
10 s�kmingos karjeros princip� 
Kod�l vieni žmon�s pasiekia daugiau nei kiti? 
Kod�l per t� pat� laik� vieni padaro �sp�ding� karjer�, o kiti dešimtme�ius dirba 
nepasteb�ti ir deramai ne�vertinti? 

 
Ar karjera ir didelis atlyginimas pasiekiami tik “lipant per kit� galvas”? Tai didžiausias 
mitas. Tu gali s�kmingai “perlipti per vien� ar kit� galv�”, bet labai greitai žmon�s nuo 
tav�s nusigr�š ir neteksi aplinkini� palaikymo, be kurio didel� karjer� pasiekti bus be 
galo sunku. 

Mes nekalb�sime apie “paveld�t�” karjer�, kai aukšt� post� užleidžia versl� �k�r� t�vai ar 
d�d�s. 
J�s sužinosite kelet� paprast� princip� be kuri�, praktiškai, ne�manoma pasiekti karjeros 
aukštum� ir �sp�dingo atlygio. 

 
1. Tur�k didelius ir aiškius tikslus. 

Pasaulyje, kuriame mes gyvename, viskas paremta d�sniais. Jei sunk� daikt� paleisim iš 
rank�, jis nukris ant žem�s – tai gravitacijos d�snis. Po žiemos visada ateina pavasaris, o 
pavasar� kei�ia vasara – tai met� laik� d�snis. O svarbiausias pasiekim� d�snis sako - 
žmon�s, kurie turi aiškius tikslus pasiekia žymiai daugiau nei gali �sivaizduoti tie, kurie 
j� neturi. Tavo tikslai turi b�ti tokio dydžio, kad tave pat� �kv�pt� ir motyvuot�. Tod�l 
užduok sau klausim� – apie koki� karjer� svajoji? Kuo nor�tumei tapti idealiu atveju? 
Kada nori, kad tai �vykt�? Koks turi b�ti jau šiandien ir kaip turi dirbti, kad ateityje tai 
pasiektum?  

2. Tapk geriausiu savo srities specialistu. 

Pirmiausia, k� privalome suprasti - darbe mes parduodame savo laik�. Kiekvienas 
žmogus profesiniame gyvenime pereina kelis ciklus: mokymosi, efektyvumo bei 
profesinio stabilumo. 
Kiekvienoj srity labiausiai vertinami patys geriausieji. Visose srityse labiausiai 
ignoruojami vidutiniai ir pras�iausieji. Tod�l kas šiandien beb�tum, tavo tikslas- tapti 
vienu geriausiai apmokam� savo srities specialist�. Kas yra pats geriausias tavo srity 
šiandien? Kok� atlyg� jis gauna? Kokie turi b�ti tavo darbo rezultatai, kad geriausias 
b�tum tu? Gal tai gal�t� b�ti tavo artimiausias tikslas? 

 
3. Mok�k “parduoti“ savo rezultatus kitiems. 

Kai rezultatai rodo, kad esi geriausias – metas kitiems apie tai sužinoti. Aš netikiu 
didesnio atlyginimo prašymais, kurie paremti tuo, kad žmogui tr�ksta pinig�. Dažniausiai 
tai rodo, kad žmogus susik�r� brangesn� gyvenimo stili� nei pats šiuo metu yra vertas. 
Pa�ius geriausius parduoda j� pa�i� rezultatai. Kaip gal�tum pristatyti savo rezultatus, 



kad darbdavys suvokt� tavo didel� vert�? Kaip pagr�si, kad esi geresnis už kitus – kad esi 
pats geriausias? Kaip pasiruoši tokiam pokalbiui? 

4. Nuolat �sivaizduok, kad dirbi sau. 

Tyrimai rodo, kad 65% samdom� darbuotoj� neken�ia savo darbo ir tik 5% kiekvien� 
ryt� eina � darb� lyg � švent�. Bandyk sp�ti – kurie iš j� daugiau uždirba? Galvoji ir tu 
eitum kaip � švent�, jei tau pakelt� atlyginim�? Deja, kiti tyrimai rodo, kad fiksuoto 
atlyginimo pak�limas motyvuoja kiek ilgiau nei 30 dien�. Didžiausia daugiausiai 
uždirban�i� žmoni� paslaptis – jie uždirba daugiau nei kiti, nes jie m�gsta savo darb�. Jie 
nuolat dirba taip, lyg dirbt� sau. Kaip atliktum savo darb� kiekvien� dien� jei žinotum, 
kad dirbi sau? Su kokia nuotaika ryte vyktum � darb�? Kaip atrodyt� tavo darbo diena?  

5. Dirbk 110%. 

Niekas grei�iau nepast�m�s aukštyn karjeros laiptais, nei �protis visus darbus atlikti 
110%. Prasti darbuotojai siekia kuo mažiau save apkrauti darbu. Vidutiniai stengiasi 
darbus atlikti nepriekaištingai, tai yra 100%. O patys geriausieji nuolat atlieka tai, kas 
priklauso, o tada dar šiek tiek papildomai. Jie yra išsiugd� �prot� dirbti 110%. Šiek tiek 
grei�iau nei kiti, šiek tiek mažiau klaid�, nei leidžiama, šiek tiek daugiau užduo�i� nei 
reikalaujama. Tapk 110% žmogumi ir tu neliksi nepasteb�tas, anks�iau ar v�liau b�si 
tinkamai �vertintas. Tokie žmon�s nuolat turi didžiausi� paklaus�. Tai nereiškia, kad 
b�tina dirbti daugiau valand�, pasilikti biure po darbo. Laikas darbe šiaip ar taip b�ga. K� 
gal�tum padaryti artimiausiu metu, kad per t� pat� laik� atliktum daugiau ir �stotum � 
110% žmoni� klub�?  

 
6. Nuolat b�k išskirtinis. 

Visi, nor�dami karjeros, siekia aukštojo išsilavinimo. Dažniausiai studijuoja tai, kas tuo 
metu turi didžiausi� paklaus�. Kaip kitaip gausi darb�, jei neparodysi diplomo? Ta�iau 
tur�dami populiar� išsilavinim� mes stojame � t�kstantines gretas toki� pat kaip mes. 
Mums tenka konkuruoti su toki� pat specialist� armija. Kod�l darbdavys tur�t� pasirinkti 
tave? Kuo tu ypatingas? Koki� turi išskirtin� vert�, lyginant su kitais, panašiais � save? 
Kalbu apie sav�s pozicionavim� darbo rinkoje. Žymus pozicionavimo guru Jack Trout 
yra pasak�s: „Išsiskirk iš kit� arba mirk!“. Jis tai taik�  �mon�ms ir produktams – ta�iau 
tai yra d�snis, kuris galioja kiekvienam. Nesvarbu, kas esi šiandien, planuodamas savo 
tolimesn� karjer� užduok sau klausim�: kokiems sugeb�jimams ar specializacijai matai 
perspektyv� ateityje? Kokios specifin�s žinios ar patirtis gal�t� suteikti tau išskirtinum�, 
kur� �vertint� darbdavys ar visa rinka? Kur gal�tum j� �sigyti ir nuo ko prad�si? 

7. Išnaudok kuo daugiau galimybi�. 

Kiekvien� dien� mus supa aib�s galimybi�. Daugumos mes nepastebime, ta�iau net 
susid�r� kaktomuša su nauja galimybe daugelis j� praleidžia. Kiekviena nauja galimyb� 
susijusi su tam tikra rizika, tod�l viskas kas mums nauja ar menkai paž�stama kelia 
gr�sm� m�s� stabilumui. Ta�iau naujos galimyb�s yra m�s� patys didžiausi mokytojai. 
Mes labiausiai tobul�jame besinaudodami naujomis galimyb�mis, nes jos skatina išmokti 



kažk� naujo. Be to – kiekviena nauja galimyb� gali b�ti durys � s�km�. Kiekvien�kart 
pasverk – k� gali laim�ti, jei tau pavyks, lyginant su tuo, k� gali prarasti jei nepavyks? 
Kiek laiko užtrukt� padengti praradim� nuostolius ir sugr�žinti situacij� bent ten kur ji 
buvo? Tai vadinu pasverta rizika. Gyvenime išsiugdžiau �prot� veltis � visus projektus, kur 
laim�jimas, s�km�s atveju, žada b�ti didesnis nei praradimas jei nepasisekt�. 
Kiekvien�kart kai taip pasielgiu – �sitikinu, kad buvo verta. Paklausk sav�s, kaip gal�tum 
išnaudoti daugiau galimybi� savo profesin�j srity? K� naujo gal�tum išbandyti jau 
artimiausiu metu? 

8. Rodyk daugiausiai iniciatyvos. 

Daug žmoni� nepriekaištingai atlieka jiems paskirtus darbus, ta�iau geriausiai pastebi 
tuos, kurie rodo papildom� iniciatyv�. Kaip dažnai kreipiesi su konstruktyviais 
pasi�lymais, kaip galima b�t�  

efektyviau atlikti darbus? Kaip dažnai si�lai savo darbdaviui id�jas d�l nauj� projekt�? 
K� gal�tum pasi�lyti jau artimiausiu metu ir kaip pasiruoši, kad tavo id�ja nuskamb�t� 
�tikinan�iai? 

 
9. Visad be išimties laikykis duoto žodžio. 

Prireikia dešimtme�i�, kad užsitarnauti ger� reputacij�, bet per penkiolika minu�i� j� 
galima sugriauti. Dauguma pa�i� s�kmingiausi� žmoni� buvo ir yra „savo žodžio 
žmon�s”. Bet kuriame darbe ar versle, praktiškai, n�ra situacij� kai b�t� ne�manoma 
ištes�ti duoto žodžio. Be abejo pasitaiko, kad aplinkyb�s netik�tai kei�iasi. Žodžio 
žmogus tokiu atveju padaro visk�, kad žodis b�t� ištes�tas, nepriklausomai nuo kainos, 
kuri� už tai tenka sumok�ti, o v�liau ta kaina jiems sugr�žta dešimteriopai. Priimk 
sprendim� b�ti pats atsakingiausias žmogus savo kolektyve ir vien šis �protis pagreitins 
tavo žingsnius karjeros laiptais. 

10. „Niekada, niekada, niekada, niekada nepasiduok!“, - kaip yra savo žymioje 
kalboje pasak�s W. Churchill. 

Kiekviena nes�km� – tai kaina, kuri� turime sumok�ti pakeliui � s�km�. Ir kuo didesnis 
tikslas, tuo didesn� kain� gali tekti sumok�ti. Laikykite tai investicija, kuri atneš didžiul� 
peln�, su s�lyga, kad pakeliui neapsigr�šite. Krepšinio legenda Michael Jordan yra 
pasak�s: „Aš galiu susitaikyti su nes�kme, bet nesusitaikysiu su nepabandymu.” Tai 
puikus gyvenimo credo, kuris nuolat skatina išm�ginti naujas galimybes, palikti savo 
komforto zon� ir jud�ti � priek�.  

 


