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Adizes Institue (JAV) bei Adizes Graduate School (JAV)  

kviečia JUS vasario 25 - 26 dienomis 

į seminarą Lietuvių kalba 

„PROVERŽIS Į KLESTĖJIMĄ!“ 

Jo metu bus analizuojamas reikiamų Pokyčių Jūsų organizacijoje 

vykdymas bei sėkmingas jos tolimesnis  Vystymasis, naudojant 

Adizes (JAV) konstruktyvių pokyčių metodologiją 

  

Tai intensyvus 2 dienų mokymų kursas, kuris suteiks Jums 

kompetencijų bei įgūdţių, reikalingų Jūsų organizacijai, pereinant į 

Klestėjimo (Prime) vystymosi etapą. 

Klestėjimo etapas – tai  organizacijos vystymosi etapas, kur 

kontrolė ir lankstumas yra puikiai subalansuoti ir tai suteikia 

organizacijai vidinės energijos bei kompetencijų, reikalingų 

konkuruoti aukščiausiame lygmenyje savo srityje. 

Per šį intensyvų 2 dienų mokymą, Jūs susipaţinsite su Adizes 

Metodologijos pagrindiniais aspektais, tokiais kaip PAEI (vadybinių 

vaidmenų ir stilių taikymas, reikalingas priimant teisingus 

sprendimus organizacijoje), CAPI (modelis, naudojamas 

sėkmingam sprendimų įgyvendinimui), Organizacijos 

vystymosi ciklo koncepcija, 8 Žingsnių sprendimų priėmimo 

modeliu  ir Tarpusavio pasitikėjimo bei Pagarbos koncepcija, 

kurių taikymas suteiks naują vystymosi postūmį Jūsų organizacijai. 

 

Dr. Ichak Adizes praleido pastaruosius 40 metų vystydamas ir 

taikydamas šią pertvarkos pasikeitimų metodologiją.  Laikomas 

vienu iš geriausių vadybos guru pasaulyje, Dr. Adizes sėkmingai 

pritaikė savo metodologiją daugelyje organizacijų, veikiančių 

įvairiose šalyse. Dabar ir Jūs galite išgirsti visame pasaulyje ţinomą 

ir vertinamą metodologiją. 
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Adizes Organizacijos vystymosi ciklas 

Jūs turėtumėte sudalyvauti šiame seminare, 

...... jeigu Jūs: 

 Vadovaujate organizacijai, verslo įmonei arba viešajai įstaigai; 

 Dirbate organizacijoje vienu iš vadovų ar vadybininku, tiek 

verslo, tiek ir viešajame sektoriuje; 

 Vadovaujate komandai, kuri susiduria su sudėtingomis 

situacijomis sprendţiant klausimus, bei vykdant projektus, 

tiek verslo, tiek ir viešajame sektoriuje; 

 Ieškote netradicinių metodų, skirtų valdyti pokyčius ir 

subalansuotą augimą konkrečioje organizacijoje, pramonės 

šakoje ar net visuomenėje;  

 Ieškote paprastų, skaidrių ir natūralių sistemų, leidţiančių 

efektyviai įgyvendinti vadybinius procesus. 

 

...jeigu Jūsų organizacija susiduria su: 

 Prioritetų apsibrėţimo problema; 

 Padidėjusiais pardavimais, kurie duoda menką pelningumą; 

 Pardavimais, kurie nesugeba uţtikrinti prekės ar paslaugų 

kokybės; 

 „Skaldyk ir valdyk“ valdymo stiliumi; 

 Sunkumais įdiegiant strategijas ir sprendimus organizacijoje; 

 Pernelyg didele įtampa organizacijos viduje arba baimės bei 

nepasitikėjimo atmosfera. 
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...jeigu Jūs susiduriate su: 

 Sunkumais valdant greitus pokyčius savo karjeroje arba 

gyvenime; 

 Situacijomis, kai jaučiate, kad galimybės tampa problemomis; 

 Sunkumais realizuojant pokyčius Jūsų gyvenime, karjeroje 

arba organizacijoje; 

 Konfliktais tarp šeimos narių, steigėjų, savininkų, valdybos 

narių arba partnerių. 

 

Seminaro metu Jūs išmoksite: 

 Kaip taikyti Adizes metodologiją bei atskirus jos elementus, 

siekiant optimalaus Jūsų organizacijos ar 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 atpaţinti skirtingus Vadybinius stilius, 

būdingus Jūsų organizacijos ţmonėms, 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; 

 Ko reikia, kad organizacija priimtų teisingus sprendimus ir ko 

reikia sėkmingam jų įgyvendinimui; 

 Ir daugelį kitų aspektų.... 

 

 

Investicija į šios metodologijos įsisavinimą 1460 Litų +PVM. 
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PROVERŽIS Į KLESTĖJIMĄ 

Vasario 25 – 26 d., 2011 

Vilnius, Lietuva 

Metodologiją pristatys: Dr. Virginijus Kundrotas 

Dr. Virginijus Kundrotas,  Adizes Instituto (JAV) Vice-prezidentas 

Europai ir Sertifikuotas Adizes metodologijos lektorius, dirbantis su 
šia metodologija jau keletą metų. 

Jis taip pat turi per 20 metų vadovaujančio darbo bei dėstymo 
patirties, įkūrė bei vadovavo pirmajam Lietuvoje nevalstybiniam 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui 1999-2008 m. 
V.Kundrotas yra Baltijos Vadybos Plėtros asociacijos (BMDA) 

prezidentas, Centrinės ir Rytų Europos Vadybos plėtros asociacijos 
(CEEMAN) vice prezidentas, įvairių verslo bei nevyriausybinių 

organizacijų Tarybų narys. 
 

Vasario 25 d., 10:00 – 18:00 

 

10:00 - 11:30 
Pokyčių ciklas ir kaip sėkmingai vystytis 

organizacijai neprognozuojamoje aplinkoje?  

11:30 - 12:00  

12:00 - 13:30 
Kaip organizacijos auga, sensta ir miršta. 

Organizacijų vystymosi ciklas. 

13:30 –14:30 Pietūs 

14:30 - 16:00 

Sprendimų priėmimas ir sprendimų įgyvendinimas 

– “demokratūra”. 

Funkcinis poţiūris į vadybą. 

16:00 - 16:30  

16:30 –18:00 

PAEI vadybiniai vaidmenys ir jų tarpusavio 

konfliktas. 

Vadybiniai stiliai bei Blogo valdymo stiliai. 
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Vasario 26 d., 9:00 – 17:00 

9:00 - 10:30 

Ko reikia, kad sprendimai būtų sėkmingai 

įgyvendinti?  

Vadybinės energijos šaltiniai ir CAPI. 

Realybės suvokimas ir išlaikymas keičiantis 

Vystymosi ciklams. 

10:30 - 11:00   

11:00 - 12:30 

Organizacijos vystymosi ciklai – nuo “Iki- 

vedybinio” etapo iki “Klestėjimo”. 

Nuo “Stabilumo” iki “Mirties” etapo. 

PAEI and CAPI modelių taikymas Organizacijos 

vystymosi cikluose. 

Kas yra Organizacijos struktūra? Atsakomybė, 

įgaliojimai ir motyvacinė sistema. 

12:30 –13:30 Pietūs 

13:30 - 15:00 

Tarpusavio pasitikėjimas ir Pagarba bei jų   svarba 

organizacijos veiklos efektyvumui. 

Adizes programa Pokyčių pagreitinimui.  

Organizacinė terapija – Problemų sprendimas 

skirtinguose Organizacijos vystymosi ciklo etapuose 

15:00 - 15:15  

15:15 –17:00 
Įrankių bei metodų, reikalingų Organizacijos 

vystymuisi į Klestėjimą, apţvalga. 
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Administraciniai duomenys: 

Šį kursą rengia Adizes Institue (JAV) bei Adizes Graduate School 
(JAV) 

 

Mokymų vieta: 

Apie mokymų vietą informuosime vėliau 

Mokymų kaina: 

2 dienų seminaro kaina yra 1460 Lt + PVM 

Registracija: 

Dalyviai norėdami dalyvauti seminare privalo uţpildyti savo 

kontaktinius duomenis (ţiūrėti Registracijos forma) ir nusiųsti tai į šį 
pašto adresą : vikkmi@ism.lt 

Esant papildomų klausimų dėl mokymų turinio, prašome kreiptis  

į: 

Dr. Virginijų Kundrotą 

Adizes Institute Vice Prezidentą Europai 

Mob. +370 682 43377 

Tel. +370 37 302 206 

Fax. +370 37 205 676 

El. paštas: virkun@ism.lt 

 

Dėl registracijos ir iškilus administracinio pobūdžio klausimų 

prašom kreiptis į: 

Viktoriją Kmieliauskaitę 

BMDA koordinatorę 

Mob. + 370 618 15 852 

Tel. +370 37 302 206 

Fax. +370 37 205 676 

El.paštas: vikkmi@ism.lt 

mailto:vikkmi@ism.lt
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Registracijos forma: 

 

Vardas ir Pavardė  

Pilnas institucijos, įmonės 
pavadinimas 

 

Uţimamos pareigos  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

Elektroninis paštas  

Viešbučio rezervacija Taip/Ne 

Ţmogus (Institucija), kuris 
rekomendavo Jums šį kursą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


