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Mielieji skaitytojai, 

Jūs vartote knygą „Lietuvos 100-mečio vadovai“. 

Šią idėją brandinau daugelį metų. Sulaukęs prasmingos progos – Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus – ryžausi išleisti unikalią knygą 
apie žymiausius Lietuvos žmones: esamus ir buvusius vadovus, šalia kurių 
gyvename, su kuriais bendraujame, girdime apie juos, matome, imame iš jų 
pavyzdį, džiaugiamės jų pasiekimais, o neretai galbūt ir pavydime. 

Kviečiau įvairių profesijų vadovus pasidalinti savo patirtimi, mintimis, įžval-
gomis. Sutiko drąsiausieji. 

Kaip pasisekė įgyvendinti idėją, spręskite patys, skaitydami šią knygą. Ti-
kiuosi, kad aš ir mano vadovaujamos VšĮ Baltijos media centras redakcijos 
kolektyvas Jūsų nenuvylėme. 

Esu labai dėkingas visiems vadovams – puikiems savo srities specialistams, 
ekspertams, visuomenininkams, garbiems Lietuvos piliečiams, sutikusiems 
dalyvauti šiame projekte. Dėkoju už pasitikėjimą, už galimybę prisiliesti ir 
suprasti šių asmenybių vidinį pasaulį, nueitus kelius, pasiekimus, asmeni-
nius išgyvenimus, ir visa tai perteikti skaitytojams: jauniems specialistams, 
būsimiems ir esamiems vadovams, kolegoms, pažįstamiems ir visiems ki-
tiems, norintiems iš arčiau susipažinti su šios knygos herojais. 

Svarbu pažinti ir savo tautą, ir jos didžius žmones, kuriančius mūsų dabar-
tį ir ateitį, sužinoti apie jų nuveiktus darbus, turtinančius Lietuvą ir garsi-
nančius ją visame pasaulyje, vertinti juos ir branginti. Didžiuotis savo šalies 
žmonėmis – didelė vertybė. Šios knygos herojus šiandien galime drąsiai va-
dinti atviros, stiprios ir patikimos Lietuvos kūrėjais, kurių vizijos, mintys ir 
darbai tvirtina mūsų valstybės, savo gerovę kuriančios kartu su kitomis Eu-
ropos Sąjungos narėmis, pamatus. 

Įsitikinau, kad vadovas – visada pirmas. Nuo jo priklauso veiklos sėkmė. 
Jauniems vadovams linkiu pasisemti išminties iš knygos herojų, suprasti, ko-
kia iš tikro yra vadovo paskirtis ir atsakomybė. Linkiu kiekvienam susikurti 
savo vadovo įvaizdį, suplanuoti veiklą ir gyvenimo kelią. Sėkmės Jums. 
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Raimundas Alekna:  
„Svarbiausia būti nuoširdžiam su kiekvienu pacientu“
Audronė Filimanavičienė

Rima Balanaškienė:  
„Verslas – tarsi vaikas, kuriuo reikia rūpintis ir mylėti“
Dalia Žvirinskienė

Petras Bekėža:  
„Man rūpi kiekvienas jūrininkas“
Audronė Filimanavičienė

Dr. Jonas Biržiškis –  
ryžtingų sprendimų meistras
Aistė Masionytė

Stasys Brundza –  
automobilininkas stebukladarys iš Vilniaus
Audronė Filimanavičienė

Profesorius dr. Gintautas Bužinskas:  
„Vienas iš gyvenimo variklių yra lengvas šokas“
Dalia Žvirinskienė

Profesorius dr. Alfonsas Daniūnas –  
technologijų „Alma mater“ rektorius
Aurika Usonienė

Jonas Dastikas –  
vadovas, nuosekliai įveikęs visus savo karjeros laiptelius
Audronė Filimanavičienė

Edmundas Daukantas:  
„Mūsų netolima ateitis bus labai įdomi“
Audronė Filimanavičienė

Profesorius dr. Renaldas Gudauskas:  
„Didelis ir netuščias mūsų namas“
Aurika Usonienė

Jono Karčiausko karjera –  
nuo mezgimo staklių derintojo iki audimo pramonės magnato
Aurika Usonienė

Dr. Pranas Kiznis:  
„Už gamyklą svarbesnė tik šeima“
Audronė Filimanavičienė

Rapolas Liužinas –  
gyvenimą pašventęs aplinkosaugai
Audronė Filimanavičienė

Vladas Pleskovas:  
„Iššūkių nebijau, bet nuogas į dilgėles nepuolu“
Audronė Filimanavičienė

Danutė Remeikienė:  
„Visuomet dirbau ne dėl apdovanojimų“
Dalia Žvirinskienė

Jekaterina Rojaka.  
Verslo sąlygos Lietuvoje: tarp indeksų ir realybės
Jekaterina Rojaka

Kunigas Algirdas Toliatas:  
„Jei Dievas būtų norėjęs žmogaus-roboto, jis tokį ir būtų sukūręs“
Dalia Žvirinskienė

Vytautas Verbickas:  
„Logistikos sektorius nuolat kinta ir ieško naujų galimybių“
Audronė Filimanavičienė 
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