į jam adresuotus skambučius. 

-  Jūs stipriai susinervinote, kai kolega permetė jums savo klien- 

to laišką su prierašu: „Staigiai atsakyk jam“. 

Tokiose ir panašiose situacijose labai norisi išrėžti kritiką į akis, ir visiškai 

nesvarbu, kas dar ją girdės. Kodėl? Nes apima stipri emocija: stipriai 

susinervinote ir perpykote. Emocijos nugali ir… gali nutikti bet kas. Iki 

fizinio smurto gal ir nebus prieita, bet tikriausiai pasakysite tai, ko vėliau 

gailėsitės. 

O kaip dėl įvairių situacijų, kai reikia greitai kolegai pasakyti kokias nors 

darbines pastabas, o jas girdi ir kiti? Pavyzdžiui: 

-  Dar negavau informacijos apie sąskaitas iš tavęs. Kada atsiųsi? 

-  Skaitau ataskaitą ir pirmoje eilutėje matau tris klaidas. Gal pa- 

sitaisyk. 

Tai nėra asmeninė kritika. Tai – darbinės pastabos. Viskas OK, jei tai pa- 

sakote ir kitiems girdint. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Tik štai jei darbinės pastabos pereina į asmeninį pokalbį, reikia jį iškart 

perkelti prie keturių akių ir be žiūrovų. Pavyzdžiui, jei kolega atsako: 

– Aš ir taip nieko nespėju, o tu dar čia mane užkrauni visokiais 

darbais ir reikalavimais! 

Staiga pokalbio eiga pasikeičia: nuo darbinių pastebėjimų (nega- 

vau informacijos, radau tris klaidas) perėjote prie asmeninių (tu 

mane užkrauni darbais). Vadinasi, reikia ieškoti privačiam pokal- 

biui tinkamos erdvės: 

– Eime pasikalbėti apie tai atskirai. 

O viešą asmeninę kritiką rinkitės tada ir tik tada, kai situacija reikalauja 

viešos asmeninės kritikos – tik tais dviem aukščiau minėtais atvejais. 

Nes būti baramam kitų akivaizdoje yra nesmagu, oi kaip nesmagu... 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei jau kilo mintis, kad reiktų viešai išsakyti kritiką kolegai, gerai 

apie tai pagalvokite. Tikriausiai žinote, kad žmonės daug jau- 

triau reaguoja į kritiką, išsakomą prie kitų žmonių, nei į išsakytą 

privačiame pokalbyje. Juk tikrai norite, kad kolega jus išgirstų, 

suprastų ir atsižvelgtų į pastabas, o ne priešingai – atmestų, 

gintųsi ir pultų. Tad apsvarstykite ir kitas alternatyvas. 

2.   Pagrindinis principas: prieš išsakydami asmeninę kritiką viešai, 

turėtumėte būti aptarę situaciją su kolega privačiai. Kitaip ta- 

riant, nedarykite kolegai staigmenos. Įspėkite iš anksto. Jei pa- 

vyksta, susitarkite: gaukite kolegos sutikimą tai padaryti. 

3.   Viešai įvardindami situaciją ir savo nuomonę apie ją, išlikite 

ramus ir nekaltinkite kolegos asmeniškai. Pabrėžkite darbinius 

aptariamos situacijos aspektus. Akcentuokite tai, kad visi galite 
iš to pasimokyti. Pavyzdžiui: 

Vakar turėjome nemalonią situaciją su klientu. Tai buvo Justo 

klientas ir Justas galiausiai išsprendė tą situaciją. Bet jos ga- 

lėjo ir nekilti, jei būtų buvę atlikti reikiami veiksmai prieš tai. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Manau, kad svarbu mums visiems žinoti, kas įvyko, ir iš to pa- 

simokyti. 

4.   Pasiūlykite kolegai pačiam papasakoti apie tą situaciją. Taip lei- 

site jam kontroliuoti, kas ir kaip pasakoma. Būkite pasiruošę 
pridėti ir savo nuomonę, jei reikalinga. 

5.   Reziumuokite, kas sutarta, ir užbaikite situacijos aptarimą po- 

zityviai. Taip išsklaidysite galbūt nemalonų viešai aptariamos 

situacijos prieskonį ir bus aišku, kas bus daroma ateityje. Pa- 

vyzdžiui: 

Džiaugiuosi, kad aptarėme šitą situaciją. Visi galime iš jos pa- 

simokyti. Aš, pavyzdžiui, galvoju apie savo klientus, kuriems 

galiu padėti nepatekti į panašią situaciją. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Būkite negailestingi! Jūsų tikslas – demaskuoti kaltąjį ir jį viešai 

nulinčiuoti. Objektyvumas nesvarbu. Suplėšykite auką į sku- 

telius, tai turi tapti pamoka visiems. Ideali darbo aplinka – tai 

baimė. Jei kiekvienas žinos, kad bet kurią akimirką gali būti su- 

tryptas su žemėmis, pažemintas, suniekintas, – produktyvumo 

rodikliai bus neįtikėtini. Nesvarbu, kad jie niekam tikę, tie ro- 

dikliai. Kiekybė kare visada nugalėdavo kokybę, tai – istorinis 

faktas. 

2.   Vieša kritika – tai kritika tų, kurių nuomonės niekas nepaklausė. 

Todėl varykite viską, kas ant seilės, vis tiek niekas nekreips dė- 

mesio, o efektą padaryti galima. Svarbu – kūrybiškumo polėkis. 

3.   Nestabdykite savęs, jei kolega, kritikuojamas viešai, jaučiasi ne- 

patogiai. Niekas niekada nesakė, kad darbas – tai SPA jacuzzi 

su masažuotojais aplink. Tik sudirbtas, pažemintas kolega bus 

suvaldomas bet kurioje situacijoje. Galų gale darbas yra ne tam, 

kad galvotum, o tam, kad dirbtum. Liberalizmas biure skatina 

tik veganizmą, ne produktyvumą. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.  Kritikuodami surenkite spektaklį – su aimanomis, ašaromis, 

apeliacija į patriotizmą, bažnyčią ir moralę. Maksimaliai pa- 

žeminkite kolegą, priminkite visas jo klaidas, gal net vaikystės 

nusižengimus, atraskite visas jo nesėkmių priežastis tiek asme- 
niniame gyvenime, tiek kasdienėje elgsenoje darbe. 

5.   Užbaikite kritiką egzaltuotu skandalu, o jei pavyks – isterija. 

Prašykite, kad jums kviestų greitąją, dėkite tabletes po liežuviu 

(gali būti elementarūs žirneliai TIC TAC). Tai galutinai įtvirtins 

jūsų kritikos argumentus ir įtikins net ir tuos, kurie iki šiol buvo 

viešai kritikuojamo kolegos pusėje. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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21 s i tuaci ja . Kaip reaguoti į kritiką 
 

Skaitydami situaciją „Kaip elgtis suklydus“ tikriausiai radote minčių, 

kaip elgtis, kai kiti pastebi ir jums išsako pagrįstą kritiką. O kaip elgtis, 

kai jus kritikuoja nepagrįstai (arba  girdite kritines pastabas, ir kol kas 

dar nėra aišku, ar jos pagrįstos)? 

Visi mes – žmonės, visi mes siekiame apsaugoti save, savo vidinį pasaulį, 

savo idealųjį vaizdą. Veikiausiai todėl, kai esame kritikuojami (ypač – kai 

nepagrįstai), norisi: 

-  Apkaltinti ką nors kitą (fight); 

-  Kuo greičiau pasišalinti iš situacijos (flight); 

-  Apsimesti, kad nieko neįvyko (freeze). 

Tačiau tai yra niekas kitas, kaip tik kritikos atmetimas. Taip darydami 

atsiribojame nuo galimai svarbios informacijos, ką kiti žmonės įžvelgia 

mūsų poelgiuose ar rezultatuose. Nežinodami, ką kiti mano apie mus, 

negalėsime suteikti to, ko jie tikisi. 

„Tai negi turėčiau priimti visą ant manęs pilamą kritiką?“ – paklausite. 

Ne. Tikrai neturėtumėte priimti visos kritikos. Bet prieš atmesdami, ga- 

lėtumėte pasitikrinti, ar tai, ką ketinate atmesti, nėra jums naudinga. 
Galbūt ne šiandien, galbūt bus naudinga ateityje? 

O kaip pasitikrinti, ar kritika bus naudinga? Tik įsigilinus į kritikuojančio- 

jo nuomonę. 

Bet net ir žinodami tai, daugelis žmonių vis tiek jautriai reaguoja į kri- 

tiką. Tiek į nepagrįstą, tiek ir į pagrįstą kritiką. Ginasi, neigia ir atmeta. 

Kodėl? 

Kritika griauna pasitikėjimą savimi. Kai kritikos per daug (arba pasitikė- 

jimo savimi – per mažai), sukyla gynybos mechanizmai, ir kritika atme- 

tama. Puiku! Jūs išgelbėti! Tiesa, esate išgelbėti tik artimiausiu laiko- 

tarpiu. O ilgalaikėje perspektyvoje veikiausiai ne, nes praleidote progą 

gauti sau galbūt naudingos informacijos iš jus kritikuojančio žmogaus. 

Ko gero, nebus taip, kad vieną gražią dieną tapsite atviri visai įmanomai 

kritikai. Bet galite tapti atviresni. Kritikos priėmimas – tai kiekvienam 

profesionalui svarbus gebėjimas, kurį galima ir reikia lavinti. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei jus kritikuoja – išklausykite. Užgniaužkite impulsą gintis ir 

paklausykite, ką jums sako. Nereikia klausyti nuolankiai, pri- 

siimant visas būtas ir nebūtas nuodėmes. Tačiau nereikia ir 

avansu atmesti išsakomos kritikos. Čia gali padėti smalsumas: 

klausydami kritikos, pabandykite pajusti smalsumą – ką gi tas 

žmogus norėtų jums pasakyti? 

– Šiek tiek užtrukai? – ironiškai paklausia Sakalas Manto, 

grįžusio po pietų į biurą 15 valandą. 

2.   Klausykite aktyviai. Pasitikslinkite. Paklauskite daugiau infor- 

macijos ir pamėginkite suprasti kolegos perspektyvą. Juk kriti- 
kos pokalbis – tai dialogas, ne monologas. Ir  dėmesio: jei dar 

nėra aišku, už ką tiksliai esate kritikuojami, nesiteisinkite. 

– Ką turi omenyje? – pasitikslina Mantas. 

– Kaip tai ką? Pas mus pietūs juk trunka ne dvi valandas, – 

atsako Sakalas. 

– Manai, kad užgaišau pietaudamas? 

– O tai kur daugiau? 

3.   Jei manote supratę, dėl ko esate kritikuojami, ir tikite, kad 

tai – nepagrįsta kritika, taip ir pasakykite. Ramiai pagrįskite 
savo nuomonę. 

– Manau, šiuo atveju tu esi neteisus, – atsako Mantas. – 

Mano pietų pertrauka netruko dviejų valandų. Aš ruošiausi 

susitikimui su klientu ir dariau tai ne biure, nes man čia 

sunku susikaupti. Po pietų pasilikau kavinėje ir gilinausi į 

informaciją apie klientą ir jo sprendimus. 

4.   Padėkokite kolegai už jo nuomonę ir pokalbį. Taip taip, padė- 

kokite! Net jei ir nesutinkate su jo pastebėjimais – vis tiek pa- 
dėkokite. 

– Bet ačiū tau už nuomonę, – priduria Mantas. – Gal ir 

kitiems atrodo: jei manęs nėra biure, tai aš nedirbu. Kaip 

manai, ar reikėtų apie tai pakalbėti susirinkime? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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5.   Jei norite tobulėti, kartkartėmis pabendraukite su žmonėmis, 

kurie jus kritikuoja (ir net nebūtinai konstruktyviai kritikuoja). 

Skamba keistai? Galbūt… Tačiau pamėginkite atmesti tai, kad 

jums jų kritika nepatinka. Juk būtent iš tokių mėgstančių kriti- 

kuoti žmonių gausite įvairių įžvalgų, ką galite daryti kitaip, kaip 

galite augti ir tobulėti. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Kuo greičiau apkaltinkite ką nors kitą. Asmenį, aplinkybę ar 

dar ką nors. Niekada nebūna priežastis tik vienas vieno as- 

mens veiksmas. Viskas susiję, tad atraskite grandinėje įvykį, 

sprendimą ar kokį veiksmą, susijusį su netikusiu rezultatu, ir 

suverskite visą kaltę jam. Parodykite visiems, kokie esate ap- 

gauti, išduoti ir nusivylę. Niekada nepripažinkite savęs priežas- 

timi, nebent, jei kitaip nepavyksta, aplinkybių auka. 

2.   Neškite kudašių. Visų pirma dėl to, kad bet kokį jovalą lengviau 

iškuopti jam jau nusistovėjus. Kita vertus, jei kudašius nunešė 

pakankamai toli, tikėtina, kad aistros jau bus aprimę, atpirki- 

mo ožiai paaukoti dievams, o žvalgybinė informacija leis su- 

regzti tinkamus pasiaiškinimus, gal net aiškius taikinius: kam 

ar ant ko suversti kaltę. Būkite strategai, nepamirškite: Vytau- 

tas atsitraukimo manevru padėjo laimėti Žalgirio mūšį! 

3.   Nutaisykite veršio akis ir susimąstę sustinkite tarytum senovės 

Antikos laikų išminčius. Dabar jūs mąstote apie gyvenimą ir 
būties problemas, ir kažkokios menkos bendradarbių kritikos 

strėlės jums – nė motais. Likite šioje pozoje tol, kol virš jūsų 

ūžianti audra nurims. 

4.   Sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Bet 

kas gali būti garantuotas, kad jis buvo realizmo mokyklos ša- 

lininkas? Gal Jį labiau domino siurrealizmas ar absurdo idėjos 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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išraiška? Nėra jokių garantijų, kad kūrinys, pagal autoriaus su- 

manymą, turėjo atspindėti tobulybę. Kas nors dar turi kritinių 

argumentų? 

5.   Atkreipkite dėmesį į šią istoriją ir jos moralą. 

Kartą bendradarbiui draugas pasakojo: Oi, kol tavęs nebū- 

na darbe, kolegos apie tave tokius dalykus šneka, kad oho- 

ho.... Mielas mano drauge, – atsakė šis, – kol manęs nėra 

darbe, tegul kolegos mane nors ir pagaliais daužo. 

Moralas: bet kokia kritika savaime siūlo jums sprendimus – 

ilgesnes pietų pertraukas, neribotos trukmės susitikimus už 

biuro ribų, apsilankymą parduotuvėse ar kitose traukos vie- 

tose darbo metu ir daugybę kitų. Išnaudokite galimybes pro- 

duktyviai. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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22 s i tuaci ja . Kaip padėti kitiems kolegoms 
išspręsti nesutarimus 

 
Pirmiausia, norime pabrėžti, kad tikrai nereikia slopinti nesutarimų ko- 

mandoje. Remiantis tyrimais ir mūsų pačių praktika, efektyvios bus tos 

komandos, kuriose: 

-  yra priimta išsakyti savo požiūrį, net jei jis nesutampa su va- 

dovo ar bendra komandos nuomone; 

-  išsiskyrus požiūriams, apie tai kalbama, vyksta diskusija; 

-  kilus atviram konfliktui (kai nuomonės ne tik išsiskiria, bet ir 

yra emocingai ginamos), jis yra greitai ir tinkamai išsprendžia- 

mas; 

-  radus tinkamą konflikto sprendimą, yra jo laikomasi. 

Taigi, nors sakoma, kad ten, kur du, trečias nereikalingas, kartais gali 

tekti įsikišti į kolegų nesutarimą ir padėti jį išspręsti. Tai vadinama įvai- 

riai: tarpininkavimu konfliktinėje situacijoje, mediacija ar tiesiog pagal- 

ba išgirsti vienas kitą ir susitarti. Kad ir kaip tai pavadintumėme, svar- 

biausia – padėti kolegoms išgirsti vienas kitą ir susitarti. 

Iš mūsų patirties, yra tam tikros situacijos, kuriose, norite to ar neno- 

rite, reikėtų padėti kolegoms išgirsti vienas kitą. Jei turite dėl ko nors 

nesutariančius kolegas, pasitikrinkite, ar tai primena kurią nors iš šių 

situacijų: 

-  Bendradarbių nesutarimas trukdo produktyviam jūsų darbui. 

Jūsų komanda kraustosi į naują kabinetą. Jurgis ir Miglė ne- 

sutaria, kurio darbo stalas stovės prie lango. Jų garsus barnis 

neleidžia jums susikaupti ir pasiruošti susitikimui su klientu. 

-  Bendradarbių nesutarimas trukdo produktyviam kitų kolegų 

darbui. 

Jurgis ir Miglė vis dar nesutaria, kurio darbo stalas stovės prie 

lango. Visi penki likę skyriaus kolegos šnabždasi tarpusavyje, 

demonstruoja nepasitenkinimą Jurgio ir Miglės užsispyrimu. 

Niekas nedirba įprastinio savo darbo. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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-  Dėl  tavo  bendradarbių  nesutarimo  nukenčia  bendras  jūsų 

visų rezultatas. 

Jurgio ir Miglės nesutarimui užsitęsus, jūsų komandos rezul- 

tatai – prasti. 

-  Dėl bendradarbių nesutarimo jau kuris laikas prastėja koman- 

dos mikroklimatas. 

Dėl kelias dienas užsitęsusio konflikto kolektyve jaučiama 

įtampa. Dalis darbuotojų palaiko Jurgį, dalis – Miglę. Laikas 

nuo laiko iš kurio nors kyla atviros, emocingos nepasitenkini- 

mo reakcijos. 

Paprastai tokius ar panašius nesutarimus imasi spręsti komandos vado- 

vas. O jei vadovo šiuo metu nėra? Arba jis nesikiša į tokius nesutarimus? 
 
 

 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.  Jei nusprendėte padėti kolegoms išsiaiškinti nesutarimą, tu- 
rėtumėte likti neutralūs. Kitaip tariant, neturėtumėte akivaiz- 
džiai palaikyti nė vienos nesutariančios pusės. Kodėl? Nes jei 
palaikysite, pavyzdžiui, Miglę, ko gero, neturėsite pasitikėjimo 
iš Jurgio, kad būsite pakankamai objektyvūs. Nesant pasitikėji- 
mo – nepavyks tinkamai tarpininkauti sprendžiant nesutarimą. 

2.   Pradžioje galite pasikalbėti su kiekvienu jų atskirai. Išklausy- 

kite vieną poziciją, pasistenkite išgirsti argumentus. Tuomet 
išklausykite kitą poziciją ir argumentus. Kiekvieno atskirai pa- 
klauskite: 

– Ar norite išspręsti kilusį nesutarimą? 

Jei kuris nors nenori – kol kas nėra ką spręsti. Pirmiausia 
reikia įtikinti kolegą, kad nesprendžiama situacija tik blo- 
gės, ir reikia imtis veiksmų (žvilgtelėkite į situaciją „Kaip 
įtikinamai pristatyti savo nuomonę“). 

– Ar būtų priimtinas mano tarpininkavimas? 

Jei bent vienam jūsų tarpininkavimas nepriimtinas, pasiū- 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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lykite jiems susitarti patiems, pakvieskite patarpininkauti 
kurį nors kitą kolegą arba informuokite apie visa tai vadovą. 

Tik jei į abu klausimus abiejų kolegų atsakymai teigiami, 
prisiimkite atsakomybę tarpininkauti sprendžiant situaciją. 

3.   Sutarkite dėl jūsų trijų pokalbio atskiroje erdvėje. Informuoki- 

te, kad kalbėjotės su abiem, išgirdote, kad jie abu nori išspręsti 
susiklosčiusią situaciją. Paprašykite, kad pradžioje vienas, po 
to kitas ramiai išdėstytų savo poziciją ir argumentus. Neleis- 
kite nutraukinėti vienas kito, paprašykite gerbti nuomonę ir 
išklausyti iki galo. Kartu įvardinkite konkrečią priežastį (ar ke- 
lias), dėl kurių kilo nesutarimas. 

4.   Tik kai aiški nesutarimo priežastis, kai visi dėl to sutaria, perei- 

kite prie sprendimo paieškos. Užduokite kolegoms klausimus, 
kurie skatintų juos pačius ieškoti sprendimų: 

– Kaip siūlytumėte spręsti šią situaciją? 

– Kokie kiti galimi sprendimai, apie kuriuos dar nekalbėjo- 
me? 

– O kaip būtų galima išspręsti šią situaciją dar kokiu nors 
kitu būdu? 

Jei jie patys ieškos sprendimų, bus labiau įsipareigoję jų 
laikytis. Skatinkite kūrybišką požiūrį. Pavyzdžiui, jei ben- 
dradarbiai nesutaria, kurio darbo vieta bus prie lango, gali- 
mas kūrybiškas sprendimas būtų kas mėnesį keistis darbo 
vietomis. 

Užrašykite siūlomus sprendimus. 

5.  Padėkite išrinkti geriausią sprendimą. Nespręskite patys, tik 

paskatinkite kolegas išsirinkti. 

– Kuris iš šių sprendimų jums atrodo geriausias? 

– Kuris iš jų atrodo lengviausiai, greičiausiai įgyvendina- 
mas? 

Jei sunku apsispręsti, sutarkite susitikti antram pokalbiui 
ir pratęsti. Tegu bendradarbiai per tą laiką patys apgalvoja 
galimus sprendimus. Gali būti, kad susitars patys ir be jūsų 
tolesnio tarpininkavimo. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Nesikiškite – „nors ir tvanas“. Tegu barnis kaitina atmosferą, 

dūžta indai ir monitoriai. Atsinaujinimas gamtoje visada skaus- 

mingas ir triukšmingas, bet neišvengiamas procesas. Kad at- 

sirastų nauja, turi sugriūti sena, taigi galite padėti praeidami 

pro šalį ir sudaužydami dar likusį puodelį ar papildami žibalo į 

ugnį:  Aš girdėjau, kaip ji sakė, kad… 

2.  Jei jau nebegalite kęsti ir nusprendėte padėti kolegoms su- 

sitarti – būtinai siūlykite savo sprendimo variantus. Žinoma, 

bendradarbiai juos atmes, bet tuomet jūs vėl ir vėl siūlykite su 

dviguba energija! 

3.   Prisiminkite principą „skaldyk ir valdyk“. Išnaudokite konfliktą 

ateičiai, palaikydami tiek vieną, tiek kitą pusę. Tegu kiekvienas 

galvoja, kad esate sąjungininkas. Iš tiesų tik naudokitės situa- 
cija ir konflikto jovalas maitins jūsų daržo vaisius. 

4.   Kurstykite karą. Įšaldytas konfliktas – nuobodybė ir laiko gai- 

šimas. Geriau pabaigti su trenksmu, bet greitai. Apeliuokite į 

emocijas, instinktus, vyriškumo ar moteriškumo trūkumus. Tuo 

pačiu patenkinsite savo smalsumą – mat išgirsite iš konfliktuo- 

jančių pusių detalių ir smulkmenų, apie kurias nė nesapnavote. 

Tai tikrai bus intriguojančiai įdomu, nepraleiskite progos. 

5.   Surenkite totalizatorių – kurio iš konfliktuojančiųjų bus viršus. 

Tai bus puikus teambuilding‘o biure renginys. Beje, tai gali įžieb- 

ti naują konfliktą tarp kitų kolegų, taigi bus serialo tęsinys... 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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I I .  BEN DRAVIMA S  D ARBE   

 

 

 

23 s i tuaci ja . Kaip elgtis, kai kažkas skleidžia 
gandus, apkalbas 

Vienam iš mūsų kartą teko dalyvauti tokiame socialiniame eksperimen- 

te: kolektyve dviem žmonėms buvo pašnibždėta žinutė. Tuomet laukė- 

me, kada ir kokia forma ta žinutė sugrįš atgalios. Įdomu tai, kad: 

1.   Žinutė sugrįžo; 

2.   Po kelių dienų; 

3.   Gerokai perdėta. 

Būtent taip veikia gandai. Jie iškraipo (apibendrina, sutirština, emociš- 

kai nuspalvina) pradinę informaciją. Ir iš principo tai nėra blogai. Gandai 

tampa pavojingi, kai: 

-  yra tendencingai nukreipti į konkretų žmogų ar grupę (ap- 

kalbos), 

-  yra be realaus pagrindo (fake news). 

Kitais atvejais gandai nuspalvina darbo kasdienybę ryškesnėmis spalvo- 

mis, suteikia darbo rutinai skonį. Prisipažinkite, juk esate ne kartą per- 

pasakoję kam nors informaciją (apie kolegą, klientą, vadovą, produktą, 

numatomą pokytį ar dar ką nors), kuri tebuvo spėjimas ar nuogirdos. O 

galbūt dar ir pagražinote savo pasakojimą, pridėdami keletą pikantiškų 

detalių? 

Itin nemalonu tampa tuomet, kai gandai ar apkalbos yra nukreipti prieš 

jus: kaip darbuotoją, kaip žmogų, galbūt jūsų kuruojamą projektą ar 

vykdomą pokytį. 

Iš mūsų patirties, dauguma žmonių emocingai reaguoja į skleidžiamas 

apie juos paskalas, tačiau… 

...nieko reikšmingo dėl to nepadaro. Dažniausiai tik išreiškia nepasiten- 

kinimą mažame bendradarbių rate (kuriame net nebūtinai yra tie, kurie 

labiausiai prisideda prie apkalbų skleidimo) ir toliau tyliai kankinasi. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Atlikite gandų ir apkalbų prevenciją – kaip galėdami anksčiau 

informuokite kolegas apie reikšmingus pasikeitimus ar kitus 

svarbius klausimus. Sakoma, kad gamtoje tuščios vietos nebū- 

na, tas pats principas galioja ir gandams. Jei nebus oficialios 

informacijos, žmonės ją susikurs patys. Tad palikite mažiau 

vietos interpretacijoms ir daugiau dalinkitės informacija su ko- 

legomis savo iniciatyva. 

2.   Jei išgirdote sklindant gandus apie save – nesureikšminkite to. 

Pasidžiaukite! Jei jau kalba apie jus (jūsų projektą, pokytį ar 

dar ką nors), vadinasi – pastebi. 

3.   Jei pajutote, kad apkalbos tapo nepriimtinos (jų per daug, jos 

nekorektiškos ar dar blogiau), priešpastatykite joms savo in- 

formaciją. Tam tiks susirinkimas, bendri pietūs ar kita erdvė, 
kur susirenka didžioji kolektyvo dalis. Pavyzdžiui: 

Kadangi pastarosiomis dienomis iš kelių kolegų išgirdau 

skirtingas versijas apie mano ligą, noriu su visais pasidalin- 

ti. Man diagnozuota bronchinė astma. Tai – nieko baisaus, 

dirbti galiu kaip ir anksčiau. Tik turiu su savimi nešiotis tokį 

inhaliatorių, kurį kartkartėmis panaudosiu. 

4.   Jei ir po to nugirdote, kad kas nors jus apkalba (nugirdote pa- 

tys arba pranešė kas nors, kuo pasitikite), pasikalbėkite su tais 
bendradarbiais akis į akį. Ramiai ir be pykčio balse pasakykite: 

„Man malonu, kad apie mane kalbate, bet nesmagiai jau- 

čiuosi, girdėdamas nevisiškai tiesą.“ Ir pakartokite savo in- 

formacijos versiją. 

5.   Jei gandai ar apkalbos sklinda toliau ir jums dėl to nemalonu, 

turėtumėte apie tai informuoti savo vadovą. Geras vadovas 

rūpinasi kolektyvo mikroklimatu, todėl turėtų pasirūpinti ir to- 

kia jums nemalonia situacija. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



89 

2 3 s i t u a c i j a . Kaip elgtis, kai kažkas skleidžia gandus, apkalbas  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  

 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 

1.   Priimkite tai kaip žaidimo „Protų mūšis“ iššūkį. Tik nenaudo- 
kite daug proto. Išgirdote apkalbant – prieikite ir… žiebkite 
kakta kakton! Tada nei „salės pagalba“, nei „skambutis drau- 
gui“ nebus aktualu – spręsite jau kitus klausimus, gal net ir 
su teisėsauga, ką gali žinoti. O pareigūnai, kaip žinia, faktų 
tikslumą patikrina, tad greitai išaiškės, ar tikri gandai buvo 
skleidžiami, ar melas. 

2.   Paprastai savus reikalus suprantame prasčiau nei svetimus. 
Taigi, strategiškai persvara savaime jau jūsų pusėje. Išnaudo- 
kite persvarą! Pradėkite skleisti gandus apie tuos, kurie sklei- 
džia gandus. Maišykite juos su purvu, trypkite su žemėmis, 
skleiskite visus įmanomus būtus ir nebūtus pletkus. Sudirbi- 
nėti – tai ne kurti, viskas vyksta paprasčiau ir efektyviau. 

3.   Mes iš tiesų nugalime savo priešus tada, kai paverčiame juos 
draugais, sakė Dalai Lama. Taigi, tapkite apkalbų savo atžvil- 
giu autoriaus draugu. Bet tokiu, kurio neįmanoma atsikraty- 
ti. Nuolat dėkokite jam už pastabas ir įžvalgas jūsų atžvilgiu, 
skambinkite telefonu, rašykite elektroniniu paštu, vis klaus- 
dami jo nuomonės, pabrėžkite visiems neįkainojamą jo įžval- 
gų vertę, visiems rekomenduokite jį kaip mentorių ir kvieski- 
te pietų. Rezultatai netruks nustebinti… 

4.   Užkirskite apkalbų plitimui kelią sprogimu – išgirdę gandą pa- 
turbinkite jį taip, kad maža nepasirodytų. Kad žagtelėtų ir tie, 
kas kuria, ir tie, kas klauso. Pavyzdžiui, jei sakoma, kad jūs 
užsnūdote darbo vietoje, pasakykite, kad jūs nuolat miegate 
pietų miego darbe, o prieš tai dar išgeriate burnelę ko nors 
stipresnio. 

5.   Galiausiai, imkitės veiksmų ir praktiškai realizuokite apkalbą 

pačiu absurdiškiausiu būdu. Pasistenkite ne tik patenkinti, 
bet ir nustebinti apkalbų scenarijaus autorių, būkite kūry- 
bingi. Pavyzdžiui, jei sakoma, kad jūs nuolat miegate darbo 
vietoje – atsivežkite ir pasistatykite biure sudedamąją lovelę, 
greta jos pasidėkite pižamą, šlepetes, šilto pieno stiklinę ir 
naktinę lempelę. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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III. MOTYVACIJA IR SAVIMOTYVACIJA 
 
 
 
 
 
 
 

Turbūt nėra paslaptingesnio reiškinio darbe nei motyvacija. Čia ji yra, 

čia – nebėra. Kartais – didesnė, kartais – mažesnė. O būna dienų, kai net 

iš lovos keltis nesinori, ar ne? 

Yra įvairių motyvacijos teorijų, senesnių ir naujesnių, kurių čia neapta- 

rinėsime. Yra parašyta daugybė savimotyvacijos knygų, kurių čia neci- 

tuosime. 

Apžvelgsime keletą sudėtingesnių darbo situacijų, kai motyvacija ima ir 

nukrenta. Visose šiose situacijose yra vienas bendrumas: 

KIEKVIENAS ESAME SAVO MOTYVACIJOS ŠEIMININKAI 
 

Taip, taip. Dažnai žmonės sako, kad štai direktorius, vadovas, personalo 

vadybininkas ar vyriausiasis buhalteris nepakankamai rūpinasi jų moty- 

vacija. O klientai, visokie nesibaigiantys pokyčiai, neatslūgstantys kalnai 

darbų tai jau tikrai demotyvuoja. Su tokiu požiūriu galite būti užtikrinti 

dėl vieno: būsite nuolatos nepatenkinti darbu. O jei nepatenkinti – tai 

ir nemotyvuoti. 

Domina? 

Turbūt nelabai… 

Taigi, dar kartą prašome perskaityti, tik šįsyk garsiai: 
 
 

AŠ ESU SAVO MOTYVACIJOS ŠEIMININKAS 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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24 s i tuaci ja . Kaip motyvuoti save darbe 
 

Prisiminkite dieną, kai darbe jautėtės motyvuoti – lyg ant sparnų. 

-  Gal pradėjote dirbti ties itin įdomiu projektu? 

-  Gal sulaukėte kokios nors geros žinios: paaukštinimo, teigia- 

mo kliento atsakymo, atlyginimo pakėlimo ar ilgai lauktos ko- 

mandiruotės? 

-  Gal kas nors teigiamo vyko jūsų gyvenime tuo metu? 

-  O gal, priešingai, turėjote sunkumų ir įsitraukėte į darbus, no- 

rėdami užsimiršti? 

Žmones motyvuoja skirtingi dalykai. Pamatytume nemažai skirtumų, 

jei sudarytume sąrašą dešimties svarbiausių savo motyvatorių darbe ir 

palygintume su dešimties kitų kolegų sąrašais. Žmonės kaip ant sparnų 

jaučiasi dėl skirtingų priežasčių. 

Bet kad ir kokia priežastis, sparnų jausmas amžinai netrunka. Gali trukti 

valandas, dienas, savaites ar mėnesius, tačiau anksčiau ar vėliau – mo- 

tyvacija kris. Motyvacijos bangos darbe užplūsta ir atslūgsta. 

Tad reikėtų kelti klausimą, ne kaip visąlaik išlikti motyvuotu, bet: 

-  Ką padaryti, kad motyvacijos bangai atslūgus, vėl greitai at- 

plūstų nauja banga? 

-  Ką padaryti, kad laikotarpis su nukritusia motyvacija nebūtų 

visiškai „sausas“, kad motyvacijos būtų bent šiek tiek? 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Turėkite ilgalaikį tikslą ar kelis. 

Laiminga šeima? Namas? Kelionė? Dviratis? Jachta? O gal 

grąžinta paskola, studijos užsienyje, darbas laisvu grafiku, 

karjera arba darbas sau? 

Pagalvokite, kokie šiuo metu galėtų būti jūsų tikslai keliems 

mėnesiams ar keliems metams į priekį. Šie tikslai neprivalo 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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būti susiję su dabartiniu darbu. Galbūt jums kaip tik kada nors 

reikės išeiti iš šio darbo, kad galėtumėte pasiekti tai, apie ką 

svajojate. Sunkesnę akimirką darbe prisiminkite savo ilgalai- 

kius tikslus – tai suteiks papildomų jėgų. 

2.   Įvardinkite kelis jums patinkančius dabartinio darbo aspektus. 

Galimybė keliauti? Nuotolinis darbas? Lankstus darbo gra- 

fikas? Atlyginimas? O gal įdomūs projektai ar įkvepiantys 

žmonės, kuriuos turite galimybę sutikti? 

Svarbu, kad patinkančių darbo elementų būtų ne vienas. Kuo 

daugiau – tuo geriau. Kartais padės vienas, kartais – kitas. Sun- 

kesnę akimirką pagalvokite, kad ne viskas darbe vyksta blogai, 

ir prisiminkite pozityvius darbo aspektus. 

3.   Įvardinkite, kaip šiame darbe panaudojate savo turimą poten- 

cialą arba kaip jį auginate ateičiai. 

Galbūt čia palaikote gerus anglų kalbos įgūdžius? Turite 

galimybę megzti naujus kontaktus su reikšmingais žmonė- 

mis? Tobulėjate kaip savo srities ekspertas? 

Pagalvokite, kad dabartinis užsiėmimas – tai jūsų investicija į 

save, į savo ateitį. 

4.   Susikurkite progų smagiai leisti laiką darbe. Ne, ne dykaduo- 

niauti, o smagiai leisti laiką. 

Pietūs su linksma kompanija? Varžybos tarp kolegų? O gal 

kelis kartus per dieną skiriamas laikas juokingiems sociali- 

nių tinklų įrašams peržiūrėti? 

Motyvacija didesnė (o ir laikas greičiau eina), kai būna smagu. 

5.   Keiskite darbą, jei net įdėję daug pastangų dabartiniame ne- 

randate jokių pozityvių aspektų, jei matote, kad nepanaudo- 

jate ir neauginate savo potencialo, jei negalite smagiai leisti 

laiko darbe ir jei visa tai neprisideda prie jūsų svajonių ar il- 

galaikių tikslų pasiekimo. Galbūt naujame darbe būsite labiau 

motyvuoti? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.  Kuo daugiau bendraukite su tais, kuriems trūksta draivo ir 

motyvacijos. Kuo daugiau dejuosite ir skųsitės sunkiu gyveni- 
mu, darbu, blogu vadovu, tuo greičiau eis laikas. 

2.   Liaudies išmintis byloja: „Stengiasi tik durniai ir arkliai“. Vie- 

nintelė įmanoma motyvacija darbe – sulaukti penktadienio. 

Nieko nepadarysite, tempkite gumą, motyvuokite save, kad 

pagaliau ateis dienos pabaiga, ateis kažkada ir penktadienis. 

Tik atsikėlę padėkite sau vizualizuodami, kaip dienos pabai- 

goje uždarote biuro duris, stovite kamštyje, perkate alų ir čip- 

sus pakeliui namo. 

3.   Neapgaudinėkite  savęs  iliuzijomis  –  smagaus  darbo  nėra 

ir negali būti. Kotletas su makaronais bufete yra tik kitoks 

agregatinis koldūno pavidalas, smarvė iš burnos bus ta pati. 

Vienintelis būdas netapti darbo vergu – būti tokiam abejin- 

gam savo pareigoms, kad vien tik atėjimas į darbą jau būtų 

maištas savaime. Išlikite nepajudinamai abejingi, pasyvūs ir 

neiniciatyvūs. 

4.   Suraskite tobulą būdą, kaip „pjauti grybą“,  ir tuo save moty- 

vuokite. Socialiniai tinklai tam puikiausiai tiks. Tapkite influ- 

enceriu feisbuke, instagrame, ar tiktoke. Dėkite į paskyras vis- 

ką: kaip geriate kavą, plaunate rankas, slepiatės nuo vadovo, 

rodote pirštą kolegai... Pamatysite, nekantrausite laukdami 

pirmadienio, kada galėsite vėl eiti į darbą. Jūs nustebsite, kiek 

bendraminčių netikėtai rasite online! 

5.   Jokiu būdu nekeiskite nemotyvuojančio darbo. Imkite pavyz- 

dį iš Simono Stulpininko. Trisdešimt metų žmogus prasėdė- 

jo dykumoje ant stulpo ir tapo šventuoju. Kaip besuksi, jūsų 

darbas turbūt geresnis už stulpą, o už kančią galimai būsite 

atlygintas kitame pasaulyje, gal net tapsite Simono asistentu. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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25 s i tuaci ja . Ką daryti, kai vadovas ar 
kolega „mikrovadovauja“ 

 

Nemaža dalis vadovų (ir ne tik vadovų) tą puikiai sugeba. Jie kišasi į jūsų 

darbą kur reikia ir kur nereikia, vis dalina patarimus, smulkmeniškai ka- 

binėjasi prie esminių ir neesminių detalių, vis klausia: kaip sekasi? ir 

kada baigsi? 

Štai vienas seminaro dalyvis dalinosi tokia situacija: 

Mano vadovas nemoka deleguoti. Nors jis ir suformuluoja mums 

užduotis, vėliau pats intensyviai dalyvauja jas įgyvendinant, reika- 

lauja, kad visi sprendimai – kartais net ir patys menkiausi – būtų su 

juo suderinti. Kartais pirmadienį ateinu į biurą ir randu, kad jis už 

mane per savaitgalį padaręs visą darbą – man reikia tik mygtuką 

„siųsti“ paspausti. Tuomet galvoju, ką aš čia veikiu šioje įmonėje, jei 

tik vieną mygtuką spaudinėju? 

Toks linkęs „mikrovadovauti“ vadovas – tikras motyvacijos priešas. Be 

to, jis slopina darbuotojų iniciatyvą ir kūrybiškumą. O blogiausia – ne- 

sudaro sąlygų darbuotojams mokytis ir augti. 

Panašiai ir „mikrovadovauti“ linkę kolegos – slopina jūsų iniciatyvą, ne- 

leidžia jums patiems ieškoti išeičių, klysti ir iš savo klaidų pasimokyti. 

Žodžiu, visais būdais mažina ir taip banguojančią motyvaciją dirbti. 

Dauguma darbuotojų priima tokias vadovų ar kolegų primestas žaidimo 

taisykles ir tampa „mikrodarbuotojais“. Tai reiškia, kad užsiima smulkių, 

fragmentiškų užduočių įgyvendinimu, reaguodami į momentinius vado- 

vo ar kolegų komentarus. 

Jei norite labiau panaudoti ir auginti savo potencialą darbe, turėti dau- 

giau autonomijos – reikia kažką daryti su savo „mikrovadovu“ ar „mi- 

krokolega“, ar ne? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.  Pirmiausia, susikaupkite ir pasakykite vadovui ar kolegai, ką 

galvojate apie delegavimą ir ką konkrečiai siūlote. Prieš tai 

darydami, peržvelkite situacijas „Kaip konstruktyviai išsakyti 

kritiką kolegai“ ir „Kaip išsakyti kritiką vadovui“. Paprašykite, 

kad jums patikėtų daugiau autonomijos tam tikrose jūsų dar- 

bo srityse. 

2.   Kai sutarėte dėl darbo sričių, į kurias vadovas ar kolega turė- 

tų nesikišti, sutarkite dėl tarpinių aptarimų: kas kiek laiko ir 
kada tiksliai aptarsite tavo darbų progresą. Tai ypač svarbu 

„mikrovadovauti“ linkusiam vadovui, nes padės išlaikyti kon- 

trolės jausmą. Tokių aptarimų metu naudokitės proga vadovui 

ar kolegai suteikti grįžtamąjį ryšį ir patys: pagirti už nesikišimą 

į jūsų užduotis (peržvelkite situaciją „Kaip pagirti kolegą“) ar 

paprašyti dar daugiau autonomijos. 

3.   Jei kyla problemų atliekant patikėtas užduotis, apgalvokite ga- 

limus sprendimus ir informuokite vadovą ar kolegą. Jei esate 

tikri sprendimo teisingumu, informuokite išprendę problemą. 

Svarbiausia – nepateikite vadovui ar kolegai staigmenų, ypač 

nemalonių, nes tai kliudys sukurti pasitikėjimu grįstus santy- 

kius su jumis. O pasitikėjimas jumis „mikrovadovauti“ linku- 

siam vadovui ar kolegai yra itin svarbus. 

4.   Rodykite, kad vadovas ar kolega gali jumis pasitikėti. Tesėkite 

pažadus, laikykitės terminų, padarykite daugiau, nei iš jūsų ti- 

kimasi, skirkite laiko bendrauti su savo vadovu ir kolega, geriau 
susipažinti. Tai padės stiprinti pasitikėjimu grįstus santykius. 

5.   Jei vadovas ar kolega ir toliau „mikrovadovauja“ ir nesikeičia, 

– keiskite darbą. Su tokiais žmonėmis stipriai neužaugsite, tad 

verta investuoti savo laiką kitur. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   „Mikromanipuliuokite“. Nuolatinis „mikrovadovavimas“ reiš- 

kia nepasitikėjimą, pirmiausia – savimi. Pamažu įtikinkite nuo- 
lat prie jūsų lendantį vadovą ar kolegą, kad viskas vyksta pa- 
gal žvaigždes, pavyzdžiui: dėkui, kaip tik šiandien skaičiau, kad 
jūsų ženklas ras visus sprendimus… kaip tik rašė, kad šiandien 
jūsų ženklo laukia finansinė sėkmė, šlovė ir staigmena... – kū- 
rybinės medžiagos pilna įvairiuose portaluose. 

2.  Vėliau pabandykite įpratinti vadovą ar bendradarbį skaityti 
atitinkamus astrologijos portalus savarankiškai, tiesiog paka- 
bindami žaismingus horoskopus biuro informacijos lentoje ar 
pasidalindami virtualioje erdvėje. Finalinis etapas – perrašyki- 
te jiems horoskopus pagal savo poreikius ir darbų aktualijas. 
Štai dabar „makrovadovaujate“ jūs! 

3.   Darykite „ėjimą arkliu“. Sutikite su viskuo, priimkite visas pas- 
tabas, nurodymus, vykdykite viską paraidžiui ir pažodžiui, gal 
net įsirašydami visas nuorodas į diktofoną. Paradoksas tas, kad 
bet kokią nuorodą vykdant pažodžiui rezultatas bus… nesąmo- 
nė! Bet kokiai užduočiai įvykdyti reikalingas kūrybiškumas. Tad 
padarykite vadovui ar kolegai siurprizą – pateikite paraidžiui 
padarytą užduotį pasididžiavimo kupinu veidu, palydėdami 
fraze: Padariau būtent taip, kaip jūs man ir sakėte. Ačiū labai 
už jūsų pagalbą! O toliau mėgaukitės vyksiančiu cirku. Rekla- 
mos gamintojai turi posakį: „Idiotiškas reklamas gamina ne 
idiotai, o idiotams užsakovams“. Būkite kūrybingi! 

4.   Klausinėkite vadovo patarimų dėl kiekvienos smulkmenos, net 
kaip susegti sąvaržėlę, kokį tualetinį popierių naudoti porinė- 
mis dienomis, o kokį – neporinėmis. Viską darykite rimtu, su- 
sikaupusiu veidu, užsirašinėkite. Patikėkite, pergalė bus sparti. 

5.   Viską darykite atbulai. Jei vadovas prašo užrašyti „juodu ant 
balto“, rašykite baltu ant juodo. Į suglumusio vadovo klausi- 
mus kodėl? atsakas turėtų būti toks: Jūs man taip sakėte. Būtų 
gerai, jei vienas ar keli jūsų kolegos paliudytų, kad ir jie būtent 
taip suprato vadovo nurodymus. Greitai jūsų vadovas ims abe- 
joti savo sveiku protu arba supras užuominą. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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26 s i tuaci ja . Kaip motyvuoti save atlikti 
nemalonias užduotis 

 
Yra toks gerai žinomas „studento sindromas“ – atidėlioti viską iki pa- 

skutinės akimirkos. Iš tiesų tai – visiškai ne studentiškas įprotis. Tiesą 

sakant, teko sutikti net ir pensijinio amžiaus profesionalų, kuriems gali- 

ma drąsiai diagnozuoti šį sindromą. Esame tikri, kad ir jūs kartkartėmis 

patenkate į šias studentiškas pinkles. 

Viena seminaro dalyvė kartą pasakojo tokią situaciją: 

Turėjau tą dieną paskambinti vienam nemaloniam žmogui. Nuo 

pat ryto, vos tik atėjusi į darbą galvojau, kaip vyks mūsų pokal- 

bis, prisikūriau įvairiausių scenarijų. Įsivaizdavau, kad paskam- 

binsiu, ir po to jau visa mano diena bus sugadinta. Į darbo pa- 

baigą šiaip ne taip prisiverčiau surinkti numerį… 

Kažką primena, ar ne? Mes, žmonės, kartais taip profesionaliai atidė- 

liojame nemalonias užduotis, kad jei už tai būtų skiriamos finansinės 

premijos, kai kurie būtume labai labai turtingi. 

Atidėliodami užduotis, ypač – nemalonias, nesate efektyvūs. Pirmiau- 

sia dėl to, kad taip susikuriate papildomos įtampos. Įaudrinta vaizduotė 

ima piešti įvairaus sunkumo tos ir taip nelengvos užduoties scenarijus. 

Antra, jūs (kaip ir dauguma šia tema mūsų kalbintų žmonių) tikriausiai 

susigalvojate visokių darbų darbelių, kad tik nereikėtų atlikti tos nemalo- 

nios užduoties. Dalis tų darbų, tarkime, reikalingi, bet kita dalis – tiesiog 

laiko gaišimas. O tarpuose tarp visų tų darbų vaizduotė tiesiog šėlsta! 

Tad net ir atsikvėpti negalite – tuoj užplūs mintys apie tą atidėliojamą 

užduotį. Galiausiai, dienos pabaigoje jaučiatės išsekę ir demotyvuoti... 

O štai seminaro dalyvės pasakotos situacijos tęsinys: 

...Į darbo pabaigą šiaip ne taip prisiverčiau surinkti numerį. At- 

siliepė kitas darbuotojas ir pasakė, kad mano ieškomas žmogus 

šiandien serga ir darbe nebus. Tai va… O aš visą dieną nervinausi… 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Nemalonias  užduotis atlikite  pirmiausia.  Tegu  jos  atsiduria 

jūsų prioritetų sąrašo viršuje. Ateinate į darbą, pasilabinate 
su kolegomis, ir iš karto kimbate daryti pačių nemaloniausių 

darbų. Taip, skamba bjauriai… Bet vos tik tuos nemaloniuosius 
darbus atliksite – būsite laisvi! Likusią dienos dalį galėsite mė- 
gautis kur kas malonesne veikla. 

2.   Atidėliojate didelę užduotį, kurios neišeina atlikti vienu prisė- 

dimu? Jei užduotis didelė – padalinkite ją į mažesnes, kurios 
būtų įveikiamos vienu ypu. Sudarykite planą, iki kada kurią iš 
mažųjų užduočių atliksite, ir… to plano laikykitės. O jei net pa- 
dalinus didelį darbą į mažas užduotis jos atrodo nemalonios ir 
imate jas atidėlioti – paskaitykite dar kartą pirmąjį patarimą 
šiame sąraše. 

3.   Apdovanokite save už progresą. Ne, nelaukite, kol kas nors pa- 

stebės, ką padarėte, ir gražiai pagirs – apdovanokite save pa- 

tys. Kavos puodelis, desertas, bilietas į kiną ar vakaras su geru 
filmu – pagalvokite, koks būtų jūsų prizas už atliktą nemalonią 
užduotį? 

4.   Jei tikrai žinote, kad atidėliojimas – jūsų duona, galite susidary- 

ti vadinamąjį „atidėliojamų darbų sąrašą“. Tai – sąrašas darbų, 
kuriuos jums jau kuris laikas reikia atlikti (pavyzdžiui, apmokėti 
sąskaitą, paskambinti santechnikui ar užsakyti kavavirės vali- 
klį). Jei gerai atidėliojate, šis sąrašas gali būti labai ilgas. Ir kitą 
kartą, kai pradėsite atidėlioti kokią nors nemalonią užduotį, 
pasiimkite šį „atidėliojamų darbų sąrašą“ ir tiesiog pradėkite 

juos atlikti nuo pirmojo darbo sąraše. Bent tiek naudos bus. 

5.   Pasitelkite kolegas į pagalbą. Galbūt jie gali jums padėti įveikti 

tą nemalonią užduotį? Būtų puiku. Bet net jei kolegos nesu- 
tiks padėti, vis tiek pasinaudokite jais. Pavyzdžiui, pažadėkite 
jiems viešai, kad atliksite patys tai, ką reikia – imsite ir padary- 

site tą savo atidėliojamą užduotį. Viešas pažadas gali suteikti 
papildomos motyvacijos jums, jei nesinorės nuvilti jį girdėju- 

sių bendradarbių. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



99 

2 6 s i t u a c i j a . Kaip motyvuoti save atlikti nemalonias užduotis  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Tiesiog venkite pradėti ką nors daryti. Net jei jums sako: Na, 

čia tik keletą minučių užtruksi, venkite darbo kaip maro. Neti- 

kėkite, jei kalba, kad kai jau pradėsi, bus sunkiau sustoti, arba 

„kartą paragavęs – negali sustot“. Čia tik apgaulė masėms, akių 

dūmimas. 

2.  Apsimeskite, kad bjauri užduotis neegzistuoja. Nematykite, 

negirdėkite priminimų, skambučių, klausimų. Gal ji tiesiog 

praslinks pro šalį, arba situacija pasikeis ir ji taps nebeaktuali. 

Jei ateis akimirka, kai jau nebeįmanoma nematyti – nustebki- 

te, išpūskite akis, žandus, viską, kas pučiasi, prisiminkite, kokių 

neatidėliotinų reikalų turite būtent šią minutę – ir, lyg tarp kit- 

ko, permeskite užduotį kitam kolegai. 

3.   Būkite Betmenas! Elkitės su nemalonia užduotimi kaip Betme- 

nas su Jokeriu. Užuot iš karto ją padarę – būtent jos ir nedary- 

kite. Kovokite ir draskykitės atlikdami visus kitus darbus, tik ne 

tai, ko reikia. Tik nuolatinis priešas padarys jus superherojumi! 

4.   Būkite Betmenas kiek galima ilgiau: dienas, savaites ar mėne- 

sius! Juk po geros pirmos dalies kino kūrėjai visada stato tęsinį 
ar net kokią trilogiją. 

5.  Galiausiai, paskutinę akimirką pradėję daryti tą nemalonią 

užduotį, jos nepabaikite, kaip kad Betmenas vis leidžia Joke- 

riui pasprukti ir gadinti kepenis kiek galima ilgiau. Ką daugiau 

Betmenas veiktų nutrėškęs Jokerį pirmomis filmo minutėmis? 

Superherojui reikalingas superblogietis, tobulam darbuotojui 

– nuolatinis galvaskaudis. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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27 s i tuaci ja . Kaip motyvuoti save atlikti 
rutinines užduotis 

 
Rutinos jausmas aplanko tada, kai ilgą laiką tenka daryti besikartojan- 

čias, monotiniškas užduotis. Tada norisi šūktelti: 

– Viskas atsibodo! 

– Užkniso! 

– Man jau gana! 

O kaip jūs? Kaip dažnai jus aplanko rutina? 

Jei sakysite, kad niekada – nepatikėsime. Mūsų nuomone, rutina užsu- 

ka į svečius net pas pačius kūrybiškiausius darbus dirbančius žmones 

(reklamų kūrėjus, dizainerius, rašytojus ar aktorius). Ką jau kalbėti apie 

mažiau kūrybiškumo reikalaujančius darbus… 

Taigi, ką daryti, jei turite atlikti kokią nors eilinę rutininę, monotonišką, 

nuobodžią ir užknisančią užduotį? Pavyzdžiui: 

-  kiekvienos darbo dienos rytą užpildyti praėjusios paros atas- 

kaitą; 

-  per dieną parašyti po 2 puslapius, tarkime, savo magistrinio 

darbo; 

-  kasdien paskambinti 80 klientų; 

-    (prašome įrašyti) 

Nereikia iškart visko mesti ir pulti ieškoti kitos darbo vietos. Juk prie bet 

kokio (net ir labai mėgstamo) darbo ilgainiui yra įprantama, ir jis gali 

tapti nuobodus. 

Tai iš principo nėra blogai. 

Blogai tampa tada, kai rutina ima dominuoti ir užgožia įdomiuosius dar- 

bo aspektus. Tad jei jums darbe tapo pernelyg nuobodu, vargina mono- 

tiniškos užduotys, galite pamėginti šiek tiek save pamotyvuoti. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbutojui 
 

1.   Turėkite konkrečius tikslus. Geriau bus „80 skambučių per die- 

ną“ nei  „kuo daugiau skambučių“. Konkretesnis tikslo sufor- 

mulavimas skatina labiau pasistengti ir suteikia papildomos 

motyvacijos rutininiams darbams atlikti. 

Na, liko dar 22 skambučiai iš 80 – ne tiek ir daug? 

2.   Paieškokite, kokia jūsų atliekamos užduoties prasmė. Jei pa- 

vyktų tokią rasti, tai būtų išties stiprus motyvacijos šaltinis. 

Tuomet žymėkite progresą ir išlaikykite nuoseklumą. Tiesą 

sakant, tai galima daryti ir su iš pažiūros beprasmėmis užduo- 

timis. Jei tą dieną atlikote savo rutininį darbą, pažymėkite tai 

kryžiuku sieniniame kalendoriuje, savo užrašuose ar kur kitur. 

Ką tai suteikia? Kai turite sukaupę, pavyzdžiui, penkių dienų 

iš eilės nenutrūkstamą seką, bus nesmagu padaryti pertrauką 

ir taip sugadinti nuoseklumą. Gal skamba ir keistai, bet tikrai 

padeda. O jei užduotis dar ir prasminga – padeda dar labiau. 

3.   Apdovanokite save už išlaikomą progresą. Daugiau apie apsi- 

dovanojimą rasite situacijoje „Kaip motyvuoti save atlikti ne- 

malonias užduotis“. 

4.   Palikite rutininę užduotį nebaigtą. Tai tinka ne visoms užduo- 

tims (apendikso operacijai tai jau tikrai netiktų), bet jei įmano- 

ma – verta pabandyti. Šis metodas dar vadinamas Hemingvė- 

jaus metodu. Viena istorija pasakoja, kad rašytojas Ernestas 

Hemingvėjus palikdavo rašomos knygos skyrių ar net pastrai- 

pą nebaigtą. Tai suteikia papildomos motyvacijos greičiau grįž- 

ti prie pradėto darbo ir jį pratęsti. 

5.   Lenktyniaukite su kuo nors. Varžybos – tai vienas iš tikrai veiks- 

mingų motyvacijos šaltinių. Jei turite kolegą greta, kuris atlie- 

ka panašų darbą kaip jūs, meskite vienas kitam iššūkį. Galite ir 

prizą sugalvoti – nuo to lenktyniauti bus tik smagiau! 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Visi darbai ilgainiui atsibosta, tad neverta net stengtis. Priim- 

kite tai kaip duotybę. Visas gyvenimas – tai tik takas į kapo 

duobę. Koks skirtumas, koks peizažas pakeliui? 

2.   Emigruokite! Keiskite darbovietę, kaltinkite liberalus, daryki- 

te ką nors, raskite kaltuosius. Jei jums nesuteikia pakankamai 

pramogų darbe – tai darbo kodekso pažeidimas. Jei pramogų 

darbe per daug – darbdavys manipuliuoja ir neleidžia išlaikyti 

sveiko gyvenimo ir darbo balanso. Žolė kitur visuomet žalesnė. 

Ir rutina kitur ne tokia monotoniška ir beprasmė. 

3.   Rutina – tai destrukcija. Materializuokite ją. Kiekvieną dieną 

ką nors sudaužykite, sulaužykite, sugadinkite. Po kelių dienų 

susidūrimas su rutina virs iššūkiu – ilgainiui net pamiršite, kas 

tai yra. Prisiminkite, vaikystėje rutina neegzistavo – juk visada 
ką nors sumaldavote į šipulius. 

4.   Tapkite zombiu. Monstru. Vilkolakiu. Pakelės žudiku... Paban- 

dykite įsijausti į tą personažą, kurį jums sufleruoja rutina. Jis 
turėtų būti gan egzotiškas. Palinksminsite ir save, ir kolegas, o 

gali būti, kad ir vadovas „pagaus kampą“. 

5.   Konfliktuokite. Su viskuo ir visais. Tapkite viskuo nepatenkin- 

ti, surūgę, kerštingi ir nepakenčiami. Būti nepatenkintam yra 

gerokai lengviau, nei ką nors sugalvoti ar sukurti, tiesa? O dėl 
visko kalta rutina. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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28 s i tuaci ja . Kaip motyvuoti nemotyvuotą kolegą 
 

Vienoje organizacijoje darbuotoja uždavė klausimą: 

Ką man daryti? Turiu kolegę, kuri savo darbus padaro, bet tik to- 

kiame lygyje, kad niekas neprikibtų. Jokių papildomų pastangų. 

Iš tiesų, ką daryti? 

Turbūt ir jums teko dirbti su mažai motyvuotais kolegomis? Tikriausiai 

jie: 

-  Iš pat ryto trinasi virtuvėlėje ar rūkomajame ir be 10:00 dirbti 

nepradeda; 

-  Likus penkioms minutėms iki darbo pabaigos, jau sėdi visiškai 

pasiruošę evakuotis namo; 

-  Jei dirba lanksčiu grafiku arba nuotoliniu būdu, tai tas pats lyg 

išvis nedirbtų; 

-  Jei dirba fizinį darbą, tai vos vos kruta; 

-  Jei jų darbas protinis, tai pastangos – minimalios. 

(Tikimės, kad šie požymiai jums nebūdingi. Jei vis dėlto kažkurį atpaži- 

note, paskaitykite situaciją „Kaip motyvuoti save darbe?“) 

Greta tokių kolegų net ir labai motyvuotam darbuotojui noras dirbti gali 

greitai pradingti. Ką daryti? 
 
 

 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei turite kolegą, kuris atrodo nemotyvuotas, pasakykite jam 

tai. Pasakykite korektiškai ir konstruktyviai (o prieš tai peržiū- 
rėkite situaciją „Kaip konstruktyviai išsakyti kritiką kolegai“). 

Jei nepasakysite savo nuomonės, jis nesužinos. 

2.   Paprašykite kolegos pagalbos ir įtraukite jį į bendrą veiklą. Ap- 

tarkite siekiamą rezultatą, kartu pasidalinkite užduotimis ir – 

pradėkite. Motyvacija yra kintanti. Galbūt įsitraukęs į užduotis 
ir komandinį darbą kolega atgaus susidomėjimą. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



104 

2 8 s i t u a c i j a . K aip motyvuoti nemotyvuotą kolegą  

 

P a t a
rim

a
i  b

lo
g a

m
  d

a
rb

u
o

t o
ju

i  
P 

a 
t a

ri
m

a
i  

g 
e

r a
m

  d
a

rb
u

o
t o

ju
i   

 
3.   Pastebėkite ir pagirkite pastangas ir rezultatus (o prieš tai per- 

skaitykite situaciją „Kaip pagirti kolegą“). Nebijokite to sakyti 

garsiai (tik nuoširdžiai, be ironijos ir paslėptų prasmių, gerai?). 

4.   Meskite kolegai iššūkį, o jei atliekate panašias užduotis – pa- 

siūlykite lenktyniauti: gal taip pažadinsite prisnūdusią jo mo- 
tyvaciją? Varžybos – tai vienas iš tikrai veiksmingų motyvacijos 

šaltinių. Galite ir prizą kartu sugalvoti! 

5.  Nė vienas šių būdų nepadeda? Informuokite apie situaciją 

vadovą (prieš tai rekomenduojame perskaityti situaciją „Kaip 

išsakyti kritiką vadovui“). 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Kalbėkite bendradarbiui už nugaros. Būtinai! Apkalbos – uni- 

versalus įrankis, gelbstintis daugelyje situacijų ir nereikalau- 

jantis nei didelio objektyvumo, nei įgūdžių. Veikia kaip veiks- 

mingas motyvatorius kitiems. Pasinaudokite proga – gausiai 

apkalbėdami kolegas, tapsite pripažintu apkalbų žanro meis- 

tru. Jei ne jūsų konkrečiam kolegai, kitiems tai gali tapti stipriu 

motyvaciniu postūmiu ateičiai. 

2.   Naudokite „Jamaikos techniką“ – demotyvuokitės kartu! Juk 

dviese smagiau! Elkitės su kolega tarsi „apsipūtęs“ stora ja- 
maikietiška suktine. Mes turime tiek mažai nuoširdaus ir ne- 

įpareigojančio kontakto su bendradarbiais… 

3.   Pradėkite varžybas „kas turi mažiausiai motyvacijos“. Lenkty- 

nes galite pavadinti „pjauk grybą, kol išspirs“. Vis mažinkite ribą 

tarp toleruotinos „chaltūros“ ir jau nebe. Ribą, kuomet jūsų va- 

dovai ir bendradarbiai nori jus sutrinti į miltus, bet dar negali 

jūsų atleisti. Nepatikėsite, kiek motyvacijos ir išradingumo ra- 

site savyje. Gali būti, kad tai atvers naujų galimybių jūsų darbe, 

o jei jus atleis – busite įgavę neįkainojamos patirties. Galų gale, 

jums tikriausiai nuolat kartojo „think out of the box“, ar ne? 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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4.   Užkniskite kolegą perfekcionizmu. Viską, ko nebaigė, ištrinki- 

te ar išmeskite, arba grąžinkite ant darbastalio, kalendoriaus, 
biuro darbų lentos, bet patys nieko nedarykite. Tik naikinkite 

netobulybę, būkite tobulybės mesiju! 

5.   Stenkitės įvaldyti stalo žaidimą „kaip pratempti aštuonias va- 

landas nieko nedarant“. Žinoma, jį patys ir turėsite sukurti. 

Daugybė žmonių kankinasi kiekvieną dieną klausdami: „Ką 

veikti, kai nieko nenori veikti?“. Ir tai taps jūsų motyvatoriumi. 

Beje, ši idėja gali tapti puikiu startuoliu. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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29 s i tuaci ja . Kaip priimti pokyčius įmonėje 
 

Sakoma, kad „vienintelis nesikeičiantis dalykas – tai pokyčiai“. Mažesnes 

įmones pokyčiai supurto nuo pamatų, o didesnėse – vieni pokyčiai veja 

kitus, šiems dar nesibaigus. Kad ir kokia būtų įmonė, kad ir kokie būtų 

pokyčiai, žmonės į juos reaguoja. 

Iš praktikos galime pasakyti, kad yra du pagrindiniai būdai, kaip žmonės 

reaguoja į pokyčius. 

I. Kartais žmonės reaguoja teigiamai: 

-  Šaunu! Pagaliau turėsime normalią vidinio susirašinėjimo sis- 

temą. 

-  Džiaugiuosi, kad pradėsime diegti LEAN. Tai tikrai veikia. 

-  Kaip gerai, kad kraustysimės į naują biurą! 

Gaila, kad tokios džiaugsmingos reakcijos į pokyčius netrunka amžinai. 

Susidūrus su iššūkiais atslenka abejonės: ar tikrai viskas pavyks, kaip 

buvo tikėtasi? 

Tuomet motyvacija dirbti krenta į duobę... 
 

 
 
 
 

Džiaugsmingas 
„medaus mėnuo“ 

Pasitikėjimas ir 
pokyčio priėmimas 

 

 
 

Viltis 
 
 
 

Abejonių „duobė“ 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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II. Kartais žmonės į pokyčius reaguoja neigiamai: 

-  Netikiu, kad čia rimtai. Negi mes jau visai neturime ką veikti? 

-  Ar tu matai?! Dar viena vadovybės sugalvota nesąmonė! 

-  Tos kalbos apie naują biurą – visiškas absurdas! 

Žmonės pokytį atmeta. Pradžioje – neigia. Tuomet neigimą keičia pyk- 

tis. Pyktį gali keisti liūdesys. Šiuo atveju motyvacija dirbti krenta iš karto 

vos tik išgirdus žinią apie numatomą pokytį. 
 
 
 

 
Priėmimas 

 

 

Neigimas 
 

 
 
Pyktis 

 
Ieškojimas 

 
 
 

Liūdesys 
 
 
 
 

Abu šie reagavimo į pokytį būdai turi vieną bendrumą. Kad ir kaip rea- 

guojama, motyvacija vis tiek… krenta. 

Tad ar įmanoma likti motyvuotam pokyčių metu? 

Taip, įmanoma. 

Normalu, kad motyvacija nėra pastovi, tačiau įmanoma valdyti savo 

motyvaciją, neleidžiant jai kristi į duobę labai giliai. 

Daug kas priklauso nuo to, kaip jūs priimsite pokyčius, kaip į juos rea- 

guosite. Nuo to priklauso ir jūsų motyvacija darbe, ir, žinoma, rezultatai. 

O jei jūsų atlygis susietas su rezultatais – tai ir banko sąskaitą papildanti 

suma mėnesio pabaigoje. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Nesuasmeninkite darbe vykstančio pokyčio. Tai – tik darbas. 

O pokyčiai darbe – įprastinė praktika. Tad priimkite tai kaip 

savotišką darbo stabilumą: keičiamės – vadinasi, viskas gerai, 

tobulėjame. Leiskite sau ir supykti, ir nuliūsti – jausmai poky- 

čių metu dažnai nebūna patys ramiausi. Tik neužstrikite šiuo- 

se jausmuose. Ieškokite, kaip priimti pokytį, ir su juo greičiau 

susitaikyti. 

2.   Klauskite daugiau informacijos. Neretai vadovai ir kiti pokyčių 

iniciatoriai padaro klaidą – dalinasi mažesniu informacijos kie- 

kiu, nei darbuotojams reikėtų. Būtinai prašykite daugiau, jei 

kyla klausimų. Nespėliokite, nesivadovaukite gandais – prašy- 

kite oficialios informacijos iš pokyčio iniciatorių ar vadovų. O 

sužinoję daugiau, galbūt aiškiau pamatysite pokyčio prasmę 

ir naudą. 

3.   Prisidėkite prie pokyčio įgyvendinimo: teikite pasiūlymus, pri- 

sijunkite prie darbo grupių, prisidėkite savo darbu. Patinka 

pokyčio idėja ar nepatinka, bet kuo greičiau prisidėsite prie 

įgyvendinimo, tuo greičiau psichologiškai priimsite pokytį. O 

jei bus tinkamos sąlygos – galbūt turėsite galimybę koreguoti 

pradinį pokyčio planą ir taip padėsite sėkmingiau jį įgyvendin- 

ti. Nuo to galiausiai bus geriau ir jums, ir jūsų kolegoms. 

4.   Ieškokite pokytį priimančių ir sėkmingai jo įgyvendinimo lin- 

kme dirbančių kolegų. Pasikalbėkite su jais: ką jie jau padarė, 

ką dar planuoja daryti? Semkitės įkvėpimo ir idėjų iš jų. 

5.   Net ir pokyčiui pasibaigus, naująją situaciją priimkite tik kaip 

laikiną. Po kurio laiko pasikeis aplinkybės ir reikės naujų poky- 

čių. O juos taip pat reikės priimti. Nieko asmeniško, tik darbas. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Suraskite nepritariančių pokyčiui kolegų ir nepritarkite kartu. 

Pergalingai visus vadinsite idiotais, tad ir pokyčiai nebus tokie 

baisūs. Neigti visada lengviau nei kažką daryti, juolab jei poky- 

tis nepavyks – galėsite visiems priminti: „taip ir sakiau“. O jei 

pokytis pavyks – galėsite kartoti: „nesąmonė, anksčiau buvo 

geriau“. Win-win situacija, ne kitaip! 

2.  Kasdien dalyvaukite „gedulinguose pietuose“, kuriuose „ap- 

raudami“ seni geri laikai. Tai puikus pasiruošimas anksčiau ar 
vėliau ateisiančiai pensijai. Visos geriausios graikų tragedijos 

turėdavo Raudotojų chorą, laikykitės Antikos klasikos kanonų. 

3.  Priimkite tai, kas vyksta, kaip asmeninę tragediją. Matykite 

ženklus, kad pasaulio pabaiga jau čia. Kad jūs nebereikalingi, 

kad pasenote ar esate per jauni, per konservatyvūs, per ino- 

vatyvūs, per protingi, per mažai dirbantys ir t. t. Būkite per 

plauką nuo isterijos. Tai, kad vyksta pokytis – jūsų kaltė, gerai 

ir teisingai dirbant niekas niekada nesikeičia, tai faktas, kaip ir 

tai, kad Žemė plokščia ir ją valdo reptiloidai. 

4.   Pasinerkite į meditaciją. Tai nevyksta. Tai didžioji Maja, iliuzi- 

ja. Viskas praeina. Praeis ir pokytis. Gal net pro šalį. Praeis ir 

gyvenimas. Vis tiek visi mirsime. Medituokite po 8 valandas 

per dieną darbo metu ir bent po 2 valandas prieš ir po darbo. 
Viskas įvyks ir be jūsų aktyvaus dalyvavimo. 

5.   Įsivaizduokite, kad pokyčiai, kurie vyksta – tai meksikiečių seri- 

alas, o jūs – vienas iš herojų. Reaguokite egzaltuotai, dūsauki- 

te, alpkite, atpažinkite picas atvežusiame vaikine brolį, dingusį 

nuskendus Titanikui, vėliau netekite atminties ir stebuklingai 

ją susigrąžinkite. Tegu ir atrodysite idiotiškai, bet bent bus 

smagu tiek jums, tiek aplinkiniams, padės įveikti stresą. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 

 

 

 

Laukiame jūsų nuomonės ir grįžtamojo ryšio  

grow@goodpeople.lt 

 



110 

I I I . MO TYVA CI J A IR S AVIMO TYVA C I J A  

 

 

 

30 s i tuaci ja . Kaip derėtis dėl atlyginimo 
 

Atlyginimas daro didelę įtaką motyvacijai darbe. Lūkesčius atitinkantis 
atlyginimas – motyvuoja. O štai mažas atlyginimas – demotyvuoja. Skai- 
čiais tokias sąvokas kaip „didelis atlyginimas“ ar „mažas atlyginimas“ 
išreikšti sunku: kas bus „mažai“ vienam žmogui, gali būti „daug“ kitam. 
Negana to, tam pačiam žmogui pradžioje tai, kas buvo „daug“, greitai 
tampa „normalu“, o po kurio laiko – „mažai“. Tuomet protą ir širdį ima 
graužti noras gauti didesnį atlyginimą. 

Ir žinai, ką tuomet daro daugelis žmonių? 

Kai kurie nedaro… nieko. Nes pasiprašyti didesnio atlyginimo – nesma- 
gu, kažkaip nemandagu, netgi įžūlu. Ir tikriausiai dėl to yra nemažai 
darbuotojų, kurie metai po metų, nors yra nepatenkinti savo gaunamu 
atlyginimu, sukandę dantis tai kenčia. 

Kiti žmonės, ypač tie, kurie neturi didelių finansinių įsipareigojimų, kei- 
čia darbą. „Ne, – sako jie, – už tokius pinigus šitaip sunkiai aš nedirbsiu“. 
Na taip, keisti darbą kartais lengviau nei pakeisti nusistovėjusią sistemą 
esamame darbe. 

Bet gal galima padaryti dar kažką – ne tik kentėti sukandus dantis arba 
ieškoti naujo darbo? 

Taip, galima. Tai vadinasi „derybos dėl atlyginimo“. 

Bet norint, kad derybos pavyktų, gali tekti gerokai pasistengti. 
 

 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.   Jei pribrendote derėtis dėl atlyginimo – atlikite namų darbus. 

Pirmiausia pasidomėkite, kokia atlyginimo peržiūros politika 

galioja įmonėje. 

-  Galbūt atlyginimas peržiūrimas kartą per metus? Tuomet 

lengviausia bus tiesiog sulaukti metinio pokalbio ir pasi- 

naudoti proga apie tai pasikalbėti. 

-  Galbūt  atlyginimas  peržiūrimas  individualiai?  Tuomet 

reikės inicijuoti tokį pokalbį su vadovu. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Būtų gerai, jei galėtumėte bent apytiksliai išsiaiškinti panašų 
darbą dirbančių savo kolegų atlyginimus. Taip pat praverstų 
bent apytiksliai skaičiai, kiek atlyginamas panašus darbas kito- 
se įmonėse. Šie skaičiai jums padės geriau įvertinti, dėl kokio 
atlyginimo pakėlimo galite derėtis. 

2.   Jei siekiate,  kad darbdavys norėtų mokėti didesnį atlyginimą, 
pagalvokite, kas jam iš to – kodėl jis turėtų tai daryti? Pasido- 
mėkite veiklomis, kurios kurtų vertę darbdaviui – galbūt yra 
kokių nors darbų, kuriuos galėtumėte apsiimti daryti už papil- 
domą atlygį? 

3.   Sudalyvaukite bent keliuose darbuotojų atrankos pokalbiuose, 
apsilankykite skirtingose įmonėse. Įvertinkite tai, ką gautumė- 
te kitoje įmonėje – darbo pobūdį, karjeros galimybes, taip pat 
ir atlyginimą. Jei jūsų darbas jums patinka, neskubėkite jo keis- 
ti. Vien tik dalyvaudami atrankos pokalbiuose įgysite daugiau 
pasitikėjimo savimi derėtis dėl atlyginimo su savo vadovu. 

4.   Inicijuokite pokalbį dėl atlyginimo su vadovu. Ramiai išdėstyki- 
te savo lūkestį (Norėčiau 15 % didesnio atlyginimo) ir pabrėž- 
kite naudą, kurią jūsų atlyginimo pakėlimas suteiks darbdaviui 
(Tai mane sulaikys nuo lankymosi kitų įmonių atrankos pokal- 
biuose arba Už tai galėčiau papildomai daryti X ir Y). Nešanta- 
žuokite darbdavio (tai sukelia pasipriešinimą), geriau klauskite 
ir skatinkite dialogą (Kokios būtų galimybės bent 15 % pakelti 
man atlyginimą?). 

5.   Jei dabartinis atlyginimas netenkina, ir po kelių prašymų jis nėra 
peržiūrimas, rimtai apsvarstykite darbo keitimo variantus. Iš 
praktikos galime pasakyti, kad darbo atrankos pokalbis – pati 
geriausia situacija derėtis dėl atlyginimo. Tuomet galite susitarti: 

-  dėl jus tenkinančio atlyginimo, 

-  dėl atlyginimo peržiūrėjimo periodiškumo, 

-  dėl atlyginimo pakėlimo taisyklių (pavyzdžiui, atlyginimas 
didinamas įgijus tam tikrą išsilavinimą, kvalifikaciją ar 
sertifikatą). 

-  Pasirūpinkite, kad tokie susitarimai būtų užfiksuoti darbo 
sutartyje – taip būsite ramūs, kad jų bus laikomasi. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Patarimai blogam darbutojui 
 
1.   Visada galvokite, ne „kaip daugiau užsidirbti“, bet „kas kaltas, 

kad atlyginimas per mažas“. Juk pirmu atveju reikia kažką daryti 
– o tai juk ne lygis! Dar niekas dirbdamas pinigų neuždirbo, sako 
daugybė interneto puslapių. Jei dar neturite genealaus pratur- 
tėjimo plano – kaltinkite kitus. Tai – laiko išbandyta alternatyva. 

2.   Visiems pasakokite, koks neteisingas jūsų atlyginimas (galite 
pridėti, kad dar isterikas vadovas, nuobodus darbas, trumpos 
atostogos, nulis karjeros ir panašiai), bet jokiais būdais nieko 
nekeiskite. Guoskitės visiems ir kentėkite, nes per kančias – į 
žvaigždes. Visi nešame savo kryžių, tad bet kokia galimybė jo 
nenešti yra šventvagystė. 

3.   Sakoma, kad kažkada pas rabiną atbėgo jaunas žydas patarimo: 
„Rabi, mano žmona labai sunkiai gimdo, ką daryti???“ Rabinas 
murmėdamas ilgai vartė Talmudą, galų gale bakstelėjo pirštu į 
knygą, tardamas: „Radau. Štai ką sako Raštas: Paimk senas kel- 
nes ir mesk jas į ugnį krosnyje.“ „O ką, tikrai padės?“ – klausė 
nustebęs jaunuolis. „Bet kokiu atveju, blogiau nebus“, – atsakė 
Rabis. 

Istorijos moralas: jei nesiryžtate dėl kokių nors priežasčių pasi- 
derėti dėl atlyginimo – pabandykite pasinaudoti Rabio patari- 
mu. Juk tai žmonės, kurie visais laikais išmanė verslo subtilybes. 

4.   Bastykitės po visas įmanomas ir neįmanomas atrankas, skųs- 
damiesi mažu atlyginimu, darbo sąlygomis, darbo atmosfera, 
vadovais ir kitais dabartinio darbo trūkumais. Būkite emociona- 
lūs, neslėpkite jausmų dabartiniam kolektyvui ir vadovui, visų jų 
protiniams gebėjimams. Įžvalgūs, kritiškai mąstantys darbuoto- 
jai darbo rinkoje visada yra labai vertinami. 

5.   Žinokite savo vertę. Jūs – kosmoso tobulybė. Vienas toks unika- 
lus Visatoje. Kaip kad vaikystėje jums sakė kokia nors teta Jadzė: 
„tu esi pats geriausias“ ar „tu esi pati nuostabiausia“. Jums ne- 
melavo. Jūs geriausi. Išties. Dirbti gali bet kas, o štai būti verty- 
be – tai Dievo dovana. Principingai ir atsakingai reikalaukite va- 
dovo atlyginti Visatai už jūsų asmenybės fenomeną. Galų gale, 
darbdavys moka ne jums. Dievui moka, Visatai. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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31 s i tuaci ja . Ką daryti, jei negavote 
paaukštinimo, didesnio atlyginimo 
ar kito prizo 

 
Jūsų įmonėje atsilaisvino vadovo vieta, ir buvo paskelbtas vidinės at- 

rankos konkursas. Jūs susikaupėte ir nusprendėte jame dalyvauti. Du 

mėnesius jaudinotės, nerimavote, dalyvavote net keliuose pokalbiuose 

su vadovais, kurie atrodė taip daug žadantys… 

Ir galiausiai jūsų nepasirinko... Pasirinko kažką kitą, kas jiems pasirodė 

vertesnis už jus… 

Nusivylimas, ar ne? Net jei jums ir neteko būti tokioje situacijoje, galite 

įsivaizduoti, koks nusivylimas apima… Panašus nusivylimas apima, kai 

negaunate didesnio atlyginimo, jūsų neišsiunčia į TĄ komandiruotę ar 

nepaskiria koordinuoti TO įdomaus projekto. 

Motyvacija krenta į duobę, ir tai normalu. Svarbu, kad nekristų labai 

ilgam, arba kad duobė nebūtų pernelyg gili. 
 
 
 
 

Patarimai geram darbuotojui 
 

1.  Apgalvokite, ko išmokote iš šios situacijos. Kokios priežastys 

lėmė, kad jūsų nepasirinko naujuoju vadovu ar nepaskyrė vyk- 

ti į komandiruotę? Ką kitą kartą darytumėte kitaip, kad būtų 

geriau? Būtinai paklauskite sprendimą priėmusių žmonių, ko- 

kios jūsų savybės, veiksmai ar pasiekimai buvo įvertinti teigia- 

mai, o kokių – pritrūko. Taip žinosite, kur pasistengti ateityje, ir 

mažiau koncentruositės į nusivylimą dėl negauto prizo. 

2.   Ieškokite pozityvių pusių esamoje situacijoje. Dar pasimokysi- 

te, patobulėsite – ir galėsite mėginti kitą kartą. 

3.   Pagalvokite apie tolesnę savo karjerą. Turėkite omenyje, kad 

karjera – ne tik kilimas aukštyn. Juk ne visi gali būti vadovais, 

direktoriais ar prezidentais. Labai įdomi yra horizontali karjera 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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– judėjimas iš vienos funkcijos į kitą, netgi iš vieno skyriaus į 

kitą. O kai kuriems žmonėms labai patinka karjera „gilyn“. Tai 

– gilinimasis į savo sritį, tapimas itin vertinamu, netgi nepakei- 

čiamu ekspertu. 

4.  Atvirai papasakokite bendradarbiams, kad negavote laukto 

prizo. Parodykite, kad stipriai nepergyvenate dėl to. Kalbėkite 

apie tai ir išvengsite nemalonių apkalbų už nugaros. 

5.   Padėkite ir stenkitės būti naudingi tam kolegai, kuris gavo pa- 

aukštinimą, kuris vyko į komandiruotę ar kuriam paskyrė ko- 

ordinuoti TĄ projektą. Galbūt ateityje kolegos rekomendacija 

padės jums kilti toliau karjeros laiptais ir gauti prizą, kurio šį 

kartą negavote. 
 
 
 
 

Patarimai blogam darbuotojui 
 
1.   Tai  –  sąmokslas.  Nepagailėkite  nemigo  naktų,  išanalizuoki- 

te, išnarpliokite visą suokalbio tinklą, nusibraižykite schemą, 
aiškiai pažymėdami lyderius, iniciatorius ir vykdytojus. Pagal 

tokią schemą galėsite planuoti kontratakos akcijas efektyviai, 

metodiškai ir toliaregiškai. 

2.  „Šunys, ne kolektyvas“. Tik taip galima teisingai apibūdinti 

žmonių sambūrį, kuris nemato jūsų privalumų. Tad ir elkitės 

su ta gauja kaip su šunimis. Juk joks bent kiek mąstantis indivi- 

das nebūtų neįvertinęs jūsų privalumų. Niekam nieko nepasa- 

kokite, užsidarykite nuo gyvulių, izoliuokitės, nebendraukite, 

nediskutuokite. Jie visi kalti, visi – jūsų priešai. 

3.   Imkitės įkaitų dramos. Įsiveržkite į vadovo kabinetą, išspirkite 

jį lauk (kažkas juk turės vykdyti jūsų paliepimus), paimkite įkai- 

tais biuro administratorę ir buhalterę, ją priverskite atskleisti 

visas įmonės machinacijas. Paskelbkite reikalavimų sąrašą ir, 

galimai, bado streiką (numesite tuo pačiu kelis kilogramus). 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Veikite pagal Holivudo scenarijų. Grasinkite paviešinti buhal- 

terės ataskaitą, jei reikalavimai nebus patenkinti. Neapsiribo- 

kite vien tik nepasiektu paaukštinimu, prisiminkite pigią kavą 

biure, parkavimo vietą, pakovokite ir už kolegų gerovę. Gali- 

mai jūsų maištas peraugs į revoliuciją, gal net inovacijas. 

4.  Keršykite, o ypač tam, kurį paskyrė į jūsų vietą. Akis už akį, 

dantis už dantį. Kerštas – tai saldėsis be kalorijų, tai – endorfi- 

nai, tai – sveika. Jūs teisūs, aplink vien intrigantai, o paskirtasis 

yra visiškas idiotas. Tas tikslo nevertas, kas negina jo dantimis 

ir nagais. Būkite čempionas, neišeikite iš ringo nekirtę klastin- 

go smūgio iš pasalų! 

5.   Apsimeskite, kad jums visiškai vienodai. Įtikinkite visus, o ypač 

geidauto reikalo laimėtoją, kad tai yra visiška nesąmonė. Tai 

– regresas, o ne pažanga, ir kad tik aklas gali to nematyti ir 

taip apsigauti. Dėkui Dievui, kad jus aplenkė šis reikalas, nes 

buvote per klaidą beveik patikėję, kad tai yra TAI. Pasistenkite, 

kad bet koks kolegos, laimėjusio jūsų prizą, džiaugsmas taptų 

abejone, o bet kokia pažanga – sugriauta ir sumenkinta. 

Šiuo metu dalinamės pirmaisiais 30 knygos puslapių. 
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Paskutinis ir svarbiausias patarimas 
 

Atsidūrėte sudėtingoje situacijoje, ir prireikė patarimo? 

Nepaisant to, kokius patarimus perskaitėte šioje knygoje ar internete, 

gavote iš draugų ar kolegų, vadovų ar konsultantų, šis patarimas yra 

pats svarbiausias: 
 
 

visuomet vadovaukitės SAVO GALVA, 

nes PATYS ESAME ATSAKINGI už tai, ką darome. 
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Apie autorius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mantas TVARIJONAVIČIUS 

Organizacijų psichologas 

Vadovavimo, asmeninio efektyvumo ir personalo valdymo ekspertas 

Konsultavimo ir mokymų vedimo patirtis nuo 2003 m. 

Socialinių mokslų (psichologija) daktaras (Vilniaus universitetas) 

Knygos „Kaip įgalinti: lietuvių vadovų praktiniai pavyzdžiai“ autorius 

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos partnerystės profesorius 

Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) valdybos narys 

GoodPeople.lt bendraįkūrėjas ir konsultantas 
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Sakalas UŽDAVINYS 

Teatro, kino ir televizijos aktorius nuo 1980 m. 

Istorijų pasakojimo (storytelling) ir kūrybiškumo ekspertas 

HRpro, TEDx ir kitų konferencijų pranešėjas 

Režisierius, statęs spektaklius teatruose Kanadoje ir Lietuvoje 

Sportinių sklandytuvų ir lėktuvų pilotas 

Teatro režisūros magistras (Viktorijos universitetas, Kanada) 

Meno licenciatas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas 

GoodPeople.lt konsultantas 



 

 

 
 

Kodėl tokia knyga? 
 

Dažnai mes pernelyg rimtais veidais žiūrime į darbą. 

Tikimės, kad ši knyga padės kitu kampu pažvelgti į sudėtingas ir ne 

tokias sudėtingas situacijas, privers (gal jau privertė?) nusišypsoti, o 

galbūt net ir balsu nusijuokti. Džiaugsimės, jei, skaitydami patarimus 

geriems darbuotojams ir blogiems, rasite sau tinkamų idėjų – tai bus 

atlygis ir mums, šios knygos autoriams, ir visai prie to prisidėjusiai 

komandai. 

O kalbant apie komandą, susipažinkite su ja čia: 

www.goodpeople.lt 

http://www.goodpeople.lt/

