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PRATARME 
Nera nieko sunkesnio, kaip imtis naujo, 

nieko rizikingesnio, kaip nukreipti zmones vykdyti, 
nieko neapibreztesnio, kaip sukurti naujq tvarkq, 

kadangi pakeitimiipriesininkai bus tie, 
kuriems buvo gerai, esant senai tvarkai. 

N. Makiavelis 

Siuolaikines rinkos s^lygomis pokyCiai yra neatsiejami nuo dinamiSkos, 
nuolat kintanCios iSorines ir vidines aplinkos. Inicijuoti organizacijos pokyCius, 
juos valdyti, atpazinti pokyCii} pasiprieSinimo reiskinius - svarbus kiekvienos 
organizacijos vadovo uzdavinys siekiant efektyvios veiklos. 

Knyga orientuota j jvairiii specialybiii studentus, kuriq studijii programose 
numatytos vadybos pagrindu, verslo vadybos, imonin vadybos ir pan. 
disciplinos. Siekeme, kad §ios knygos struktura, medziagos destymas butii 
paprastas ir suprantamas, todel ji bus naudinga praktikams, besidomintiems 
pokyciii valdymo problematika. Siai skaitytojq grupei knyga butii 
naudingesne, jeigu joje buti} aptariami atvejai, susij? su sekmingu pokyCii} 
inicijavimu ir jgyvendinimu konkreCiose Salies jmonese. Deja, del tokio 
pobudiio publikaciji} stokos autoriai neturejo galimybes papildyti §j leidinj 
konicreeiii praktiniii pavyzd^iq analize. Praktiniais atvejais besidomintis 
skaitytojas galetii pasinaudoti knygos gale pateiktais leidiniais ir kitais 
saltiniais. 

Siame leidinyje aiskinama pokyCiii reikSme tiek organizacijos, tiek iSores 
aplinkoje. Pateikiamos trumpos se^vokos, apibiidinanCios pokyCio samprat^ 
interpretuojant skirtingq autoriq poiiurius. ISskiriamos pokyCiii valdymo fazes, 
kurios aptariamos jvairiuose skyriuose. 

Aptariant pokyCiii valdym^ inicijavimo fazeje supaiindinama su pokyCiii 
idejn Saltiniais, generavimo metodais, analizuojama motyvacijos sistema ir jos 
elementu taikymas organizacijos veikloje. 

Studijuojant pokyCiij valdym^ jgyvendinimo fazeje nagrinejami pokyCiii 
barjerai ir jn vertinimo metodai. Pristatoma pasiprieSinimo pokyCiams 
tipologija bei pasipriesinimo mazinimo modeliai. 

PokyCin valdymo institucionalizavimo fazeje demesys sutelkiamas j 
inicijuotii veiklii jgyvendinimo koordinavim% pokyCiii palaikymo sistemos 
kurim% aptariamos pokyCiq sekmes charakteristikos. Jvertinus tai, kad pokyditi 
sekme organizacijose neatsiejama nuo visuotinio dalyvavimo ir kokybes 
vadybos diegimo, siame skyriuje aptariamas visuotines kokybes vadybos 
jgyvendinimas pokyCiii procese. 

Siekiant efektyvios veiklos inicijuojant pokyCius organizacijoje svarbu 
pazinti ir gebeti keisti paCi^ organizacijos struktur^. Siuo po^iiiriu darbe 
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