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20 Vadyba
įžvalgos Pokalbiai su Džeku Velšu

Iš tarnybos į...
Vidas Rudokas, dirbęs teisi-

ninku advokatų kontoroje „Šarka,
Sabaliauskas, Jankauskas“, perėjo
į advokatų kontorą „Sorainen“ ir
tapo vyresniuoju teisininku.

kadencija. Kol bus paskirtas naujas
pirmininkas, jo pareigas laikinai
eina pirmininko pavaduotojas
Ričardas Piličiauskas.

Audrius Ribskis, buvęs

UAB „KiMs Snacks“ generalinis
direktorius, nuo šiol vadovauja AB
Rytų skirstomųjų tinklų Projektų
valdymo skyriui.
Saulius Alditas, AB banko DnB

NORD valdybos narys ir prezidento
pavaduotojas, atsistatydino iš
užimamų pareigų. Atsistatydinimo
priežasčių bankas nekomentuoja.
Taip pat kol kas nepranešama, kas
pakeis pasitraukusį valdybos narį.

Baigėsi Virgilijaus Valančiaus, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininko,

Viktorija Vasiliauskaitė,

AB „Lietuvos draudimas“ vidaus
auditorė, išvyksta dirbti į Dubajų,
Jungtinius Arabų Emyratus.

Ledus gaminančios AB „Premia
KPC“ generalinio direktoriaus postą
metų pabaigoje palieka Arūnas
Kontautas. Ponas Kontautas
vadovaus įmonei iki metų pabaigos,
kol bus paskirtas kitas vadovas.
Direktoriaus ir akcininkų keliai išsiskiria abipusiu šalių susitarimu.

Personalo valdymas

Kad svetur būtų
kaip namie
Rūta Sturonaitė

ruta.sturonaite@verslozinios.lt

Ne vienas užsienin stažuotis ar į komandiruotę išsiųstas darbuotojas grįžta į gimtinę neatlikęs užduočių, rodo tyrimai. Pasak specialistų, rezultatai būtų geresni, ▸ Kristina Kovaitė, UAB
„Projekona“ direktorė: „Pasaulinė
jei prieš siunčiant darbuotoją į svečią šalį jis būtų pa- praktika rodo, kad maždaug 47%
rengiamas naujai aplinkai. intelektualaus darbo atstovų, išvykusių į kitas šalis, grįžta į gimtinę
Statistika skelbia, kad dirb- neatlikę užduoties. Viena pagrinditi svetimoje šalyje nelengva nių priežasčių yra ne profesinės, o
tarpkultūrinės kompetencijos trūdaugeliui.
„Pasaulinė praktika rodo, jog kumas.“ Ingos Juodytės nuotr.

maždaug 47% intelektualaus
darbo atstovų, išvykusių į kitas šalis, grįžta į gimtinę neatlikę užduoties. Viena pagrindinių
priežasčių yra ne profesinės, o
tarpkultūrinės kompetencijos
trūkumas“, – sako Kristina Kovaitė, verslo konsultacijų UAB
„Projekona“ direktorė.
Anot jos, Lietuvos statistika šiuo atžvilgiu beveik nesiskiria.
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Trys naujų
vadovų klaidos

I

šrinktasis prezidentas
Barakas Obama (Barack
Obama) netrukus taps
galingiausios laisvojo pasaulio šalies lyderiu. Tačiau
dabar jis susidūrė su iššūkiu,
kuris tenka kiekvienam naujam vadovui. Svarbiausia jo
užduotis – suburti tinkamą
komandą atsiribojant nuo bet
kokios įtakos.
Kaip ir visi vadovai, Obama
netruks pajusti, kaip grei-

tai ir lengvai šis procesas gali
nuvažiuoti ne tais bėgiais. Ilgamečiai sąjungininkai žais
savus žaidimus. Galingos jėgos užkirs kelią kai kuriems
kandidatams. Laikas spaus.
O vieną dieną apsidairęs pamatys, jog artimiausi bendražygiai visiškai nėra ta geriausia komanda, kurios taip
troško, o tiesiog kompromisų
rezultatas.
Tad ką gali padaryti lyderis, burdamas stipriausią
komandą? Ar veikiau, jeigu

komandos formavimo procesas pilnas kliūčių, ko turi vengti lyderis, ieškodamas
bendražygių?

matė, jog ji ne kažin kiek išmano technologijas.
Tai tiesiausias kelias į vidutinius rezultatus, gal net į žlugimą. Ir ne todėl, jog lojaliesiems stinga kvalifikacijos,
tiesiog dažnai jie nėra geriausi kandidatai į tam tikras pozicijas. Aukščiausiose pareigose būtinas itin aštrus protas, neblėstanti energija ir sugebėjimas motyvuoti. Jeigu
lojalusis nepasižymi šiomis
savybėmis, jis visada liks vidutinybė geriausiose pareigose, o tai yra rimta problema dėl vienos priežasties: vadovai vidutiniokai samdo tokius pat arba dar silpnesnius
pavaldinius, o tai reiškia, kad
stumia žemyn visą organizaciją.

ti įstrigusią karjerą arba slepia profesines nesėkmes. Tokius žmones galima pavadinti „nepriklausomais“ direktoriais – dažnai jie yra etikos ir finansų dėstytojai, tokius skubiai susikvietė daugelis valdybų, kai buvo priimtas „Sarbanes-Oxley“* aktas. Jie tiesiog susižeria vadovams priklausančias išmokas, bet neteko girdėti,
kad tartų tvirtesnį žodį. Kam
kąsti ranką, kuri tave maitina? Obama turėtų nepadaryti
tokios klaidos.
Pavyzdžiui, Ramas Emanuelis
(Rahm Emanuel) – kaip administracijos vadovas. Emanuelis kritikuojamas už tai, kad
yra demokratų šalininkas. Tačiau jis sumanus, energingas,
atviras ir svarbiausia – nebijos
paprieštarauti savo bosui, nes
jo laukia daug gerai mokamų,
prestižinių darbų.

Dabar žiniasklaidoje nuolat svarstoma, ką Obama paskirs Iždo sekretoriumi. Įsivaizduokite, jeigu juo būtų
paskirtas puikiomis savybėmis pasižymintis, energingas vadovas. Toks sprendimas pats savaime pasakytų
gerokai daugiau, nei bet kokia
vieša kalba; lygiai kaip ir tada, kai verslo lyderis pasirenka nuostabios reputacijos vadovą ir patiki jam įgyvendinti itin svarbius sprendimus.
Valstybės, kaip ir bendrovės
valdyme asmeninis lyderio
pasirinkimas yra svarbiausia žinia.
Greta didžiulės atsakomybės
surinkti tinkamą komandą
Obama, kaip ir kiti nauji vadovai, susidurs su dar vienu
išmėginimu. Dabar, kai jis taAntra klaida: pasamdomi
po vadovu, net ir patys ištižmonės, kuriems tiesiog reikimiausi ir nuoširdžiausi pakia darbo arba besivaikantarėjai mėgins jam įtikti. Pad
tieji prestižo (nors garsiai
laižiavimas yra bjaurus dalyto nepasako).
Trečia klaida: samdyti tuos, kas, tačiau kartais jo neišvenkurie moka gesinti „gaisKas gali patraukti labiau už
gia net ir geriausi žmonės, o
kandidatą, kuris žvelgia jums rus“.
lyderiai nori nenori įsitraukia
į akis ir dėsto trokštąs tapBeveik kiekvienas naujas va- į šį žaidimą.
Per kelis ateinančius mėneti jūsų partneriu. „Nuostabu, dovas paveldi degančių pro– galvojate – mudviejų vizijos blemų, tad nieko keista, jog jis sius Obama privalės priverssutampa.“
čia pat dairosi žmogaus, gati diskutuoti, išklausyti kiGal ir taip. Bet kyla pavojus,
linčio jas išspręsti. Taip ir tu- taminčius, palaikyti laisvai
jeigu kandidatas turi ir kiri būti. Tačiau naujas vadovas mąstančiuosius ir taip patų motyvų, tarkime, visomis turi žvelgti plačiau ir įvertinti keisti šio žaidimo taisykles.
išgalėmis stengiasi išjudinilgalaikius prioritetus.
Tai labai sunku. Tačiau lyderiai turi kovoti, kad pasiektų
savo, jie gali tai padaryti, jei
Klauskite Džeko ir Sjuzi
tik aplink suburia geriausius
žmones.
Velšų tikslas – kalbėti su žmonėmis, dirbančiais bet kuriuo organizaci-

„Jei įmonei labai svarbūs rezultatai, galimas atvejis, kad Pirma klaida: iš karto atlytikslo nepasiekusį darbuoto- ginama lojaliesiems.
ją tiesiog atleis. Tokių atvejų Oi, kaip gali vilioti toks pasitikrai pasitaiko“, – tvirtina p. rinkimas. Nesvarbu, kiek laiKovaitė.
ko kopėte į viršūnę, bet kai
ją pasiekėte, iš karto užplūdo jausmas, jog turėtumėIšvykimu nesibaigia
Anot Dalios Bagdžiūnienės, Vil- te paremti tuos, kurie jus rėjos lygmeniu didelėse ar mažose bendrovėse. Jų auditorijoje nėra takoskyros
niaus universiteto Klinikinės mė anksčiau. Pažįstame getarp studijuojančiųjų verslo administravimą (MBA), projektų vadybininkų
ir organizacinės psichologijos neralinį direktorių, kuris ilar verslo savininkų. Jie pasirengę padėti visiems, kurie dega aistra pasiekti
katedros docentės, pirmiausia gametei žmogiškųjų išteklių
tikslą, noru nugalėti. Papasakoti, kokius sunkumus ir iššūkius tenka įveikti
Nuostoliai garantuoti
darbuotojui privalu suteikti vi- vadovei patikėjo bendrovės
darbe, klausti patarimo galite ir jūs. Velšai jums atsakys būsimose skiltyse.
Pirmiausia nesklandumus ke- są reikalingą informaciją apie IT departamento vairą. ŽmoKlausimus, nurodydami savo vardą, profesiją ir miestą, prašome siųsti e.
gus buvo toks dėkingas už illia kultūrinis šokas, nes dar yra šalį bei verslo aplinką.
paštu welch@verslozinios.lt.
nemažai lietuvių, neturinčių
„Tarkime, išvykusiam į ilgą gametį palaikymą, kad nebepakankamai įgūdžių dirbti sve- komandiruotę darbuotojui būtimoje kultūroje.
tina suteikti socialinę paramą,
„Tai pasireiškia arba perne- t. y. palaikyti su juo nuolatinį Motyvavimas Gelbsti ne tik pinigai
lyg agresyviu dominavimu, ar- ryšį, spręsti kilusias problemas.
ba „užsidarymu“ savo terito- Po 2–3 mėnesių žmogus pasirijoje“, – pasekmes aiškina p. genda artimos aplinkos, todėl
Kovaitė.
jam reikia palaikymo“, – pataPasitaiko, kad įmonė netin- ria p. Bagdžiūnienė.
Asta Šerėnaitė
ti mokymų sąskaita, peržiūri Internautų komentarai
kamai parenka darbuotoją. PaAnot specialistų, kad žmo- asta.serenaite@verslozinios.lt
gerovės paketus. Tačiau net ir
saulinių tyrimų duomenimis, gus lengvai įsilietų į aplinką Sąnaudų mažinimu susirū- mažinant sąnaudas motyvuo- ❞ Jei jūsų įmonėje kažkas
per 20% apklaustųjų sako, kad svečioje šalyje, kartais užten- pinę vadovai vargiai spėja
ti būtina, kad ir ne pinigais“, – nevažiuoja, žiūrėkit į
vidurinės grandies ir
rasti tinkamą užsienio darbui ka ir smulkmenų.
skirti dėmesio darbuotojų
teigia specialistė.
žmogų yra pati sudėtingiausia
„Svarbiausia – išmokti šyp- motyvacijai. Personalo speAnot profesionialų, yra ke- aukštesnius vadovus. Labai
li dalykai, labiausiai trukdan- dažnai žmonės nežino
užduotis. Tačiau skaudžiausia sotis be jokios priežasties. Ne- cialistai perspėja, kad noatsakomybės ribų,
tai, jog nesėkmės atveju nuken- patikėsite, bet aš pati dažnai rint išsilaikyti ir dirbti efek- tys žmonėms susitelkti dar- savo
nesupranta, kuo jų darbas
čia ir darbovietė, ir į komandi- girdžiu, kad lietuviai yra nepa- tyviai, skatinti darbuotojus bui. Taigi jų pirmiausia ir rei- yra svarbus ir kokią naudą
ruotę siųstas žmogus. Statis- tikimi. Kodėl? Nes nesišypso – yra gyvybiškai svarbu.
kia vengti.
jie duoda įmonei. Rodykit
tika skelbia, kad maždaug per matyt, turi ką slėpti“, – juokia„Žmones gniuždo nežinia. saldainius kiek norit, bet jei
pusmetį darbą pakeičia apie si p. Kovaitė.
Pasak Aušros Delonaitės, kon- Kiekvienas jaudinasi ir nori neaišku, už ką tą saldainį
40% grįžusiųjų iš nesėkmingos
sultacijų ir mokymų įmonės žinoti, ką planuoja darbovie- duoda, tai kam stengtis.
Daugiau...
komandiruotės užsienyje.
„Prime People“ vadovės, dar- tė. Įmonių vadovai turi itin su- Motyvuoti žmones galima
buotojų skatinimas lieka vie- sirūpinti vidine komunikaciinfo
na iš svarbiausių užduočių. Tik ja, nes ji darbuotojams gyvy- keltu tonu, vadovas atvirai paKas svarbu siunčiant darbuotoją į užsienį
motyvacijos tikslas pasikeitė: biškai svarbi“, – tikina p. De- rodo blogą nuotaiką ir išsilieja
▸ Tinkamai parinkti darbuotoją
anksčiau taip tikėtasi pritrauk- lonaitė.
ant žmonių arba dažnai keičia
▸ Supažindinti su būsimomis užduotimis
ti ir išlaikyti darbuotojus, dabar
Darbą dažnai apsunkina ir nuomonę“, – vardija Birutė Vil▸ Pasistengti, kad žmogus kuo daugiau sužinotų apie kitą kultūrą, visuomotyvacija būtina, kad žmonės nedėmesingas vadovų elgesys: čiauskaitė, UAB „Ateities permenės struktūrą, sprendimų priėmimo mechanizmą, biurokratines taisyksusitelktų į užduotis.
nuomonės nepaisymas, inici- sonalas“ direktorė.
les, įpročius, požiūrį į laiką, terminus, asmeninę atsakomybę, hierarchiją
atyvos ignoravimas.
Pasak jos, dėmesys koman▸ Įsitikinti, kad darbuotojui nekils kalbos problemų
Ne per pinigus
„Kalbantis su darbuotojais dai gal ir neatstos didelio atly▸ Nuolat palaikyti ryšį su jau išvykusiu darbuotoju
„Įmonės persvarsto motyvaci- pastebėjau, kad juos itin nei- ginimo, tačiau jei darbuotojai
Šaltinis: UAB „Projekona“, Vilniaus universitetas
jos priemones, stengiasi taupy- giamai veikia, kai kalbama pa- nesulauks jokio dėmesio, apie

*„Sarbanes-Oxley Act“ yra 2002 m.
priimtas JAV įstatymas, kuriuo siekta apsaugoti akcininkus. Iš esmės juo
numatoma, kas turi sudaryti tam
tikrų įmonių valdybas, kokie reikalavimai keliami vadovams ir pan.
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Blogų darbuotojų nebūna
įvairiausiais būdais,
nebūtinai pinigais ar tortais,
ko vis dar nelabai supranta
tradiciniai lietuviški vadovai.
VADOVAS

❞ Žinoma, reikia aukso

vidurio. Ne visi darbuotojai
geri. Vadovo talentas – atskirti
pelus nuo grūdų. Ir tada jau
protingas vadovas gerus
darbuotojus mokės vertinti,
jei jis protingas. AKSIOMA
(Kalba netaisyta)

lojalumą svajoti neverta.
„Tikiu, kad nėra blogų mokinių, yra tik blogi mokytojai, t. y.
nesugebantys uždegti ir įkvėpti meilės savo dalykui. Beveik
tą patį būtų galima pasakyti ir
apie personalo vadybą: „Nėra
blogų darbuotojų, yra tik blogi vadovai“, – atkreipia dėmesį specialistė.

