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

“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… 

• Atsipalaiduokite gamtos ir ramybės apsuptyje, pasimėgaukite „Esperanza Resort & 

Spa”teikiamomis paslaugomis ir komfortu.. 

 

Akademijoje su Jumis bendraus: 

 

 

 

 

 

 

Adizes Instituto vadovas  Lietuvai,    

Dr. Virginijus Kundrotas (Lietuva) 

Organizacijos vystymo ir asmenybinio tobulėjimo įžvalgos 

II dalis. Balandžio 17-18 d., 2018 



“Kaip praktiškai įgyvendinti pokyčius  organizacijoje?                 

(Adizes konsultacinių įrankių taikymas)” 

II DALIS: 

Laikas ir vieta:  Balandžio 17-18 d., 2019, Esperanza Resort & Spa, 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. 

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 Adizes Instituto (JAV) Lietuva vadovas, 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 suprasti 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 organizacijų transformacijos metodolo-
gijos sertifikuotas konsultantas bei Adizes  Aukštosios Vadybos  mokyklos (JAV) profesorius, stažavosi bei nuolat kelia savo kvalifikaciją to-
kiose 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. 

 

I N V E S T I C I J A  Į  2  D I E N Ų  “ P O K Y Č I Ų  

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

• dalyvavimas 2-oje Akademijos dalyje  

        Balandžio 17-18 d.: 800 EUR + PVM 

(metodinė medžiaga, mokymai, lektoriaus konsultacijos, 

maitinimas) 

Registracija ir informacija:  

goda@adizes.com; +370 686 26942 

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 :  

Esperanza Resort & Spa, Trakai 



 

 

„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 

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 

VISI dalyvaujantys akademijoje gaus: 

•  “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: 

 

 

 

 

 

 

2019 balandžio 18 d.  

     9:30 - 17:00     Pokyčių lyderių akademija  

     (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus bei    

                    sertifikatų įteikimą) 

2019 balandžio 17 d.  

   9:00 -   9:30     Pasitikimo kava  

   9:30 - 17:30     Pokyčių lyderių akademija   

     (įskaitant kavos pertraukėles ir pietus) 

17:30 - 18:30     Pabendravimas  

                    prie vyno taurės    

Esant poreikiui visos akademijos metu sertifikuotas 

Adizes metodologijos konsultantas Dr. Virginijus 

Kundrotas galės suteikti individualias konsultacijas.  


