
Darbuotojos išskirtinumą  
netruko pastebėti vadovai 

Dalios itin draugišką būdą vadovai pastebėjo 
iš karto. Kolektyvo siela apibūdinama 
darbuotoja greitai pritapo administracijos ir 
personalo padalinyje.  

„Su Dalia susipažinau vos pradėjęs dirbti 
gamykloje, man buvo 25 metai. Jos noras 
padėti, išklausyti maloniai stebino, nes 
dirbant didmiestyje tokių žmonių nesutikau. 
Jos supratingumas tuomet man padėjo 
įsitvirtinti įmonėje, už ką esu jai dėkingas 
iki šiol“, – pažymi dabartinis Dalios vadovas 
ir AB „Dolomitas“ generalinis direktorius 
Gediminas Skvernys. 

Vadovas taip pat įvardija, jog svarbiausia 
žmogus. Susvetimėjęs kolektyvas ir bendro 
tikslo nebuvimas – didelis trikdis darbe. 
Bendros veiklos suartina kolektyvą, o tai 
didina ir motyvaciją. „Džiaugiuosi, jog tokie 
darbuotojai kaip Dalia atlieka labai svarbią 
rolę įgyvendinant  bendrus įmonės tikslus, 
nes jie patys veikia kaip stiprus motyvatorius 
komandai. Dalia dažnai pati buvo papildomų 
veiklų iniciatorė, kas padėjo burti kolektyvą, 
tad net ir palikus darbovietę linkiu jai 
nesikeisti ir išlaikyti neblėstantį pozityvų 
požiūrį“, – patirtimi dalijasi G. Skvernys. 

Darbe labiausiai vertina  
bendravimą ir žmogišką ryšį

Dalia pažymi, jog pati darbe itin vertina 
tarpusavio ryšį su kolegomis ir bendravimą. 
Per laiką dažnas kolega tapo kone šeimos 
nariu, o buvę bendradarbiai net ir dabar 
atvyksta Dalios aplankyti į darbovietę. 

„Darbe labiausiai patinka bendrauti su 
žmonėmis, nes jie visi skirtingi. Žmogiškas 
ryšys yra labai svarbus. Man atrodo svarbu, 
jei žmogus nori ateiti pasitarti, pasiguosti. 
Kartais ir to kolegiško apkabinimo prireikia. 
Visi esame komanda, tad kiekvienas turi 
jaustis gerai. Džiaugiuosi, jog vadovai taip 
pat visuomet buvo labai geri ir supratingi. 
Matyt, tai ir leido sėkmingai dirbti visus 
šiuos metus“, – patirtimi dalijasi Dalia. 

Laikmečių pokyčiai –  
neišgąsdino, o tik sustiprino

Karjerą pradėjusi prieš kelis dešimtmečius, 
Dalia kartu išgyveno ir visus įmonės pokyčių 

virsmus. Kaip pati pažymi – svarbiausia, jog 
viską su kolegomis atlaikėme ir niekada 
nesiskundėme. 

„Visi pokyčiai skatino tobulėti ir ėjo 
teisinga linkme. Pažangos virsmas yra 
milžiniškas: nuo spausdinimo mašinėlių 
iki asmeninių kompiuterių kiekvienam 
darbuotojui ir pažangių programų. Visa tai 
įgyvendinome palaipsniui, tad procesai 
vyko sklandžiai. Jų labai reikėjo, nes tai 
skatina judėti į priekį. Smagu, jog dabar 
aktyviai į veiklą įsitraukia ir jaunoji karta. 
Jie sklandžiai įsilieja į kolektyvą, atneša 
naujų idėjų. Tai irgi svarbus pokytis 
komandos augimui“, – šiuolaikišką požiūrį 
demonstruoja Dalia. 

Proaktyvumas – įgimta savybė, 
nulėmusi sėkmingą karjerą

Kaip pagrindinę priežastį, leidžiančią 
tiek metų išlaikyti motyvaciją darbui, Dalia 

įvardija savo aktyvią prigimtį. Kolegų itin 
gerbiama darbuotoja, pažymi, jog nuo 
pat karjeros AB „Dolomitas“ pradžios 
rūpindavosi ne tik pagrindinėmis savo 
pareigybės funkcijomis, bet taip pat aktyviai 
organizuodavo ekskursijas, šventinius 
vakarus kolegoms.

„Mano prigimtis reikalauja nuolatinės 
veiklos. Džiaugiuosi, jog ir pati įmonė yra 
lojali darbuotojams, rodo dėmesį, rūpinasi 
ne tik darbo kokybe, bet ir laisvalaikiu: 
organizuoja išvykas į koncertus, krepšinio 
varžybas ir pan. Man džiugu, kad galiu prie 
to prisidėti. Tai puiki aplinka, kur realizuoju 
savo energiją“, – pažymi Dalia. 

Dalios aktyvų būdą ir puikų humoro 
jausmą vertina ir kolegos. Dažnas įvardija 
kolegę kaip tikrą kolektyvo sielą. „Dalia 
yra telkianti kolektyvą asmenybė, visada 
linksma, šmaikšti, draugiška. Jos dėka 
turėjome tiek renginių ir kitokių inciatyvų, 
skirtų darbuotojams. Labai vertinu jos darbą 
ir džiaugiuosi šaunia kolege“, –  patirtimi 
dalijasi kolega Algimantas Lukšas. 

Labiausiai trūks kolegų 

Šiemet darbą įmonėje AB „Dolomitas“ 
baigianti Dalia pažymi, jog labiausiai 
pasiges kolegų ir bendravimo su jais. 
Kolegų pagarbą jaučianti Dalia labai vertina 
jai parodytą pasitikėjimą. 

„Vadovams norėčiau palinkėti išlikti 
tokiais, kokie yra. Vadovai yra nuostabūs, tad 
linkiu išlaikyti esamą pagarbą žmogui. Tuo 
tarpu kolegoms norisi palinkėti ištvermės 
naujų pokyčių kupiname etape ir nepamiršti 
drauge praleisto laiko. Prisiminimai yra mūsų 
praeitis, bet tuo pačiu paspirtis dabarčiai 
ir ateičiai. Lai jie tampa svarbiu stimulu 
tolimesniam gyvenimui. Labai vertinu ir 
dėkoju kiekvienam už kartu praleistą laiką“, – 
nuoširdžiai linki Dalia Latonienė. 

Įspūdingas darbo stažas ir patirtis -
neblėstančios motyvacijos rezultataiŠiandien dažnas personalo vado-

vas skundžiasi didelia darbuotojų 
kaita. Vis dėlto išimčių, kurios išties 
žavi, galime rasti. Dalia Latonienė –  
ilgamete karjera galinti pasigir-
ti moteris – vienas tokių pavyzdžių. 
Įmonėje AB „Dolomitas“ ji mini 
40-uosius veiklos metus ir sutiko pa-
sidalinti neblėstančios motyvacijos 
paslaptimi. 


