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LINA PREIKŠIENĖ
Vyr. verslo konsultantė

„Patirtis, persipinanti su pozityvia energija, savikritiška ir turi daug 
parako. Greta jos augi.“

Virginija Subačiūtė, UAB Arvi ir Ko

Žmogiškas problemas paverčia organizacijos sprendimais...
„Subalansuotas“ požiūris į personalą ir pelną...

Lengva suprasti ir pritaikyti...

SPECIALIZACIJA
Žmogiškųjų išteklių valdymas (veiklos valdymo sistemos diegimas, kompetencijų modelio 
kūrimas, ne finansinis skatinimas, vertybių sistemos diegimas ir t.t.); 
Vadovų rezervo formavimas ir ugdymas;
Organizacijų mikroklimatas, vertybės.
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KIEK KAINUOJA NAUJŲ DARBUOTOJŲ

MOTYVACIJOS PRARADIMAS? 
Vienos Lietuvos įmonių grupės (daugiausia - baldų 
gamybos įmonės) skaičiavimo rezultatai (2017m.):
 Vieno darbuotojo (darbininkų lygio), kuris išėjo

neišdirbęs 3 mėnesių, kainos vidurkis - 2000 eurų
 Kaita tose įmonėse – apie 30-40% per metus
 Išeina apie 100 darbuotojų (išdirbę mažiau nei 3 

mėnesius)
 Per metus šioms 3 įmonėms tai kainuoja 

200 000 eurų
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KAIP IŠLAIKYTI NAUJAI ATĖJUSIŲ

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJĄ?
 Senbuvių konkurencija su nauju darbuotoju

Informuoti, kokiu tikslu priimamas darbuotojas ir kaip keisis 
senųjų atsakomybės

 Nėra supažindinamas su rašytomis ir nerašytomis taisyklėmis
Nepagailėti savo laiko ir paskatinti kolektyvo narius 
supažindinti su rašytomis ir nerašytomis kolektyvo taisyklėmis 
(principais)

 Darbuotojo lūkesčiai neatitinka realybės
Supažindinti kuo detaliau su darbo pobūdžiu, kompanija, netgi 
fizine aplinka 

 Nežino ar nesupranta lūkesčių
Susitarti, ko tikisi darbuotojas iš vadovo ir kolektyvo bei ko 
tikisi iš jo vadovas ir kolektyvas
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BENDRADARBIAUTI PAPRASTA, KAI

pasitelkiamas MAINŲ principas
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PRAKTINĖ UŽDUOTIS

Ką noriu duoti savo komandai? 

Ką noriu gauti iš savo komandos?
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ROMANAS GAIDUKAS
Vyr. verslo konsultantas, partneris

„Užkrečia noru dirbti ir tobulėti...“
Jūratė Narmontienė, UAB Vičiūnai ir partneriai

Sisteminiai ir praktiški sprendimai...
Apie sudėtingus dalykus paprastai ir suprantamai... 

Kitu kampu pamatai save ir savo įmonę...

SPECIALIZACIJA
Lyderių ir vadovų efektyvumo didinimas Lietuvoje ir užsienio šalyse;
Sisteminis mąstymas ir strateginis valdymas;
Pokyčių valdymo projektai;
Vadovų koučingas („Executive Coaching“).


