
POKYČIŲ LYDERIŲ
AKADEMIJA

INTERAKTYVŪS MOKYMAI SKIRTI ĮMONIŲ
SAVININKAMS BEI AUKŠČIAUSIO LYGIO VADOVAMS

TRAKAI

03.30 ir 31
04.27 ir 28



MOKYMŲ PROGRAMA APIMA:

Kaip, taikant Adizes Organizacinės Transformacijos
metodologiją, pasiekti optimalų Jūsų organizacijos
ar/ ir Jūsų komandos darbą;
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.

Kaip teisingai diagnozuoti organizaciją, įsivertinant
iššūkius, su kuriais ji susiduria kasdieninėje veikloje
bei kaip teisingai tuos iššūkius sugrupuoti, kad
pamatyti jų tarpusavio ryšį, kaip suplanuoti pokyčių
planą, kad susitvarkyti su šiais iššūkiai;
Kaip sėkmingai sudaryti 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 organizacijos 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

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

supranta vykstančius viduje pokyčius ir palaiko juos;

MOKYMUS VEDA

Dr. Virginijus Kundrotas - tarptautinio lygmens pokyčių valdymo ir
lyderystės ekspertas bei vienintelis Lietuvoje sertifikuotas Adizes vyr.
konsultantas, dirbantis su Adizes Metodologija. Virginijus yra sukaupęs
neįkainojamą patirtį daugelį metų vadovaudamas įvairioms Lietuvos bei
užsienio organizacijoms, o taip pat būdamas eilės tarptautinių bei Lietuvos
įmonių direktorių tarybų narys. Šiuo metu Virginijus yra Adizes Instituto
(JAV) vadovas Lietuvai bei šio padalinio vedantysis sertifikuotas
konsultantas, o taip pat Adizes Aukštosios Vadybos mokyklos (JAV)
dekanas. 



MOKYMŲ KAINA

03.30 ir 31 - 800 Eur + PVM

04.27 ir 28 - 800 Eur + PVM

Perkant visas 4-ias dienas iškart - 1 550 Eur + PVM

Į pasiūlymo kainą įskaičiuota eksperto konsultacija, metodinė
medžiaga, praktinės užduotys, mokymai, PAEI vadybinio stiliaus
nustatytmo testas, sertifikatas, maitinimas.

REGISTRACI JA

Daugiau informacijos ir registracija į mokymus:
https://www.adizes.lt/strateginiu-izvalgu-sesija/ arba
justina@adizes.com, 
+370 686 26 942

„Adizės metologija įkvėpė savo paprastumu,
bet iš kitos pusės tikslumu ir išbaigtumu.

Pastaraisiais metais mūsų įmonė stipriai augo
ir plėtėsi, todėl akivaizdžiai subrendo poreikis

permąstyti savo tikslus, veiklos kryptis ir
prioritetus, procesus ir t.t. Bet patiems tai
padaryti sunkokai sekėsi – tiesiog lipdėme

didesnį „kalną“, neturėdami laiko pertvarkyti
pamatų. Dėl to labai džiaugiuosi, kad

susipažinome su šia metodologija. Padedami
Adizės Instituto Lietuvoje vadovo Dr.

Virginijaus Kundroto, mes pradėjome kelti (iš
naujo) bazinius klausimus: ko mes norime, ką
galime dabar, kokių resursų reikia, ko reikės
vystantis kompanijai po 3 metų ir pan. Vis dar
esame transformacijos procese, tačiau vizijos
aiškumas ir jausmas, kad situacija gali būti
valdoma, suteikia komforto ir entuziazmo

judėti į priekį. Labai Jums ačiū!"
 

KĘSTUTIS BRONIUKAITIS
UAB "INMEDICA" DIREKTORIUS 

“Jei vadyba yra menas, tai Adizes metodologija
prilygsta klasikos meistrų tobulai technikai. Jei

vadyba yra mokslas, tai ši mokykla suteikia
gerą metodologinį pagrindą. O jei lyderystė yra

Jūsų gyvenimo būdas, sustyguotas ir
ištobulintas procesas suteiks ir leis nenukrypti

nuo pasirinkto organizacijos kelio nuolat
keičiantis ir inovuojant. Tikrai verta buvo net ir

po dviejų verslo administravimo magistro
studijų.”

 
DAINA KLEPONĖ

VŠĮ "VERSLI LIETUVA" GENERALINĖ
DIREKTORĖ 

"Adizes mokymus „Pokyčių lyderių akademiją“
100 procentų rekomenduočiau visiems. Patiko

ir forma, ir turinys - gavau pasitikėjimo
sprendimais ir komanda su kuria dirbu. Davė
tarsi tokią šviesą, ką reikia daryti ir kur eiti

toliau."
 

ILYA AIZELMAN
UAB "KRICON KLAIPĖDA" 

DIREKTORIUS 


