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Ką daryti yra gerai, 
kai visiems – blogai?



Gerų darbų sąrašas

Klausytis01 Veikti02 Kalbėtis*03



Reikia naujo nešiojamojo 

kompiuterio. Didesnio ekrano. 

Patogesnės kėdės. Didesnio buto. 

Klausimai, poreikiai ir baimės

Buities rūpesčiai

Mes visi numirsime!

Kraštutinumas nr. 1

Paistalai ta jūsų korona!

Kraštutinumas nr. 2

Kada didės atlyginimai už darbą 

pandemijos metu?

Augantys lūkesčiai

Kaip dirbsime toliau?

Racionalus požiūris

Kaip mums sekasi? Kas pasikeitė ir 

kokią tai turės įtaką mums?

Informacijos poreikis



Aprūpinimas nešiojamaisiais 

kompiuteriais. Kėdėmis. Ekranais.

Atsakymai, veiksmai ir padrąsinimai

Darbo priemonės

COVID draudimas. Didesnės, nei 

reikalaujama, išmokos už prastovas. 

Pakankamas kiekis apsaugos 

priemonių.

Nuraminti baimes

Pamainų atskyrimas. Susirinkimų 

ribojimas. Privalomas apsaugos 

priemonių naudojimas. Griežtos 

taisyklės.

Griežtos taisyklės

Kaip ir planuota, 2020 m. peržiūrėti 

atlyginimai. Išmokėti paskatinimai už 

2019 m. rezultatus.

Ištesėti pažadai

Nuotolinis darbas. Ekstremalių 

situacijų darbo grupė. Informacijos 

sklaida. Atnaujintos prognozės.

Greiti sprendimai

„Karštoji linija“. Rubrika intranete. 

Ekrano užsklandos. Informacija 

vadovams. Susirinkimai visiems 

darbuotojams. Vadovo laiškai.

Visiškas atvirumas





Daug greitų kontaktų informacijai 

perduoti. Bet nebelieka neformalaus 

bendravimo.

Nuotolinių pasimatymų nauda ir žala

Nėra gyvo kontakto

Nereikia patalpų susirinkimams. 

Nereikia kelionių.

2000 žmonių – per sekundę

Visuotiniai susirinkimai. Galimybė 

paklausti vadovų bet kokio klausimo. 

Ir nė vieno neatsakyto klausimo.

Jokių kliūčių klausti

Didelis gerų klausimų skaičius, bet 

retas darbuotojas įrašo prie 

klausimo savo vardą.

Anoniminis bendravimas

Vadovo laiškas. LTG TV video

turinys.

Naujos turinio formos

Video turinį ar PPT lengviau 

nukopijuoti, nei gyvo pasakojimo 

turinį.

Informacijos nutekėjimas



Kaip mums sekėsi?

Išmokome bendrauti per 
nuotolį

3290

3470

6089

7022

7992

Kas įdomiausia darbuotojams?

(Peržiūrų skaičius mano.litrail.lt)

LTG paminėjimai 
žiniasklaidoje

(Vnt. per trečiąjį ketvirtį)

139

655

16

Teigiami Neutralūs Neigiami

810

Išrinkime Metų darbuotojus ir Metų 

komandą!

Metų darbuotojų apdovanojimai: 

kviečiame žiūrėti šventės vaizdo 

įrašą!

LTG TV jau čia

Kilo klausimų dėl naujųjų prekių 

ženklų? Klauskite! (atnaujinta 

Stiliaus knyga ir PPT šablonai) 

Nuotoliniai mokymai visiems LTG 

grupės darbuotojams!

6900

2000

43700

Vasaros renginio peržiūrų 
per savaitę

Prisijungusiųjų per naujų 
prekės ženklų pristatymą

Peržiūrų LTG TV



Darbuotojų balsas

Darbuotojų % teigiami 
vertinimai 2020 ir 2021 m. 
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Kas toliau?

• Hibridinis darbo modelis

• Ne toks formalus bendravimas

• Patenkintas gyvų susitikimų alkis

• Klausyti. Veikti. Kalbėtis



Atsakysiu, kad 
ir ko paklausite

Mantas Dubauskas, Komunikacijos direktorius

mantas.dubauskas@ltg.lt
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