
Tai daugiau 

nei darbo knyga!



Apie kūrinį

„Vertybėmis grįsta lyderystė“ (V.G.L.) – 

tai unikalus leidinys, skirtas asmenybei, 

norinčiai ugdyti asmenines ir profesines savybes, 

sėkmingai suburti efektyvią, entuziastingą, 

bendromis vertybėmis besivadovaujančią komandą, 

kuri noriai bendradarbiauja, geba lengvai įgyvendinti tikslus, 

kartu kuria ir dirba su džiaugsmu.  

Tai ne tik darbo knyga, skirta kasdienių darbų planams (kalendorius), 

bet ir praktinis vadovo gidas, kuris kiekvieną mėnesį:

•   skatins tave skirti laiko ne tik skubiems, bet ir svarbiems dalykams;

•   kvies atlikti praktines savęs, kaip lyderio, pažinimo užduotis;

•   padės burti aplink save tomis pačiomis vertybėmis 

besivadovaujančią komandą;

•   suteiks žinių ir pasitikėjimo sprendžiant sudėtingas situacijas;

•   padės suprasti, kas yra subalansuotas gyvenimas ir laimės pojūtis.

ieškai 
veiklos, gyvenimo prasmės, harmonijos

bandai 
įgyvendinti veiklos tikslus, klausdamas, kaip mes tai atliekame

jauti, 
kad tam tikroms gyvenimo sritims trūksta dėmesio ir motyvacijos

sieki 
išmokti užduoti komandai teisingus klausimus ir formuoti atsakingumą

supranti, 
kad neigiamos situacijos kartojasi, bet neturi atsakymo kodėl

nori 
skirti daugiau laiko svarbiems dalykams

susimąstai, 
ar tikrai pažįsti save,

Jei Tu:

ši knyga skirta Tau!



Per beveik 15-a metų aktyvaus dalyvavimo versle patirta daug profesinių išgyvenimų, 

kuriuos vadinu – „tiesos akimirkomis“. Kasdienybėje užduotys, tikslai, veiksmų planai, 

terminai yra neatsiejamos tarpusavyje veiklos užtikrinimo dalys, kurias skubame atlikti 

ir įgyvendinti lūkesčius. Tačiau 21-ame amžiuje dažnas savęs pradeda klausti ir ieškoti 

atsakymo apie tokias sąvokas, kaip lyderystė, sąmoningas lyderis, vertybėmis grįsta 

lyderystė, įkvėpimas, vertybės ir kt. Mano „tiesos akimirkos“ ir yra apie tai, todėl atėjo 

metas, kai jomis noriu dalintis su jumis.

Laura Butkevičienė
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Leidinys, rašiklis / 
parkeris, dovanų dėžutė 
nuo 69 iki 189 EUR

Tai prasmingas pirkinys sau pačiam bei dovana kolegoms, 

draugams, verslo partneriams, bendraminčiams!

Leidinys 39 EUR Leidinys ir dovanų dėžutė 
49 EUR

* Knygas galime atspausdinti su Jūsų įmonės logotipu. 

* Leidinį galite įsigyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

KNYGĄ GALITE ĮSIGYTI: 

http://ibl.lt
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6779749808786702336?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6779749808786702336%29
https://m.facebook.com/VVLyderyste/
https://www.instagram.com/vertybemis_vedama_lyderyste/
http://m.youtube.com/channel/UCivabrdtbSso9oAslvkjm5Q
http://ibl.lt
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