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Sveiki kolegos, 

Esu Inga Staniūnė, visą savo karjerą siejanti su 

Žmogiškųjų santykių sritimi. Taip taip, 

Žmogiškuosius išteklius aš mėgstu vadinti 

Žmogiškaisiais santykiais. Nors trumpinys anglų 

kalba skamba taip pat – HR. Kodėl? Nes man HR 

yra apie santykius – tarp vadovų, kolegų, 

pavaldinių, galų gale klientų ar partnerių. Ir tikiu, 

kad viena iš mūsų misijų yra padėti komandoms 

kurti tokį santykį, kuris kurtų vertę organizacijai 

ir klientui. Personalo procesai yra tik įrankiai, kurie padeda kurti santykį. 

Savo karjerą prieš 15 metų pradėjau tarptautinių įmonių versle, o paskutinius 10 metų dirbu lietuviško 

kapitalo, tačiau pasauliniu mastu veikiančiose organizacijose. Tad puikiai žinau, ką reiškia dirbti 

neturint stipraus užnugario iš už Atlanto ar Skandinavijoje, kaip kurti, diegti, vertinti ir naujai adaptuoti 

procesus, parduoti pokyčių ar naujovių idėjas vadovybei. 

PVPA veikloje dalyvauju dalindamasi idėjomis, kaip personalo valdymo procesai gali veikti ir 

lietuviško kapitalo įmonėse! Jau trečius metus prisidedu prie mentorystės projekto kaip mentorė ar 

tiesiog dalinuosi patirtimi individualiuose susitikimuose, kitose iniciatyvose. Viena jų – PVPA standarto 

mokymai. Esu baigusi pirmąjį PVPA standarto kursą, kuris man padėjo susisteminti turėtas žinias ir 

įgyti dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.  

Buvau mažiau matoma viešuosiuose renginiuose, nes dažniausiai laisvas vietas atiduodu savo 

komandų nariams, taip skatindama ir juos plėsti akiratį. Tačiau šiemet, kiek apmažinus darbų krūvius, 

baigdama psichoterapijos studijas supratau, kad atėjo laikas pasidalinti išmoktomis pamokomis ir 

sukaupta patirtimi. Noriu inicijuoti naują veiklą, kuri būtų orientuota į Žmogiškųjų santykių specialistų 

asmenybinį ugdymą grupinės psichoterapijos pagalba. Aš asmeniškai labai tuo tikiu ir kuo toliau, tuo 

labiau mūsų srityje matau emocinio palaikymo ir paramos poreikį. Juk mes visus mokome, 

palaikome... O iš kur palaikymo semtis mums? ☺ 

Labai džiaugiuosi, kad PVPA skatina naujoves ir turėdama platų apžvalgos kampą kasmet leidžia 

atsiskleisti vis kitoms įmonėms, talentams. Didelė pagarba viešajam sektoriui, kuris taip pat aktyviai 

įsitraukia į šią veiklą ir dalijasi savo pasiekimais. Šaunuoliai! 

Esu tikra, kad išlaikydami pagrindines asociacijos kryptis, tokias kaip jaunųjų specialistų ugdymas bei 

dalijimasis gerąja patirtimi, o taip pat įnešę ir naujų iniciatyvų išlaikysime tvarią personalo ekspertų 

bendruomenę. Bendruomenę, prie kurios ateities kūrimo noriu prisidėti ir aš. 


