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Adizes Institutas, organizacija nuo 1970 
metų išvysčiusi ir diegianti Adizes

metodologiją pokyčių pagreitinimui be 
destruktyvių konfliktų



Organizacijų gyvavimo ciklai



Pokyčiai

Kas tai yra pokytis?

Ar mes galime sustabdyti pokyčius?

Ar mes galime sulėtinti? Pagreitinti? Kaip?

Kas atsitinka kai vyksta pokyčiai?



Pokyčiai

Problemos

Pokyčių žemėlapis

Problemos   = Galimybės

Problemybė

Nėra galimybių be problemų



pokyčiai

valdyti

galimybės< > pavojai

Pokyčių žemėlapis



• Daugiau pokyčių 
daugiau …

• Kada mes nebeturime 
daugiau problemų arba 
galimybių?  

• Jei mes visada 
gyvename problemose 
kaip iš vis mes galime 
išgyventi?

Pokyčių žemėlapis



Pokyčiai

galimybės< >pavojai

nuspręsti įgyvendinti

valdyti

Rezultatyviai Efektyviai

Pokyčių žemėlapis



Pokyčiai

galimybės< >pavojai

nuspręsti įgyvendinti

demokratija diktatūra

Demokratūra

valdyti

Pokyčių žemėlapis



•Orentuotas į rezultatą

•Sistemiškas ir organizuotai našus

•Turi strateginį požiūrį

•Prisiima riziką ir yra kūrybingas 
inovatorius

•Buria komandą

Tobulas vadovas lyderis



Machanistinis požiūris

Nėra vidinio tarpusavio prisitaikymo



Organistinis požiūris

Vidinis prisitaikomumas



Ko reikia kad organizacija 
augtų ir vystytųsi



pokyčiai

problemos

sprendimai

nuspręsti įdiegti

PAEI capi

Pokyčių žemėlapis



Rezultatyvios

Efektyvios

Rezultatyvios

Efektyvios

Trumpa 
laikėje 

perspek
tyvoje

Ilgalai
kėje

perspek
tyvoje

funkcionalios
(P)atenkinančios klientų 
poreikius

organiškos

proaktyvios

sistemiškos

(I)ntegreneriškos

(E)ntrepreneriškos

(A)dministruojančios

Gerai valdomos organizacija:

Pelnas



P Produce ( Pagaminti -Vykdyti)

Užtikrina rezultatų pasiekimą dėl kurių organizacija 
egzistuoja, tenkina klientų poreikius

A Administer ( Administruoti)

Sistematizuoja, apibrėžia rutinas (instrukcijos), kas turi 
būti padaryta, kada, kur, ir kas tai daro. Užtikrina kad 
sistema būtų efektyvi.

E Entrepreneur (Verslumas)

Skatina organizaciją keistis prisitinkant prie iškilusių 
pavojų ir išnaudojant turimas galimybes.

I Integrate ( Integruoti)

Užtikrina kad kiekvienas organizacijoje yra reikalingas , 
kuria bendrumo atmosferą,  morganizacijos mąstymo ir 
veiklos keitimas ir mechaniškos į organišką.



Priimti geram sprendimui 

mums reikia:

Žmonių su skirtingomis Stipriomis 
Pusėmis

Jie turi skirtingus Stilius 

Geriausias būdas suprasti Stilius yra 
pasižiūrėti į valdymo kraštutinumus



• Sunkiai dirba: FISH (First In, Still Here)

• Bendradarbiai yra „go-fors“

• Trumpalaikis planavimas, trumpalaikė perspektyva

• Nepasiduoda mokymams

• Nedeleguoja, neperduoda

• Neplanuoja, neanalizuoja, nemąsto

• Nemato nei grėsmių nei galimybių

• Sprendžia šio momento problemas

• Nėra personalo susirinkimamų

PØØØ  VIENIŠAS RAITELIS



• Ateina ir išeina laiku

• Tvarkingas stalas

• Vadovauja „pagal vadovėlį“

• Personalo susirinkimai pagal tvarkaraštį

• Agenda. Svarbu detalės

• Tipinis atsakymas – Ne

• Orientuotas į KAIP

• Geriau darbus taip kaip nustatyta, 

nei taip kaip reikalinga dabar.

• How oriented

• Would rather do things right than the right things wrong

ØAØØ BIUROKRATAS



• Nefiksuotas atėjimo į darbą ir išėjimo laikas

• Nefiksuotas laikas susirinkimui.

• Nėra darbotvarkės (agendos)

• Daug kalba

• Jis įžiebia ugnį - padegėjas

• Mėgsta veiksmą, skubėjimą, krizes

• Nuolat kintantys prioritetai

• Apkrauna darbuotojus

• Netinkamai vertina laiką, ir kas per jį turi būti padaryta.

ØØEØ PADEGĖJAS



• Jis nevadovauja- jis seka

• Ieško kompromisų

• Susirinkimuose daugiau klausosi

• Jautrus  spaudimui

• Darbuotojai jo „informatoriai“

ØØØI SUPER PASEKĖJAS



Kelmo charakteristikos:

1) Nėra problemų

2) Nėra pasipriešinimo pokyčiams

3) Akumuliuoja tokius pat apie save

ØØØØ KELMAS



Rezultatas
(ką)

Greitas Siaura Vienišas Raitelis

Biurokratast

Padegėjas

Super Pasekėjas

Plati

LėtasDetails
(kaip)

Pokyčiai
(kodėl ne)

Komandinis 
darbas

(kas)

Kelmas

Greitas

Siaura

PlatiLėtas

Išlikimas NėraNėra

PØØØ

ØAØØ

ØØEØ

ØØØI

ØØØØ

Stiliai Dėmesio
centras

Greitis Vizija Pravardė

Blogo vadovavimo 



įtakojimas

ia ip

ap

capi

jėgaįgaliojimai

capi



pokyčiai

problemybės

Valdyti

nuspręsti įdiegti

PAEI capi

Konfliktai

Stilių įvairovė Interesų įvairovė

Pokyčių žemėlapis



Jei idealus PAEI vadovas –
lyderis

NEEGZISTUOJA

Tuomet mums reikia

VIENAS KITĄ 
PAPILDANČIŲ 

KOMANDŲ



Vadovo vadybinis stilius svarbu......
bet.....

dar svarbiau, kad vadovas suprastų, 
kokiame  vystymosi etape yra jo 
vadovaujama organizacija ir kokie 
keliami tikslai, ir kokie uždaviniai. 
strategija, struktūra ir motyvacinė 
sistema yra tinkama šiame etape.



Organizacijų gyvavimo ciklai



Stilius-tai nuoseklaus 
elgesio modelis, 

atsiskleidęs laikui bėgant

Kas yra valdymo stilius?

Stilius yra apjungtas 
mąstymo suvokimo, 

veikimo ir bendravimo 
būdas



GERAS VADOVAS PRIVALO

•Atitikti visus keturis PAEI vaidmenis ir 
bent viename iš jų būti išskirtinis
•Žinoti savo asmenines stiprias ir silpnas 
savybes
•Sugebėti priimti atsakomąją reakciją
•Turėti subalansuotą požiūrį į gyvenimą
•Priimti savo silpnybes ir stiprybes, ir 
nesistengti būti tuo – kuo nesąs



GERAS VADOVAS PRIVALO

•Įžvelgti kitų pasiekimus net ir tose 
srityse, kur jis nėra stiprus

•Priimti kitų nuomonę tose srityse, 
kuriose kiti yra stipresni.

•Dirbti su skirtingais žmonėmis ir 
atsižvelgti į jų poreikius

= SUBRENDĘS, DARNUS ASMUO!



Lyderystė – tai buvimas 
nykščiu



SĖKMĖ

Galimybės

Išorinis marketingas

Vidinis marketingasf

Vidinė (ne)pagarba Vidinis (ne)pasitikėjimas

Gebėjimai

Išorinė Integracija

Vidinė Integracija

Integruota

Organizacijaa



Augimas Klestėjimas Senėjimas

Lankstumas Kontroliavimas

Mirtis



• Nesikartoja

• Neįtakoja pagarbos ir 
pasitikėjimo

• Sprendžiama greitai

• Organizacija pajėgi rasti 
sprendimus pati

• Tipinės fazei

• Kartojasi

• Įtakoja pagarbą ir 
pasitikėjimą

• Tęsiasi ilgą laiką

• Organizacija nepajėgi 
išspręsti pati

• Netipinės fazei

Pataloginės Normalios

Problemos



Augimas - Senėjimas

Vadovai valdo sistemas

Viskas leidžiama, nebent atskirai 
kažkas uždrausta

Koncentracija į ką darome

Gauname tai ko norime

Marketingas & Pardavimai jėgoje

Funkcija yra svarbu

Problemos yra Galimybės

Reikalingi konsultantai

Sėkmė ateina per riziką

Neturi „grynųjų“

- Sistemos valdo vadovybę

- Viskas uždrausta, atskirai 
nurodoma kas leidžiama

- Koncentruojamės į kaip darome

- Pasitenkiname tuo ką gauname

- Buhalterija & Finansai jėgoje 

- Forma yra svarbu

- Galimybės yra Problemos

- Reikalingi restruktūrizatoriai

- Sėkme laikomas rizikos vengimas

- Sunkumai dėl „grynųjų“



žydėjimas

normalios

problemos
patologinės
problemos

augimas senėjimas

lankstumas

kontroliavimasis
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