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APIE MUS 
 
UAB „Kvalitetas“ veikla: 

 Inovatyvūs konkurencingumo didinimo sprendimai 
 Vadybos mokymai ir bendrųjų gebėjimų ugdymas 
 Valstybės valdymo tobulinimas 

 
Organizacijos veiklos sėkmė priklauso nuo darbuotojų kompetencijos, tikėjimo 
bendrais tikslais ir aistros savo darbui.  
 
Esame įgyvendinę šimtus organizacijų vertinimo, vadybos sistemų tobulinimo, veiklos 
efektyvumo didinimo bei darbuotojų ugdymo projektų, todėl galime pasiūlyti 
patirtimi paremtus, aukščiausios kokybės vadybos ir bendrųjų gebėjimų mokymus.  

UAB „Kvalitetas“ didžiuojasi savo klientų pasitikėjimu ir tarptautiniu pripažinimu: 

 Pasitikėjimas – didžioji dalis klientų įvairias mūsų paslaugas perka kelis kartus. 

 Tarptautinis pripažinimas: 
o 2015 m. Europos Komisijos ir „TEDx Binnenhof“ rengiamame Europos 

inovatyvių verslo idėjų konkurse „Made in Europe“ pripažinimą pelniusi 
idėja „Greitasis ir funkcionalus maistas“ (produktų e-parduotuvė 
www.urbanfood.lt). 

o 2014 m. pelnytas Centrinės ir Rytų Europos kokybės konkurso Laureato 
apdovanojimas ir tarptautinis EFQM sertifikatas „Recognised for 
Excellence – 5*”. 

o Mūsų vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 
standartus, 2013 m. laimėtas Nacionalinis kokybės vadybos 
apdovanojimas.  

 
 

Mūsų vadybinių mokymų principai: 
 Standartų reikalavimų supratimas 

Ugdomas gebėjimas interpretuoti standartų reikalavimus, atsižvelgiant į 
turimas vadybos žinias ir organizacijos veiklą. 

 
 Standartų reikalavimų taikymas 

Praktinių užduočių pagalba ugdomi gebėjimai teorines standartų taikymo 
žinias pritaikyti savo organizacijų veiklos procesuose. Grupinės diskusijos ir 
gerosios praktikos pavyzdžiai leidžia kūrybiškai pažvelgti į standartus. 

 
 Standartų reikalavimų įgyvendinimo auditavimas 

Mokymų metu formuojamas supratimas ir gebėjimai sėkmingai atlikti vadybos 
sistemų auditus. Veiklos procesai vertinami efektyvumo ir rizikų valdymo 
požiūriu. 

 
UAB „KVALITETAS“ ORGANIZUOJA IŠORINIUS IR VIDINIUS MOKYMUS, PRITAIKYTUS 

ASMENIŠKAI JUMS 

http://www.kvalitetas.lt/lt/funkcionalus-maistas
http://www.urbanfood.lt/
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-ir-renginiai
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Mes integruojame 
pasaulyje pripažįstamus 
standartus, įskaitant 
ISO 9001, ISO 14001, BS 
OHSAS 18001   

Visi mūsų ekspertai yra 
sertifikuoti pagal 
tarptautiniu mastu 
pripažįstamas mokymų 
programas 

Bendra mūsų 
ekspertų patirtis - 64 
metai, dirbant su 
kokybės ir kitomis  
vadybos sistemomis 

2015 m. daugiau 
nei 600 dalyvių 
visoje Lietuvoje 
tobulino savo 
kompetenciją 
mūsų mokymuose  

2015 m. mūsų ekspertai 
praleido 900 dienų 
dirbdami su klientais, 
todėl mes žinome, ko 
nori organizacijos ir 
suprantame jų poreikius 

9,3 - bendras 
mūsų mokymų 
vertinimo 
vidurkis (10 balų 
skalėje) 

Verslo įmonės 2,5 
karto dažniau 
bankrutuoja, jei 
neinvestuoja į 
darbuotojų 
ugdymą * 

45 % žmonių 
jaučiasi labiau 
motyvuoti, jei jų 
organizacija 
investuoja į 
darbuotojų 
įgūdžių ugdymą* 

83 % žmonių 
įsitikinę, kad 
darbuotojai 
padeda išlaikyti 
organizacijų 
konkurencinį 
pranašumą* 

KODĖL VERTA MOKYTIS SU MUMIS? 

 
Konkurencingam verslui reikia kompetentingų žmonių 

 
Remiantis tyrimais, organizacijos, sistemingai investuojančios į mokymus ir veiklos 

plėtrą, gauna didesnę pridėtinę vertę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Šaltinis: City of Bristol Benefits of Training article 
 

 

 

DAUGIAU KAIP 20 % KLIENTŲ PAKARTOTINAI RENKASI MŪSŲ PASLAUGAS! 
 

 

 

Kodėl 
mokytis yra 

svarbu? 

Savo patirtį 
perteiksime 

Jums 
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KURIE MOKYMAI TINKAMIAUSI JUMS? 
 

 

 
 Įvadiniai vadybos sistemų mokymai (ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015).  

o Tikslinė grupė – asmenys, pradedantys dirbti su vadybos sistemomis 
arba siekiantys atnaujinti turimas žinias. 

o Tikslas – apžvelgti vadybos sistemas ir standartų reikalavimus. 
 

 Vadybos sistemų įgyvendinimas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 
18001:2007 (ISO 45001:2016)). 

o Tikslinė grupė – asmenys, įgyvendinantys arba neseniai paskirti 
atsakingais už vadybos sistemas. 

o Tikslas – gebėti taikyti standartų reikalavimus savo organizacijoje ir 
planuoti vadybos sistemos įgyvendinimą. 

 
 Vadybos sistemų auditavimas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 

18001:2007 (ISO 45001:2016)). 
o Tikslinė grupė – asmenys, atliekantys vidaus auditus arba vykdantys 

vadybos sistemų stebėseną savo organizacijose. 
o Tikslas – gebėti atlikti vidaus auditus, įvertinti, kaip organizacijoje 

valdomos rizikos, ir nustatyti procesų tobulinimo galimybes.  
 

 Vidiniai mokymai. 
o Tikslinė grupė – asmenys, įgyvendinantys arba paskirti atsakingais už 

vadybos sistemas. 
o Tikslas – gebėti įvertinti ir tobulinti savo organizacijos veiklos 

efektyvumą bei nustatyti, ar turima vadybos sistema atitinka 
reikalavimus ir yra parengta sertifikavimui. 

Įvadiniai  
vadybos sistemų 
mokymai  
(0,5 d.) 

Vadybos 
sistemų 
įgyvendinimas 
(2 d.) 

Vadybos 
sistemų 
auditavimas 
(1 d.) 

Vidiniai mokymai 
(2 d.) 
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Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 
 

 
Kokybės vadybos standartu ISO 9001:2015 paremti mokymai Jums padės suprasti, 
kaip įgyvendinama kokybės vadybos sistema, arba pagilinti jau turimas žinias. 
Išmoksite naudotis vadybos įrankiais ir technikomis, skirtomis kokybės vadybos 
sistemos diegimui, palaikymui bei tobulinimui Jūsų organizacijoje.  
 
 

 ISO 9001:2015 REIKALAVIMŲ 
ĮGYVENDINIMAS (0,5 d.) 

 
 
Po mokymų gebėsite: 
o suprasti ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimų struktūrą; 
o analizuoti organizacijos išorės ir 

vidaus veiksnius, suinteresuotųjų 
šalių reikalavimus; 

o nustatyti ir įvertinti rizikos 
veiksnius, darančius įtaką veiklos 
tikslų pasiekimui, procesų vyksmui; 

o taikyti procesinį požiūrį; 
o taikyti veiklos tobulinimo metodus. 

 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS 
ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 9001:2015 
STANDARTO REIKALAVIMUS (2 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus ir įgyvendinti kokybės 
vadybos sistemos diegimo žingsnius;  

o projektuoti procesus, taikant procesinį 
ir rizika pagrįstą požiūrį; 

o formuoti kokybės įsipareigojimus ir 
tikslus; 

o įvertinti veiklos atitiktį ir efektyvumą, 
nustatyti tobulintinas sritis; 

o kartu su ISO 9001:2015 standarto 
reikalavimais taikyti Lean metodus. 

 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016.02.25 4 val. Vilnius 2016.02.11-12 16 val. Vilnius 
2016.04.28 4 val. Vilnius 2016.05.26-27 16 val. Vilnius 
2016.10.20 4 val. Vilnius 2016.10.27-28 16 val. Vilnius 
Kaina: 70 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 235 Eur (PVM netaikomas) 

 
 
Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/ISO-9001-2015-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/ISO-9001-2015-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kokybes-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kokybes-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kokybes-vadybos-sistemos-igyvendinimas
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001:2015 ir integruotos 
vadybos sistemos 

 
Mokymai padės suprasti, kaip įgyvendinama aplinkosaugos vadybos sistema, arba 
pagilinti jau turimas žinias. Išmoksite naudotis vadybos įrankiais ir technikomis, 
skirtomis aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimui, palaikymui bei tobulinimui 
Jūsų organizacijoje. 
 

 ISO 14001:2015 REIKALAVIMŲ 
ĮGYVENDINIMAS (0,5 d.) 

 
 
 
 
Po mokymų gebėsite: 
o suprasti ISO 14001:2015 standarto 

reikalavimus; 
o analizuoti organizacijos aplinkos, 

išorės ir vidaus veiksnius, nustatyti 
suinteresuotųjų šalių reikalavimus; 

o nustatyti ir įvertinti su 
aplinkosauga susijusius rizikos 
veiksnius; 

o įvertinti produkto ar paslaugos 
poveikį aplinkai gyvavimo ciklo 
metu.  

 INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS 
ĮGYVENDINIMAS PAGAL ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 IR BS 
OHSAS 18001:2007 REIKALAVIMUS 
(2 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti standartų (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS 
OHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2016)) 
reikalavimus ir įgyvendinti 
integruotos vadybos sistemos 
diegimo žingsnius; 

o projektuoti procesus, taikant 
procesinį ir rizika pagrįstą požiūrį; 

o formuoti integruotos vadybos 
sistemos įsipareigojimus, tikslus ir 
rodiklius; 

o įvertinti vadybos sistemos atitiktį ir 
efektyvumą; 

o užtikrinti vadybos sistemos 
tobulinimą.  

 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016.02.25 3,5 val. Vilnius 2016.04.14-15 16 val. Vilnius 
2016.04.28 3,5 val. Vilnius 2016.11.10-11 16 val. Vilnius 
2016.10.20 3,5 val. Vilnius    
Kaina: 65 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 235 Eur (PVM netaikomas) 
 

Lektoriai 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
 

http://www.kvalitetas.lt/lt/ISO-14001-2015-reikalavimu-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/ISO-14001-2015-reikalavimu-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-igyvendinimas
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Auditorių mokymai 
 

Mokymai suteiks teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių apie vidaus audito atlikimą. 
Dalyviai galės savarankiškai ir komandoje organizuoti bei koordinuoti vidaus audito 
atlikimą pagal standartų reikalavimus, vadovauti vidaus audito grupei, atlikti vidaus 
auditus. 
 

 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS 
VIDAUS AUDITAS PAGAL ISO 
9001:2015 (1 d.) 

 
 
 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti ISO 9001:2015 

standarto reikalavimus; 
o sistemiškai įgyvendinti vidaus 

audito etapus; 
o praktiškai taikyti vidaus audito 

metodus; 
o įvertinti kokybės vadybos 

sistemos ir procesų atitikimą 
reikalavimams; 

o įforminti vidaus audito radinius ir 
užtikrinti paskesnę jų priežiūrą. 

 INTEGRUOTOS VADYBOS 
SISTEMOS VIDAUS AUDITAS 
PAGAL ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, BS OHSAS 18001:2007  
(2 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti standartų (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS 
OHSAS 18001:2007 (ISO 
45001:2016)) reikalavimus; 

o analizuoti veikloms ir procesams 
taikomus standartų reikalavimus; 

o susieti standartų reikalavimus ir 
parengti integruotą vidaus audito 
klausimyną; 

o sistemiškai įgyvendinti vidaus 
audito etapus ir taikyti vidaus 
audito metodus; 

o įvertinti integruotos vadybos 
sistemos atitikimą reikalavimams; 

o įforminti vidaus audito radinius ir 
užtikrinti paskesnę jų priežiūrą. 

 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016.01.28 8,5 val. Vilnius 2016.03.09-10 16 val. Vilnius 
2016.03.25 8,5 val. Vilnius 2016.06.02-03 16 val. Vilnius 
2016.05.12 8,5 val. Vilnius   2016.11.17-18 16 val. Vilnius 
2016.09.29 8,5 val. Vilnius    
2016.12.08 8,5 val. Vilnius    
Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 235 Eur (PVM netaikomas) 
 

Lektoriai 
 

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 

http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kvs-vidaus-auditas
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kvs-vidaus-auditas
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-kvs-vidaus-auditas
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-vidaus-auditas-mokymai
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-vidaus-auditas-mokymai
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-vidaus-auditas-mokymai
http://www.kvalitetas.lt/lt/integruotos-vadybos-sistemos-vidaus-auditas-mokymai
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000  
 

 

Mokymai skirti dalyviams, kurie siekia įgyti maisto saugos vadybos sistemos 
įgyvendinimo organizacijose žinių ir praktinių įgūdžių bei atnaujinti maisto saugos 
audito ir patikrinimų atlikimo žinias. 
 

 

 MAISTO SAUGOS VADYBOS SISTEMŲ ĮGYVENDINIMAS IR PALAIKYMAS 
PAGAL ISO 22000:2005 (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti ISO 22000:2005 standarto principus, taikymo sritis ir ryšius su 

kitais standartais; 
o nustatyti maisto saugos vadybos sistemos diegimo trukmę, etapus, 

integravimą su kitomis vadybos sistemomis; 
o sudaryti maisto saugos grupę; 
o nustatyti ir palaikyti maisto saugos grandinės vidinius ir išorinius ryšius; 
o sudaryti RVASVT planą; 
o nustatyti ir stebėti svarbius valdymo taškus; 
o valdyti neatitiktis. 

 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta 
2016.04.21 8,5 val. Vilnius 
Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) 

 
 

Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvalitetas.lt/lt/maisto-saugos-vadybos-sistemu-igyvendinimas
http://www.kvalitetas.lt/lt/maisto-saugos-vadybos-sistemu-igyvendinimas
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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VIDINIAI MOKYMAI, SUKURTI ASMENIŠKAI JUMS 
 

Kiekvieną mokymų temą galime pritaikyti Jūsų organizacijai, organizuodami vidinius 
mokymus Jūsų komandai. 
 
Galime pasiūlyti individualias mokymų programas, parengtas atsižvelgiant į Jūsų 
organizacijos veiklos specifiką, brandos lygį ir poreikius. 
 
Mokymai gali apimti išorinių vadybinių mokymų temas (pvz., įvadiniai vadybos 
sistemų mokymai, vadybos sistemų įgyvendinimas, auditavimas, tobulinimas ar kt.) 
arba būti orientuoti į darbuotojų įsitraukimo didinimą, komandos formavimą ir 
lyderystės ugdymą. 

 
 
Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 

 
 

TOBULINKITE KOMPETENCIJAS SAVO DARBO VIETOJE! 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:gintare@kvalitetas.lt
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VADYBOS SISTEMŲ MOKYMŲ LEKTORIAI 
 

 
UAB „Kvalitetas“ mokymus veda lektoriai-ekspertai, sertifikuoti pagal tarptautiniu 
mastu pripažįstamas mokymų (kvalifikacines) programas: 
   

 
 Dr. Ingrida Šeduikienė 

Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 9001, ISO 9004, OHSAS 18001, 
ISO/IEC 17025, ISO 14001, ISO 22716, ISO 13485, FSC, ES aplinkosauginis ženklas 
„ES-gėlė“, SQAS bei kiti specializuoti standartai, mokymai vadybos ir vidaus 
audito temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. Sertifikuota IPMA 
projektų vadovė. 

 
 Dalia Akranavičiūtė 

Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, SA 
8000, ISO 26000, Global Compact, ISO 17100, ISO 15224, aukštojo mokslo 
kokybės užtikrinimas (EUA / ESG, EQUIS, EPAS, CEEMAN), BVM, EFQM, maisto 
saugos standartai, FSC, SQAS, TAPA bei kiti specializuoti standartai, mokymai 
vadybos ir vidaus audito temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. 
Sertifikuota IPMA projektų vadovė. 

 
 Laura Krikščiūnienė 

Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 27001 bei kiti specializuoti standartai, mokymai vadybos ir vidaus 
audito temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. Sertifikuota IPMA 
projektų vadovė. 

 
 Aurelija Žėkienė  

Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 9001, SA 8000, ISO 26000, Global 
Compact, ISO 21500, EFQM bei kiti specializuoti standartai, mokymai vadybos ir 
vidaus audito temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. Sertifikuota 
vertintoja pagal EFQM tobulumo modelį. 
 

 Agnė Lukauskienė 
Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 9001, ISO 9004, SA 8000, BVM, 
TAPA bei kiti specializuoti standartai, mokymai vadybos ir vidaus audito 
temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. Sertifikuota veiklos procesų 
modeliavimo ekspertė (OCEB). 

 
 Dr. Elvyra Juzėnienė 

Pagrindinės profesinės kompetencijos: ISO 22000, BRC, IFS standartai, 
mokymai maisto saugos vadybos sistemų įgyvendinimo, auditavimo temomis. 
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Laboratorijų vadybos sistemos 
 

 
Šie mokymai padės gilinti žinias bandymų laboratorijose veikiančios vadybos sistemos 
priežiūros ir tobulinimo srityje. 
 
 

 LABORATORIJŲ VADYBOS SISTEMA. 
REIKALAVIMŲ YPATUMAI (2 d.) 

 
 
Po mokymų gebėsite: 
o suprasti vadybos sistemos 

organizavimo reikalavimus; 
o tinkamai valdyti dokumentus; 
o atlikti užsakymų analizę; 
o atlikti vadovybės vertinamąją analizę ir 

tobulinti vadybos sistemą; 
o užtikrinti darbuotojų kompetenciją; 
o valdyti įrenginius ir užtikrinti 

matavimų sietį; 
o užtikrinti tyrimų rezultatų kokybę. 

 

 VIDAUS AUDITO ATLIKIMAS IR 
NEATITIKČIŲ VALDYMAS BANDYMŲ 
LABORATORIJOSE (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti vidaus audito terminus, 

tikslus ir principus; 
o atlikti vidaus auditą, taikant nustatytus 

metodus; 
o analizuoti vidaus audito atlikimo 

sunkumus ir naudą; 
o planuoti ir atlikti vidaus auditą, 

parengti audito ataskaitą; 
o valdyti neatitiktinį darbą. 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016 m. II ketv. 16 val. Vilnius 2016 m. II ketv. 9 val. Vilnius 
2016 m. IV ketv. 16 val. Vilnius 2016 m. IV ketv. 9 val. Vilnius 
Kaina: 240 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) 

 
 
 
 

Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė 
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 

 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/laboratoriju-vadybos-sistema
http://www.kvalitetas.lt/lt/laboratoriju-vadybos-sistema
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-vidaus-audito-atlikimas-ir-neatitikciu-valdymas-bandymu-laboratorijose
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-vidaus-audito-atlikimas-ir-neatitikciu-valdymas-bandymu-laboratorijose
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-vidaus-audito-atlikimas-ir-neatitikciu-valdymas-bandymu-laboratorijose
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Cheminių bandymų laboratorijoms 
 

 

Mokymai skirti cheminių bandymų laboratorijų darbuotojams, kurie atlieka arba 
planuoja atlikti matavimo neapibrėžties vertinimą bandymų laboratorijose ir 
asmenims, kurie atlieka bandymus arba dirba bandymų srityje ir planuoja arba atlieka 
bandymų metodų įsisavinimą ir/arba patvirtinimą bei kokybės valdymą bandymų 
laboratorijose. 
 

 

 MATAVIMO NEAPIBRĖŽTIES 
ĮVERTINIMAS BANDYMŲ 
LABORATORIJOSE (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti matavimo 

neapibrėžties terminus, įvertinimo 
esmę ir tikslus; 

o nustatyti matavimo neapibrėžties 
įvertinimo metodus; 

o taikyti matavimo neapibrėžties 
vertę savo organizacijoje. 

 METODŲ ĮTEISINIMAS IR KOKYBĖS 
VALDYMAS BANDYMŲ 
LABORATORIJOSE (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti bandymų metodų 

įsisavinimo, patvirtinimo ir kokybės 
valdymo principus; 

o planuoti metodų įsisavinimą, 
patvirtinimą, kokybės valdymą 
bandymų laboratorijose; 

o suprasti bandymų metodų 
įsisavinimo, patvirtinimo, kokybės 
valdymo sunkumus ir naudą. 

 
 

 
Tvarkaraštis 

 
Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016 m. IV ketv. 8 val. Vilnius 2016 m. II ketv. 8 val. Vilnius 
   2016 m. IV ketv. 8 val. Vilnius 
Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) 

 

 

 

 

Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
 

 

 

 

http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose
http://www.kvalitetas.lt/lt/mokymai-matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Fizikinių bandymų laboratorijoms 
 

 

Mokymai skirti fizikinių bandymų, statybinių produktų bandymų laboratorijų 
darbuotojams, kurie atlieka arba planuoja atlikti matavimo neapibrėžties vertinimą 
bandymų laboratorijose ir asmenims, kurie atlieka bandymus arba dirba bandymų 
srityje ir planuoja arba atlieka bandymų metodų įsisavinimą ir/arba patvirtinimą bei 
kokybės valdymą bandymų laboratorijose. 
 

 

 MATAVIMO NEAPIBRĖŽTIES 
ĮVERTINIMAS BANDYMŲ 
LABORATORIJOSE (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti matavimo 

neapibrėžties terminus, įvertinimo 
esmę ir tikslus; 

o nustatyti matavimo neapibrėžties 
įvertinimo metodus; 

o taikyti matavimo neapibrėžties 
vertę savo organizacijoje. 

 METODŲ ĮTEISINIMAS IR KOKYBĖS 
VALDYMAS BANDYMŲ 
LABORATORIJOSE (1 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o interpretuoti bandymų metodų 

įsisavinimo, patvirtinimo ir kokybės 
valdymo principus; 

o planuoti metodų įsisavinimą, 
patvirtinimą, kokybės valdymą 
bandymų laboratorijose; 

o suprasti bandymų metodų 
įsisavinimo, patvirtinimo, kokybės 
valdymo sunkumus ir naudą. 

 
 

 
Tvarkaraštis 

 
Data Trukmė Vieta Data Trukmė Vieta 
2016 m. IV ketv. 8 val. Vilnius 2016 m. II ketv. 8 val. Vilnius 
Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) Kaina: 145 Eur (PVM netaikomas) 
 

 
 

Lektoriai 
 
 
Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
 

  

http://www.kvalitetas.lt/lt/matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/matavimo-neapibrezties-ivertinimas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
http://www.kvalitetas.lt/lt/metodu-iteisinimas-ir-kokybes-valdymas-bandymu-laboratorijose-fizikiniu
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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LABORATORIJŲ MOKYMŲ LEKTORIAI 
 

 
UAB „Kvalitetas“ mokymus veda lektoriai-ekspertai: 
   

 
 Dr. Ingrida Šeduikienė 

Turi ilgametę patirtį dirbant su specializuotais standartais, vedant mokymus 
vadybos ir vidaus audito temomis. Sertifikuota ISO 9001 auditų vadovė. 
Sertifikuota IPMA projektų vadovė. 

 
 Dr. Vitalija Rubežienė 

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Tekstilės instituto Tekstilės 
medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriaus vadovė. 

 
 Viktorija Senkutė 

Turi ilgametę patirtį diegiant ir audituojant laboratorijų vadybos sistemas pagal 
standarto ISO/IEC 17025 reikalavimus, vedant mokymus šioje srityje. 
 

 Dr. Alvidas Šarlauskas 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Maisto saugos ir kokybės katedros 
lektorius. 
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ASMENINIŲ IR SOCIALINIŲ 

KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 
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Projektų vadovų kompetencijų ugdymas 
 

 
Mokymų programa apima socialines kompetencijas, kurios yra rekomenduojamos 
kiekvienam projektų vadovui, siekiančiam maksimalaus efektyvumo, atsižvelgiant į 
IPMA (International project management association) rekomendacijas. Mokymų metu 
dalyviai treniruojasi vadovavimo-lyderystės, komunikacijos, konfliktinių situacijų, 
komandos motyvavimo srityse. 
 
 

 PROJEKTŲ VADOVŲ ASMENINIŲ IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS  
(2 d.) 

 
Po mokymų gebėsite: 
o suprasti savo ir kitų komandos narių poreikius ir kylančius jausmus; 
o valdyti konfliktines situacijas; 
o palaikyti atvirą, nuoširdų ir pasitikėjimu grįstą santykį su kitais projektų 

komandos nariais/tiekėjais/rangovais; 
o palaikyti efektyvią tarpusavio komunikaciją; 
o prisiimti daugiau asmeninės atsakomybės už projekto rezultatą. 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta 
2016.02.17-18 18 val. Vilnius 
2016 m. IV ketv. 18 val. Vilnius 
Kaina: 395 Eur (PVM netaikomas) 

 
 

Lektorė: Giedrė Plukienė 
Organizacijų ugdymo konsultantė, turinti 10 metų darbo su grupėmis patirtį, 
sertifikuota geštalto metodų praktikė. 
 

 

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/projektu-vadovu-kompetenciju-ugdymas
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Sėkmingo vadovavimo ir lyderystės principai 
 

 
Praktinė mokymų programa, skirta pradedantiesiems ir pažengusiems vadovams. 
Mokymų metu dalyviai galės identifikuoti įvairius savo vadovavimo metodus, 
vadovavimo įpročius ir turės galimybę eksperimentuoti saugioje mokymosi erdvėje, 
ieškoti naujų efektyvesnių modelių per įvairias patyrimines užduotis. Ugdomos 
kompetencijos: vadovavimas, lyderiavimas, delegavimas, komunikacija, kritinių 
situacijų valdymas, laiko planavimas, emocinis intelektas-savitvarda, 
bendradarbiavimas. 
 

 SĖKMINGO VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS PRINCIPAI (2 d.) 
 

Po mokymų gebėsite: 
o suprasti savo asmeninį vadovavimo/lyderiavimo stilių, jo teikiamą naudą ir 

trūkumus, įtaką galutiniam rezultatui; 
o praktiškai taikyti keletą skirtingų vadovavimo stilių; 
o suvokti kitų komandos narių poreikius ir motyvaciją;  
o įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą; 
o palaikyti atvirą, nuoširdų ir pasitikėjimu grįstą santykį su pavaldiniais; 
o palaikyti efektyvią tarpusavio komunikaciją; 
o skatinti darbuotojų proaktyvumą ir atsakomybę. 

 
 

 
Tvarkaraštis 

 
Data Trukmė Vieta 
2016.03.17-18 18 val. Vilnius 
2016 m. IV ketv. 18 val. Vilnius 
Kaina: 395 Eur (PVM netaikomas) 

 

 

Lektorė: Giedrė Plukienė 
Organizacijų ugdymo konsultantė, turinti 10 metų darbo su grupėmis patirtį, 
sertifikuota geštalto metodų praktikė. 
 

 

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/sekmingo-vadovavimo-ir-lyderystes-principai
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Emocinis intelektas – raktas į sėkmingą lyderystę 
 

 
Ši mokymų programa skirta vadovams, siekiantiems tobulinti savo lyderystės 
įgūdžius. Mokymų metu dalyviai susipažins su įvairiais asmenybių tipais, 
žmogiškaisiais poreikiais, mokysis identifikuoti savo ir kitų jausmus bei nukreipti juos 
tikslo link, išmoks valdyti stresines ir konfliktines situacijas. 
 

 EMOCINIS INTELEKTAS – RAKTAS Į SĖKMINGĄ LYDERYSTĘ (2 d.) 
 

Po mokymų gebėsite: 
o identifikuoti, kokie darbuotojai yra tinkami tam tikrų darbų atlikimui; 
o identifikuoti savo/darbuotojų destruktyvias nuostatas, jas keisti pozityviomis; 
o „skaityti“ neverbalinius kūno signalus dialogo metu; 
o valdyti „neigiamus“ jausmus; 
o suteikti „nepatogų“ grįžtamąjį ryšį; 
o palaikyti atvirą, nuoširdų ir pasitikėjimu grįstą santykį su pavaldiniais; 
o skatinti darbuotojų įsitraukimą. 

 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Data Trukmė Vieta 
2016.04.12-13 18 val. Vilnius 
2016 m. IV ketv. 18 val. Vilnius 
Kaina: 395 Eur (PVM netaikomas) 

 

 

Lektorė: Giedrė Plukienė 
Organizacijų ugdymo konsultantė, turinti 10 metų darbo su grupėmis patirtį, 
sertifikuota Geštalto metodų praktikė. 

 
 

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/emocinis-intelektas
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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Efektyvi komunikacija 
 

 
Ši mokymų programa skirta visiems įmonių darbuotojams, siekiantiems pagerinti savo 
komunikacinius įgūdžius. Mokymų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
asmeninės komunikacijos stiprinimui (asmeniniam prisistatymui), skirtingų 
komunikacijos kanalų treniravimui, aiškiam savo poreikių formulavimui. Nustatysime 
kiekvieno uždavinius ir lūkesčius, derinsime skirtingus interesus ir valdysime kritines 
situacijas. Dėmesys bus skiriamas pasipriešinimo įveikimui, savo nuomonės išsakymui, 
efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimui.  
 

 EFEKTYVI KOMUNIKACIJA (2 d.) 
 

Po mokymų gebėsite: 
o lengviau siekti bendrų susitarimų ir bendradarbiavimo; 
o derinti skirtingus interesus; 
o identifikuoti savo/kitų narių „mėgstamiausias“ roles ir jas valdyti; 
o valdyti kritines situacijas; 
o stiprinti savitvardą; 
o suteikti tinkamą grįžtamąjį ryšį; 
o palaikyti atvirą, nuoširdų ir pasitikėjimu grįstą santykį su kitais. 

 
 

 
Tvarkaraštis 

 
Data Trukmė Vieta 
2016.05.4-5 18 val. Vilnius 
2016 m. IV ketv. 18 val. Vilnius 
Kaina: 395 Eur (PVM netaikomas) 

 

 

Lektorė: Giedrė Plukienė 
Organizacijų ugdymo konsultantė, turinti 10 metų darbo su grupėmis patirtį, 
sertifikuota geštalto metodų praktikė. 
 

 

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų:  
UAB „Kvalitetas“ mokymų koordinatorė Gintarė Serafinaitė  
el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983 
  

http://www.kvalitetas.lt/lt/efektyvi-komunikacija
mailto:gintare@kvalitetas.lt
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MŪSŲ KLIENTAI IR PARTNERIAI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UAB Kvalitetas 

 

Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius  
Tel. +370 699 88985  

El. paštas info@kvalitetas.lt 

Įmonės kodas: 134992237  

PVM mokėtojo kodas: LT349922314 

 

mailto:info@kvalitetas.lt

