
    A U K Š Č I A U S I O  L Y G I O  V A D O V A M S  

“Kokių kompetencijų reikia vadovui, siekiant sėkmingai 

valdyti pokyčius organizacijoje?” 

“Kaip praktiškai įgyvendinti pokyčius organizacijoje? 

(Adizes konsultacinių įrankių taikymas)” 

POKYČIŲ  LYDERIŲ AKADEMIJA 

Ši akademija skirta tiems, kurie yra asmeniškai atsakingi už organizacijos sėkmę, bei tiems, kurie 

valdo pokyčius organizacijoje. 

Jei jums rūpi… 

 Kaip užtikrinti, kad organizacija vystytųsi reikiama kryptimi... 

 Kaip pasirinkti tinkamus vadovus ir darbuotojus... 

 Ką, kaip, kada ir kam galima deleguoti ir tuo pačiu valdyti situaci-

ją... 

 Kaip užtikrinti, kad visi procesai organizacijoje vyktų sklandžiai... 

 Ką daryti, kad organizacijai augant ir plečiantis ji nesubyrėtų... 

 Kokia optimali struktūra šiame etape užtikrina organizacijos sėk-

mę... 

 Kaip kontroliuoti kas vyksta organizacijoje ir nebūti įveltam į kas-

dieninę operatyvinę jos veiklą... 

 Kaip padaryti, kad ne tik jums asmeniškai rūpėtų organizacijos 

sėkmės ir nesėkmės... 

... tuomet ši Akademija skirta būtent Jums! 

 Praleiskite intensyvaus tobulinimosi dienas kartu su savo lygmens bendraminčiais... 

 Pasinaudokite individualių konsultacijų galimybe su organizacijų vystymo ekspertais… 

 Suaktyvinkite savo vidinės intuicijos gebėjimus garsų ir spalvų pagalba... 

 Atsipalaiduokite gamtos ir ramybės apsuptyje, ant Galvės ežero kranto, žvelgiant į Trakų pilį, bei “Apvalaus stalo klubo” 

teikiamomis paslaugomis ir komfortu.. 

Akademijoje su Jumis bendraus: 

 

Adizes Instituto   

Worlwide Prezidentas, 

Shoham Adizes  

(Kalifornija, JAV) 

  

Adizes Instituto        

vadovas  Lietuvai,    

Dr. Virginijus       

Kundrotas  (Lietuva) 

Organizacijos vystymo ir asmenybinio tobulėjimo įžvalgos 

I dalis. Kovo 27-28 d., 2018 

II dalis. Balandžio 25-26 d., 2018 



I DALIS: 

“Kokių kompetencijų reikia vadovui, siekiant   sėkmingai valdyti 

pokyčius organizacijoje?” 

“Kaip praktiškai įgyvendinti pokyčius  organizacijoje?                 

(Adizes konsultacinių įrankių taikymas)” 

II DALIS: 

Laikas ir vieta:  Balandžio 25-26 d., 2018, boutique viešbutis “Apvalaus stalo klubas”, Trakai 

Mokymai skirti: įmonių savininkams, organizacijų vadovams bei įvairių padalinių lyderiams 

Mokymų metu: 

Bus detaliai išanalizuota Adizes Organizacijos transformacijos programa, įgalinanti organizaciją rezultatyviau ir efektyviau valdyti pokyčius 

greitai besikeičiančioje aplinkoje: 

 Kaip teisingai diagnozuoti organizaciją, įsivertinant iššūkius, su kuriais susiduria organizacija kasdieninėje veikloje, kaip teisingai tuos 

iššūkius sugrupuoti, kad pamatyti jų tarpusavio ryšį ir kaip suplanuoti pokyčių planą, kaip su šiais iššūkiais susitvarkyti; 

 Kaip sėkmingai sudarinėti laikinas vadybines komandas organizacijoje, kurios galetų sėkmingai spręsti joms priskirtas problemas; 

 Kaip sėkmingai monitorinti visą šį pokyčių procesą, apspręsti prioritetus, inicijuoti naujus pokyčius; 

 Kaip teisingai suformuoti organizacjos viziją, misiją, vertybes ir kaip įgalinti organizaciją juos įgyvendinti; 

 Kaip suformuoti teisingą organizacijos struktūrą, įgalinančią įgyvendinti anksčiau suplanuotus strateginius planus; 

 Kaip užtikrinti, kad organizacija ir kiekvienas jos narys jaustųsi atsakingi už savo užduotis; 

 Kaip paskleisti šiuos pokyčius visoje organizacijoje, užtikrinant, kad kiekvienas organizacijos narys supranta vykstančius viduje pokyčius ir 

palaiko juos; 

 Kaip prisiimti papildomus įsipareigojimus, kaip motyvuoti darbuotojus ir daugelį kitų aspektų. 

Laikas ir vieta:  Kovo 27-28 d., 2018, boutique viešbutis “Apvalaus stalo klubas”, Trakai 

Mokymai skirti: įmonių savininkams, organizacijų vadovams bei įvairių padalinių lyderiams 

Mokymų metu bus nagrinėjama ir mokomasi: 

 Kaip taikant Adizes organizacijų Transformacijos metodologiją pasiekti optimalaus Jūsų organizacijos ar/ir Jūsų komandos darbo; 

 Kaip identifikuoti, kuriame Organizacijos vystymosi ciklo etape yra Jūsų organizacija ir su kokiais tradiciniais bei netradiciniais          
sunkumais kiekviename etape ji susiduria ir kaip juos spręsti; 

 Kaip identifikuoti ir įtakoti Galios pasiskirstymą Jūsų organizacijoje, minimizuojant destruktyvių konfliktų galimybes; 

  Kaip suprasti ir atpažinti skirtingus Vadybinius stilius, būdingus Jūsų organizacijos žmonėms, kas įgalins Jus optimaliau komunikuoti su   

kiekvienu iš jų ir būti išgirstam; 

 Kaip kurti organizacinę struktūrą, įgalinančią minimizuoti destruktyvius konfliktus ir skatinančią bendradarbiavimą organizacijos viduje; 

 Kaip išvengti “Steigėjo spąstų” organizacijai augant ir ką turi daryti  vadovas, papuolęs į šiuos spąstus; 

 Ko reikia, kad organizacija priimtų teisingus sprendimus ir ko reikia sėkmingam jų įgyvendinimui;  

 Ir daugelį kitų aspektų....  



 

 

Caption describing picture or 

graphic. 

Pokyčių Lyderių Akademijoje su Jumis dirbs vienas iš labiausiai patyrusių, sertifikuotų Adizes 

metodologijos ekspertų Dr. Virginijus Kundrotas: 

Dr. Virginijus Kundrotas, sertifikuotas Adizes metodologijos konsultantas, vyriausias lektorius, programų vadovas, bei Adi-
zes Instituto (JAV) Lietuva vadovas, o taip pat Adizes Aukštosios Vadybos mokyklos (JAV)    Dekanas. Jis yra Pokyčių valdy-
mo ir lyderystės ekspertas, daugelį metų vadovaujantis įvairioms Lietuvos bei    užsienio organizacijoms, o taip pat esantis 
eilės tarptautinių bei Lietuvos įmonių direktorių tarybų narys. 
Dr. V.Kundrotas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje konsultuoja įmones bei aukščiausio lygio vadovus organizacijų vystymo, vady-

bos ir lyderystės klausimais, pataria organizacijoms bei jų vadovams, kaip suprasti organizacijos elgesį skirtinguose augimo etapuose ir kaip sėkmingai vysty-
tis greitų ir neprognozuojamų pokyčių įtakoje. Konsultacijos bei mokymai vykdomi lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Virginijus Kundrotas yra  Socialinių moks-
lų daktaras, Adizes organizacijų transformacijos metodologijos sertifikuotas konsultantas bei Adizes  Aukštosios Vadybos  mokyklos (JAV) profesorius, staža-
vosi bei nuolat kelia savo kvalifikaciją tokiose aukštojo mokslo institucijose kaip Harvardo Universitetas bei Kalifornijos Santa Cruz Universitetas (JAV), Al-
borgo Universitetas (Danija), Norvegijos Verslo Mokykla BI (Norvegija), Bled School of  Management (Slovėnija) ir daugelyje kitų. 

 

I N V E S T I C I J A  Į  4  D I E N Ų  “ P O K YČ IŲ  

L Y D E R I Ų  A K A D E M I JĄ ”  ( E U R ) :  

 4 dienos, pilna „Pokyčių lyderių akademija“:  

1550 EUR + PVM 

 dalyvavimas 1-oje Akademijos dalyje  

Kovo 27-28 d.: 800 EUR + PVM 

 dalyvavimas 2-oje Akademijos dalyje  

Balandžio 25-26 d.: 800 EUR + PVM 

(metodinė medžiaga, mokymai, lektoriaus konsultacijos, 

maitinimas, vakarinė asmenybinio tobulėjimo programa) 

Registracija ir informacija:  

goda@adizes.com; +370 686 26942 

„Supranti ką, kaip ir kodėl reikia ar nereikia daryti, bet neretai pritrūksta paprasto paaiškinimo KODĖL.  Pokytis yra nuolatinis, todėl atsakymų 

KODĖL, reikia tikrai daug. Veikdamas intuityviai ir negalėdamas paaiškinti kodėl reiktų elgtis ar kodėl kiti elgiasi taip, o ne  kitaip, sugaišti laiką 

ir švaistai energiją diskusijoms. 

Man Adizes metodologija padėjo pamatyti visumą, vieną kitą papildančių dalių apjungimą ir priklausomybę. Tai platforma ir įrankių visuma, 

kuri gali pasitarnauti savęs ir aplinkos  suvokimui, tobulinimui ir valdymui. Žinoma, jei tam esi pasirengęs.“ 

Viliušis ir Astromskis, Advokatų profesinė bendrija, Partneris, Advokatas Rinaldas Viliušis 

Daugiau apie Adizes Instituto veiklą: 

www.adizes.lt 

O R G A N I Z U O J A :  

Adizes Institutas (JAV) Lietuvai  
 

M O K Y M Ų  V I E T A :  

Boutique viešbutis “Apvalaus stalo klubas”, Trakai 

Taip pat Akademijoje į Jūsų klausimus atsakys Adizes Instituto Worlwide Prezidentas, Shoham Adizes: 

Shoham Adizes yra Adizes Instituto (JAV) Prezidentas bei  direktorius mokymams ir atestavimui, o taip pat  Vyresnysis sertifi-
kuotas Adizes konsultantas. Shoham pradėjo savo darbą Adizes Institute būdamas jaunas ir dirbo savo tėčio, dr. Ichak Adizes 
asistentu. Kartu su Dr. Ichak Adizes Shoham‘as keliavo ir studijavo metodologiją tiek lankydamas paskaitas, tiek dalyvaudamas 
įvairių organizacinių konsultacinėse sesijose. Tai suteikė jam ypatingas progas įsigilinti į Adizes metodologiją, bei tapti vienu iš 
jauniausių Adizes Instituto konsultantų. Shoham stipriai prisideda prie  Adizes Instituto vystymo. Jo pagalba buvo įkurti ir išvys-
tyti Adizes Instituto biurai visame pasaulyje. Jis parašė nesuskaičiuojamą daugybę straipsnių įvairiais valdymo klausimais.  Taip 
pat jis sukūrė daugybę mokymų, kuriuos siūlo Adizes Institutas.  

2014 m. Shoham kartu su bendraautorium išleido visame pasaulyje populiarią ir pripažintą knygą "Empowering Meetings: A How to Guide for any Organiza-
tion“, kurioje detaliai pateikiamas pagrindinis Adizes požiūris į susirinkimų vedimą organizacijose. 

Shoham Adizes ir dabar reguliariai pateikia vis patobulintas Adizes metodologijos sąvokas vadovams ir įmonių savininkams visame pasaulyje.  Jis ir toliau 
konsultuoja bei padeda organizacijos transformacijos etapuose daugelyje tiek pelno, tiek ne pelno siekiančiose organizacijose. 

Studijuodamas Kolorado, Boulder ir Oksfordo universitete, Jungtinėje Karalystėje, Shoham baigė mokslus 1999 m. įgydamas Bakalauro, o 2017 metais Adi-
zes Aukštojoje Mokykloje (JAV) Magistro laipsnius.  Šiuo metu jis gyvena Santa Barbaroje, Kalifornijoje.  

Atsiliepimai apie Adizes metodologiją: 

 

„Adizes metodologija tai ne teorija ar instrukcijų rinkinys, tai gyvenimo būdas kuris 

leidžia  įgyvendinti savo legendą. Jei į gyvenimą  žiūri pro Adizes metodologijos     aki-

nius  matai realų gyvenimą, supranti kur esi ir kur link reikia judėti,   suvoki save ir pa-

saulį  tokius kokie jie yra.“ 

       Sėkmės ir harmonijos, 

„Globus Distributors“, bendrasavininkas, CEO Aleksandras Karpickis 



 

 

Caption describing picture or 

graphic. 

 Užsiregistravus mokymams jums bus suteikta galimybė atlikti Asmeninio Vadybinio stiliaus nu-

statymo testą, kuris leis įsivertinti Jums būdingą elgseną darbiniame kontekste. Jūsų Vadybinis 

stilius bus pateiktas Jums asmeniškai mokymų eigoje ir konfidencialiai pakomentuotas Adizes 

Instituto sertifikuoto konsultanto Dr. Virginijaus Kundroto. 

 Taip pat galėsite nusistatyti kokiame gyvavimo  ciklo etape yra Jūsų 

organizacija šiuo metu, kas šiam etapui būdinga ir kur link judėti    

toliau. 

 

VISI dalyvaujantys akademijoje gaus: 

  Naujausią Dr. Ichak  Adizes knygą „Mastering Change“; 

 “Pokyčių Lyderių Akademijos” metodologijos žinyną bei        

darbo knygą; 

 Visą eilę kitų vadybinių instrumentų organizacijos darbo     

efektyvinimui; 

 Galimybę išgirsti Lietuvos įmonių vadovų praktines patirtis   

įgyvendinant metodologiją jų organizacijoje; 

 Adizes Instituto Lietuvoje “Pokyčių Lyderio” sertifikatą. 

PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

2018 balandžio 26 d.  

     9:30 - 17:00     Pokyčių lyderių akademija   

        (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus) 

   17:00 - 18:00    Tiesioginė on-line diskusija 

       su Adizes Instituto  

            Worlwide Prezidentu  

     Shoham  Adizes. 

2018 balandžio 25 d.  

   9:00 -   9:30     Pasitikimo kava  

   9:30 - 17:30     Pokyčių lyderių akademija   

     (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus) 

18:00 - 20:00     Gala vakarienė     

 

2018 kovo 28 d.  

     9:30 - 17:30      Pokyčių lyderių akademija  

      (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus) 

2018 kovo 27 d.  

     9:00 -   9.30      Pasitikimo kava 

     9:30 - 17:30      Pokyčių lyderių akademija   

                     (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus) 

   17.30 - 18.00     Pirmos dienos aptarimas prie kavos 

   18.00 - 20:00     Šviesos ir garso terapijos seansas kalnų                                                                                                    

      krištolo taurėmis lavinantis intuiciją. 

* Esant poreikiui visų 4 akademijos dienų metu sertifikuotas Adizes metodologijos konsultantas 

Dr. Virginijus Kundrotas galės suteikti individualias konsultacijas  


