
Kaip efektyviai priimti sprendimus ir rezultatyviai 
vesti susirinkimus 

Mokymai vyks nedidelėje grupėje, naudojant interaktyvias diskusijas ir praktinių situacijų 
sprendimus bei nagrinėjimus 

  

 

2019 m. vasario 26-27 d. 

Mokymai skirti tiek aukščiausio lygio, tiek ir funkciniams vadovams  

Mokymų tikslas: 
• Suformuoti sisteminį požiūrį dalyviams, kokie faktoriai yra esminiai, siekiant efektyviai priimti 

sprendimus, sprendžiant sudėtingas, tarp-funkcines problemas organizacijoje; 
• Supažindinti su efektyvaus sprendimų priėmimo instrumentais ir praktiškai pademonstruoti jų 

taikymą (susirinkimų vedimo technika ir kt.); 
• Pateikti sistemą, kaip suformuoti sėkmingą komandą ir užtikrinti konstruktyvų jos narių tarpusa-

vio bendradarbiavimą, siekiant organizacijos tikslų; 
• Suteikti instrumentus, įgalinančius sėkmingą priimtų sprendimų įgyvendinimą; 
• Padėti suprasti pagrindinius konfliktų šaltinius organizacijoje ir parodyti, kaip efektyviai spręsti 

konfliktines situacijas organizacijoje; 
• Sudaryti galimybes dalyviams patobulinti praktinių sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo       

įgūdžius, kuriuos jie  galėtų panaudoti tolimesnėje savo profesinėje veikloje, didinant jų             
vadybines kompetencijas.  

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

Adizes Institutas (JAV) Lietuva 

 

I N V E S T I C I J A  Į  M O K Y M U S  ( E U R ) :  

610 + PVM (mokymai, kavos pertraukėlės ir 

pietūs, sertifikatas) 

 

Registracija ir informacija:  

goda@adizes.com 

+370 686 26942 

 

www.adizes.lt  

www.adizes.com  

Mokymai vyks nuo 9:00 iki 
17:00 val. abi dienas, su    
pietų pertrauka ir kavos  

pertraukėlėmis. 
 

Mokymų pabaigoje bus     
įteikti sertifikatai. 



Dr. Virginijus Kundrotas yra Sertifikuotas Adizes konsultantas, vyriausias Adizes metodologijos lektorius,   

programų vadovas, bei Adizes Instituto (JAV) Lietuva direktorius, o taip pat Adizes Aukštosios Vadybos        

mokyklos (JAV) Dekanas.  

Jis yra Pokyčių valdymo 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, vadybos ir lyderystės klausimais, pataria organizacijoms bei jų vadovams, kaip suprast   

organizacijos elgesį skirtinguose augimo etapuose ir kaip sėkmingai vystytis greitų ir neprognozuojamų pokyčių įtakoje. Konsultacijos bei 

mokymai vykdomi lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Virginijus Kundrotas yra Socialinių mokslų daktaras, Adizes Aukštosios Vadybos mokyklos 

(JAV) profesorius, stažavosi bei nuolat kelia savo kvalifikaciją tokiose aukštojo   mokslo institucijose kaip Harvardo Universitetas bei        

Kalifornijos Santa Cruz Universitetas (JAV), Alborgo Universitetas (Danija), Norvegijos Verslo Mokykla BI (Norvegija), Bled School of         

Management (Slovėnija) ir daugelyje kitų. 

Jis taip pat veda mokymus vadovams ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete (Lietuva), Gdansk FMK Auštojoje Verslo mokykloje (Lenkija), 

RISEBA Universite (Latvija), MIM Kievas verslo mokykloje(Ukraina), IBS Maskva bei Kazanės Aukštojoje Verslo mokykloje (Rusija) ir kitose 

aukštojo mokslo institucijose. 

Adizes metodologija yra patentuota ir struktūrizuota organizacijų transformacijos sistema, apimanti organizacinių pokyčių 
diegimą, kuri 1975 metais buvo sukurta Dr. Ichak Adizes. Nuo pat metodologijos realizavimo buvo sukurtas ir pagrindinis 
darbo principas, kuriuo vadovaujantis laikoma, jog visos organizacijos – gyvi organizmai, turintys savo gyvavimo ciklą,   
kurie demonstruoja nuspėjamus ir pasikartojančius elgesio modelius tiek jiems augant, tiek senstant. Kiekvienu plėtros 
etapu, visos organizacijos susiduria su unikaliais iššūkiais. Priklausomai nuo to kaip organizacijoje aptariami su veikla     
susiję klausimai bei pritaikomi vienokie ar kitokie sprendimai, jie vėliau įtakoja tolesnę organizacijos veiklą, kuri byloja  
apie sprendimų tinkamumą. Vadovavimas organizacijai visu gyvavimo ciklo periodu nėra lengvas ar aiškus procesas,      
siekiant pritaikyti tinkamus sprendimus vienu ar kitu laikotarpiu. Metodai, lemiantys sėkmę viename etape gali atsiliepti 
nesėkme kitame. Esminiai pokyčiai vadovavime ir valdyme yra būtini, o organizacijos vadovų sprendimai privalo būti     
realizuojami aktyviai dalyvaujant, perprantant bei remiant.  
Taikant Adizes metodologiją, Adizes konsultantai taiko 11 Adizes Organizacijos transformacijos programos etapų. Šie    
etapai – tai sisteminė visuma, kuri sukurta siekiant padėti įmonėms ir organizacijoms paspartinti plėtros procesą            
pereinant iš vieno gyvavimo ciklo etapo į kitą, judant link organizacijos klestėjimo laikotarpio.  

Jurgita Bajoriūnienė yra Adizes metodologijos konsultantė, personalo vadybos konsultantė, organizacijų    

psichologijos ekspertė, turinti 25 metų darbo patirties personalo valdymo ir konsultacijų srityje. Jurgita yra  

vadovavusi „MG Baltic“ koncerno įmonių personalo padaliniams, vadovavusi personalo departamentui ir kūrusi 

naują personalo valdymo sistemą privatizuotoje VST bendrovėje. Dirbdama su organizacijomis ji vykdo įvairius 

vadybos paslaugų, personalo strategijos kūrimo projektus, diegia personalo valdymo sistemas, atlieka įvairius 

vadovų ugdymo ir darbuotojų mokymo projektus. Konsultantė turi ilgalaikę dėstymo ir nuolatinio                 

bendradarbiavimo su įvairiomis ugdymo ir mokymo institucijomis (Vilniaus universitetas, ISM,  Psichologijos 

akademija, Personalo valdymo profesionalų asociacija, Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Verslo žinių akademija ir t. t.) 

patirtį, veda mokymus tarptautinėms grupėms.  

Jurgita turi išskirtinai didelę patirtį diegiant ir stiprinant personalo valdymo funkcijas organizacijose, konsultuojant ir apmokant personalo 

darbuotojus personalo valdymo strategijos sudarymo ir integravimo su verslo strategija, įvairių personalo valdymo sistemų diegimo ir pan. 

Jurgita Bajoriūnienė turi ilgalaikio bendradarbiavimo su organizacijomis patirties, kaip išoriškai samdoma (angl. outsourcing) personalo  

vadovė, kai palaipsniui sprendimai ir vis savarankiškesnė veikla yra perduodama išugdytiems organizacijos personalo darbuotojams.  

 

Su Jumis dirbs Adizes metodologijos konsultantai: 


