
 

 

 

 

 

 

 

Boso valanda : kasdienė šiuolaikinio vadovo knyga: 
kaip vadovauti žmonėms? / Saulius Jovaišas; 
bendraautoriai: Solveiga Kurgonaitė, Valerija 
Buzėnienė, Tomas Misiukonis, Viktoras Keturakis, 
Eglė Daunienė, Nomeda Marazienė. - Vilnius : "Baltų 
lankų" leidyba, [2016] (Vilnius : Spauda). - 238, [1] p.  

Lektorius ir verslo valdymo konsultantas S. Jovaišas siekia 
paskatinti būsimus ir esamus vadovus susimąstyti apie savo 
efektyvumą dabartinėje rinkoje – kaip turi elgtis ir ką turi 
daryti vadovas, kad jo vadovaujamos organizacijos 

darbuotojai kurtų maksimalią pridėtinę vertę. 
Saulius Jovaišas – lektorius, verslo valdymo konsultantas, 

ugdančiojo vadovavimo ir karjeros patarėjas, personalo 
parinkimo ekspertas, straipsnių, publikacijų ir interneto 
seminarų autorius, projekto „Boso valanda“ sumanytojas. 

Jis turi daugiametės sėkmingo vadovavimo patirties 
įvairiose įmonėse (M–1, „CV-Online“, „Kas yra kas 
Lietuvoje“, „SJ Solutions“, „Veiklos valdymo sprendimai“ 
ir kt.). „Boso valanda. Kasdienė šiuolaikinio vadovo knyga: 

kaip vadovauti žmonėms?“ – tai antroji autoriaus knyga. 

Pirmoji, parašyta kartu su bendraautore Girėne Ščiukaite, 
„Ieškai darbo“ pasirodė 2011 m. 
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Dievo vardas  – Gailestingumas : [popiežiaus] pokalbis 
su [Vatikano apžvalgininku] Andrea Tornielli / 

Pranciškus; iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė. - Pakart. 

laida. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2016]. - 137, [1] 

p.  

Paprastais ir tiesiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipiasi 
į visus planetos vyrus bei moteris, šitaip pradėdamas 

nuoširdų ir asmenišką dialogą. Pagrindinė, popiežiui 
labiausiai rūpinti tema – gailestingumas. Ji visada buvo jo 

liudijimo, o dabar ir pontifikato, atspirties taškas.  
Kiekviename puslapyje juntamas stiprus troškimas pasiekti 
sielas visų žmonių – ir priklausančių Katalikų bažnyčiai, ir 
jai nepriklausančių, – ieškančių gyvenimo prasmės, taikos 
ir susitaikymo kelio, gydymo kūno ir dvasinėms žaizdoms. 
Visų pirma popiežius nori pasiekti tą nerimastingą ir 
skausmą kenčiančią žmoniją, kuri prašo būti priimta, o ne 
atstumta: vargšus ir emigrantus, kalinius ir prostitutes, 
tačiau taip pat ir sutrikusius bei nuo tikėjimo 
nutolusiuosius, homoseksualus ir išsiskyrusias poras.  
Per atvirą pokalbį Pranciškus nevengia nagrinėti net ir 
sąsajų tarp gailestingumo, teisingumo bei korupcijos.  
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Du miestai ir sala : trumpos istorijos iš Madrido, 
Niujorko ir Balio / Jurga Vilpišauskaitė. - Vilnius : 

"Baltų lankų" leidyba, [2016] (Gargždai : ScandBook). 
- 215, [1] p. 

Savito žanro kelionių ir potyrių esė. Ši knyga gimė kaip 
eksperimentas su savimi – gyventi kitur, stebėti aplinką ir 
ją įvardyti. Skirtingos kultūros, jų elgesio modeliai, 
tradicijos aprašomos per subtilias detales bei pokalbius. 
Autorė integruojasi į vietinį gyvenimą – išmoksta kalbą, 
prisitaiko prie papročių bei gyvenimo būdo. Fiksuodama 

besikeičiančią realybę, ji mokosi su ispanais Madride, kas 
dieną važinėja metro Niujorke, prašnekusi indonezietiškai, 
vaikšto į Balio gyventojų religines ceremonijas. Taupiame 
ir literatūriškai išbaigtame aprašyme susipina aplinkos 
detalės, vietinių žmonių dialogai bei kultūriniai fragmentai, 
šitaip suformuodami naują literatūrinį nepažintų šalių 
pristatymo žanrą. 
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Duetas : Antanas ir Sofija Smetonos : [monografija] / 

Ingrida Jakubavičienė. - Vilnius : Versus aureus, [2016] 

(Vilnius : BALTO print). - 438, [1] p. 

Istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė pristato unikalų Antano 
ir Sofijos Smetonų duetą, kuris suskambo ne tik asmeninio 
gyvenimo erdvėje, bet ir plačiame XX a. Lietuvos istorijos 
kontekste. Amžininkus stebino, kaip šioje poroje susiderina 
dvi gana skirtingo temperamento asmenybės. Intelektualų, 
santūrų ir diplomatišką Antaną puikiai papildydavo 
žmonos Sofijos praktiškas požiūris, energija, veržlumas ir 
ryžtas neatidėliojant spręsti problemas. Jų gražus šeiminis 
ryšys truko beveik keturis dešimtmečius, nes abu partneriai 
vienas iš kito daug išmoko ir ilgainiui tapo darnia komanda. 

Smetonų šeima pakilo iki tarpukario Lietuvos visuomenės 
elito viršūnės, nes sutuoktiniai dar bendro kelio pradžioje 
peržengė asmeninio patogumo ir siaurų interesų ribas. 
Atsidūrę politinio gyvenimo epicentre, jie veikė istoriją 
patys būdami jos dalimi. Perfrazuodama anglišką posakį, 
autorė linki skaitytojams pavaikščioti Smetonų pėdomis, 
permąstyti jų vertybes, charakterius, interesus, juos 
supančius asmenis ir išgyventas istorines aplinkybes, ir taip 
iš smulkesnių detalių savo vaizduotėje susidėlioti Smetonų 
šeimos paveikslą, išgirsti šio dueto traukiamą dainą. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esu laimingas, nes skaitau : [praktinis vadovas 

ugdantiems jaunuosius skaitytojus] / [sudarytojai Rūta 
Elijošaitytė, Kęstutis Urba, Inga Mitunevičiūtė, Asta 
Gustaitienė, Vytis Valantinas]. - [Vilnius] : Laikas 

skaityti, 2015. - 75 p. 

„Esu laimingas, nes skaitau: praktinis vadovas ugdantiems 
jaunuosius skaitytojus“ - tai straipsnių rinkinys tiek 
specialistams, dirbantiems su vaikais, tiek tėvams, 
besirūpinantiems savo vaikų skaitymu, norintiems geriau 
suprasti, kodėl vaikams skaityti verta nuo pat pirmųjų 
dienų, kokią naudą vaikui teikia skaitymas, ką vaikų 
literatūroje randa suaugusieji. 
Leidinyje „Esu laimingas, nes skaitau: praktinis vadovas 
ugdantiems jaunuosius skaitytojus“ taip pat pateikiami 
praktiniai patarimai, kaip išsirinkti vertingą literatūrą, kaip 
skaityti ir kalbėti apie knygas su vaikais, kaip padėti įveikti 
skaitymo sunkumus. 
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Emocijų karuselė : mąstymą skatinanti bei 
sąmoningumą ugdanti autorės ir aplinkinių patirtimi 
paremta knyga / Jolanta Sungailienė. - Vilnius : 

Didakta, 2016 (Vilnius : Standartų sp.). - 174, [2] p. 

 

Knygoje ”Emocijų karuselė. Mąstymą skatinanti bei 
sąmoningumą ugdanti autorės ir aplinkinių patirtimi 
paremta knyga” dalindamasi savo ir aplinkinių patirtimi, 
autorė veda skaitytoją emocijų pažinimo keliu įvairiose 
gyvenimo situacijose bei parodo jų poveikį sveikatai. 
Išskirtinė knygos struktūra – autorės pokalbis su skaitytoju 

– leidžia sekti minties srautu ir pajausti meditacinę būseną. 
Paliečiamos įvairios probleminės sritys, kurios dažnai 
įsuka į priklausomybių ratą. Suvokiant, kaip tai vyksta, 
žengiant sąmoningumo keliu pasąmonėje vyksta pokyčiai: 
atsikratoma baimių, tvirtėja dvasinis stuburas, kyla 
savivertė, tampa šviesiau. Supažindinti su pačiu savimi, 
švelniai prisiliesti prie sielos, padėti sveikti. Autorei tai 
pavyko. 

Jolanta Sungailienė – sąmoningumo ugdymo, pozityvaus 
mąstymo ir NLP specialistė, gyvenimo pažinimo bei 
santykių konsultantė, anglų kalbos mokymo modelio ir 
metodikos kūrėja (www.angluABC.lt), dėstytoja, rašytoja, 
fotomenininkė ir fototerapeutė. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Kaip nugalėti : vienuolio, kuris pardavė "Ferrarį", 
aštuoni gyvenimo ir verslo išminties ritualai / Robin 

Sharma; [iš anglų kalbos vertė Valda Višinskienė ir 
Andrius Rondomanskis]. - [Kaunas] : Luceo, [2015] 

(Vilnius : BALTO print). - 206, [2] p. 

 

Knygoje „Kaip nugalėti. Vienuolio, kuris pardavė 
"Ferrarį", aštuoni gyvenimo ir verslo iš minties ritualai“ 
lyderiavimo meno guru Robinas Sharma vėl suveda mus su 
garsiuoju vienuoliu, pardavusiu „Ferrarį“. Knygos herojai 
dalijasi patirtimi, kaip pakeisti savo kompanijos gyvenimą 
ir drauge - asmeninę būtį. 
Autorius be galo meistriškai išgrynina amžių išmintį ir 
sutelkia ją į aštuonias, atrodytų, paprastas praktines 
pamokas, kuriomis remdamiesi organizacijų vadovai bei 
vadybininkai šiais sumaištingais laikais galėtų ugdyti savo 
pavaldinių dvasines savybes, lojalumą ir profesinius 

gebėjimus. Parašyta lengvo pasakojimo forma, ši knyga 
įkvėps Jus tapti talentingais vadovais, kurie kuria vertybes, 
pranokstančias laiką. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Skrajok su ereliais : 12 lyderio tiesų / Bill Newman; [iš 
anglų k. vertė Aidas Jurašius]. - [Kaunas] : Luceo, 

[2016] (Gargždai : ScandBook). - 102, [1] p. 

Ereliai dėl prigimtų savybių jau daugelį metų laikomi ryžto, 
jėgos ir laisvės simboliu.  
Kaip tvirtina šios knygos autorius Bilas Njumenas, garsus 
motyvacijos specialistas, Australijos nacionalinės premijos 
laureatas, gimdamas žmogus užprogramuotas siekti pačių 
aukščiausių tikslų, niekada nevengti kovos ir nepasiduoti.  
Galbūt bėgant metams šie jūsų bruožai išblėso? Jei taip, 
jums atėjolaikas atsisakyti smulkių ambicijų. Atėjo laikas 
kaip ereliui išskleisti sparnus, perskrosti ūkanas ir pakilti 
virš debesų! 
Savo knygoje autorius formuluoja vieną tiesą po kitos, 
kiekviename skyriuje pateikdamas daugybę pamokomų 
istorijų. Jeigu jūs iš tiesų norite ko nors gyvenime pasiekti, 
ši knyga jums padės. Jūs sugebėsite įgyvendinti savo 
didžiąją svajonę ir iš tikrųjų įgysite drąsos skrajoti kartu su 
ereliais! 
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Hitleris : paskutinė diena minutė po minutės / Jonathan 
Mayo, Emma Craigie; iš anglų kalbos vertė Jovita 
Liutkutė. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA 

INCOGNITO], [2016] (Vilnius : BALTO print). - 399, 

[1] p. 

„Paskutinė Hitlerio diena“ – tai chronologinė istorija, 
pasakojama tų, kurie tomis neramiomis valandomis liko 
šalia Hitlerio; tų, kurie kovojo Berlyno gatvėse ir kurie 
žingsniavo valdžios koridoriais Vašingtone, Londone bei 
Maskvoje. Tai buvo ir pabaigos, ir pradžios diena, kai 
paprasti žmonės pateko į nepaprastas situacijas. Sisi 
Wilczek, sprunkanti nuo artėjančių rusų su giminės turtais, 
sudėtais į batų dėžę; prezidentas Trumanas, svarstantis, ar 

panaudoti atominę bombą, kurią jo sekretorius vadina 
„siaubingiausiu ginklu žmonijos istorijoje“; vokiečių 
karininkas Clausas Sellieras, vykstantis į paskutinę misiją 
ir keliaujantis per šalį, kad pristatytų gyvybiškai svarbius 
dokumentus; sąjungininkų lėktuvų pilotai, mėtantys maisto 
paketus badaujantiems olandų civiliams. 1945 metų 
balandžio 30-oji, paskutinė Antrojo pasaulinio karo diena. 
Diena, apie kurią milijonai svajojo, dėl kurios milijonai 
žuvo... 
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