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• 2021 vasaris MINTIS – aktyvinti kiekvieno asmens vertybinį
sąmoningumą įmonėje: stiprus žmogus – stipri
bendruomenė, jungianti skirtingas asmenybes, gebanti kartu
kurti savo organizacijos kultūrą. Mokymai vadovams apie
vertybes ir jų įtaką organizacijos kultūrai.

• 2021 balandis-gegužė BENDRAMINČIAI – suburti įmonėje
motyvuotus savanorius į naują projektą „Vertybių
laboratorija“, suteikti jiems žinių ir įrankių, įgalinti veikti
savarankiškai ir savanoriškai bei kartu su visais įmonės
darbuotojais kurti mūsų įmonės kultūrą. Socialinis dizainas
alternatyviais/kūrybiniais būdais padeda keisti bendruomenių
elgesį, todėl verslo kultūros konsultantų grupė pristatė ir
pasiūlė šį metodą pritaikyti darbuotojų vidinės kultūros
kūrimui ir stiprinimui.

• 2021 birželis MINČIŲ GALIA – Įmonėje startuoja projekto
„Vertybių laboratorija“ veikla. #komandiškumas #kokybė
#atsakomybė ir #inovacijos.



#vertLABO projektai
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• Vertybė kaip  simbolis, ženklas, gerai 
matomas, aiškiai „perskaitomas“, 
vienodai suprantamas, naudojamas ir 
stimuliuojantis mąstymą.

• VertLABO komanda savo rankomis, 
primityviomis techninėmis 
priemonėmis, sukūrė 4 vertybių 
simbolius – tarsi kelio ženklus. Ir 
pateikė darbuotojams žaidimo forma 
priskirti kiekvienai vertybei labiausiai 
tinkantį ženklą. Taip, kartu aktyviai 
dalyvaujant įmonės darbuotojams 
buvo atrinkti kiekvienai vertybei 
sukurti ženklai.

#ženklai



#atvirlaiškiai
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• #AČIŪmetras – žaidimas rimtas, taisyklės 
paprastos ir nieko nekainuoja, bet... sukuria 
tau, man ir mums visiems pridėtinę geros 
energijos vertę.

• Todėl pasimatuokime kiek mes, savo 
įmonėje, mokame paaugti – pastebėti 
dalykų, už kuriuos verta ir norisi padėkoti 
kolegoms. O tada patys pamatysime, kaip ir 
kur nukeliausime su #AČIŪmetru. Ar turi 
kišenėje užsilikusių ar prisikaupusių AČIŪ 
kolegoms? 

• AČIŪ už tai, kad išklausė, už svarbų 
palaikymą, už įkvėpimą imtis naujo darbo, 
už tikrą patriotiškumą, už paprastą 
nuoširdumą ar pasidalintą patirtį, už 
padovanotą patarimą, už skirtą laiką ar 
aukštą kompetenciją, už pastabumą ar 
tiesiog šypseną laiku ir vietoje.

#AČIŪmetras



#AČIŪmetras
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• „Neabejotinai geriausia „Vertybių laboratorijos“ sugalvota iniciatyva tapo dėkingumo kultūros ugdymui 
skirtas žaidimas AČIŪmetras“ su kuriuo per 2021 metų 4 mėnesius nužingsniavome 332 #AČIŪmetrus

• Per 2023 m. su kolegomis mes nukeliavome jau beveik 600 #AČIŪmetrų

BALSUOTI ir IŠRINKTI #vertingiausią kolegą! 

#Komandiškumas: Penktasis organizacijos elementas, 

kurio dėka viskas veikia sklandžiai.

#Kokybė: Kokybiškas ir tikslus, kaip laboratorijos 

laikrodis. 

#Atsakomybė: Dirba atsakingai ir užtikrintai, kaip 

amžinasis variklis.

#Inovacijos: Didžiausias organizacijos 

eksperimentatorius ir išradėjas. 

2022-01-11 renginyje dalyvavo 243 darbuotojai iš 266
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#sėkmėsistorijos

LENTVARIO TUNELIO PO 

GELEŽINKELIO PERVAŽA PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMAS

2021 m. gruodžio 6 d. darbuotojai buvo 

pakviesti paklausyti pirmosios 

#sėkmėsistorijos apie įgyvendintą Lentvario 

tunelio po geležinkelio pervaža projektą.

Tiesa ta, kad diskusija džiugino sąmoningais ir kryptingais 

kolegų pasirinkimais mažuose ir dideliuose projektuose 

planuoti ir pirkti ekonomiškai, taikyti naujoves, siekiant kuo 

mažesnio poveikio aplinkai. 



#vertLABO puslapis 
vidiniame AB LAKD komunikacijos kanale /SharePoint
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Kur atėjome ir kas laukia priekyje?

#vertLABO kelias
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