
Aukščiausio lygio vadovams, įmonių savininkams bei steigėjams 

STRATEGINIŲ ĮŽVALGŲ SESIJA 

I dalis: 2020m. Rugsėjo 30d. - Spalio 1d. 

II dalis: 2020m. Spalio 21 - 22d.  

I DALIS 

“Būtinos strateginės įžvalgos, reikalingos išgyvenimui ir ilgalaikei sėkmei” 

Informacija ir registracija: 

toma@adizes.com 

Tel.: 8 671 00778 

Vieta: Trakai (bus tikslinama) 

Mokymų metu įgysite šiuos gebėjimus: 

• Kaip, taikant Adizes organizacijų 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 Įgaliojimų, Galios ir Įtakos pasiskirstymą organizacijoje, minimizuojant destruktyvių konfliktų galimbes; 

• Kaip suprasti ir atpažinti skirtingus Vadybinius stilius, būdingus Jūsų organizacijos žmonėms, kas įgalins 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. 

 

Taip pat turėsite galimybę kartu su pokyčių valdymo       

ekspertais ir organizacijų valdymo praktikais aptarti jūsų 

organizacijai svarbius strateginius ir taktinius klausimus. 

Mokymų ekspertas: Dr. Virginijus Kundrotas,                     

sertifikuotas Adizes metodologijos Vyr. konsultantas,     

vyriausias lektorius, programų vadovas, Adizes Instituto 

(JAV) Lietuva vadovas bei Adizes 

Aukštosios Vadybos      mokyklos 

(JAV) Dekanas.  

Jis yra Pokyčių valdymo ir lyderystės 

ekspertas, daugelį metų vadovaujantis 

įvairioms Lietuvos bei užsienio                        

“Pokyčių lyderių akademija” 



II DALIS 

“Adizes konsultacinių įrankių bei technikų praktinis taikymas, įgyvendinant pokyčius organizacijoje” 

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. 

 

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 Lietuva “Pokyčių Lyderio” sertifikatą. 

      Papildoma nauda: 

• Užsiregistravus į mokymus, Jums bus suteikta galimybė atlikti Asmeninio Vadybinio stiliaus nustatymo 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. 

Investicija į mokymus: 

I DALIS (Rugsėjo 30d. - Spalio 1d.) - 800 eur + PVM 

II DALIS (Spalio 21 - 22d.) - 800 eur + PVM 

Pilna “Pokyčių lyderių akademija” (4 dienos) - 1550 eur + PVM 

Į kainą įeina:  

metodinė medžiaga, mokymai, lektoriaus konsultacijos,         

išplėstinis vadybinio stiliaus nustatymo testas, maitinimas,    

sertifikatas. 


