TEISĖ
TEISINIS REGULIAVIMAS IR NAUJOVĖS

Pinigų plovimo ir teroristų
ﬁnansavimo prevencijos
reikalavimai ir atsakomybė

90 € + PVM

Administracinio nusižengimo
tyrimas ir protokolo surašymas:
praktiniai aspektai

Evelina Tumakova-Kuzmič

Plačiau

Aurimas Banys

90 €

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

95 €

Viešojo administravimo įstatymo
praktinis taikymas

130 € + PVM

400 €

Plačiau

100 € + PVM

Atliekų ar medžiagų importas ir
eksportas tarptautiniu lygiu –
kas kontroliuojama?
Oksana Sidorova

Edvardas Sinkevičius

Plačiau

Korupcijai atsparios aplinkos
kūrimas asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje

95 € + PVM

Šeimos verslas ir jo perdavimas:
teisiniai ir apmokestinimo ypatumai

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Plačiau

A. Kapitanovas, D. Balčiūnė

Statybos teisės aktų naujausi
pakeitimai nuo 2022-05-01
Viktorija Gustaitienė

120 € + PVM

Vidiniai mokymai Jūsų komandai

Plačiau

Klientų atsiliepimai

Plačiau

Apie Dr. Eglę
Kavoliūnaitę-Ragauskienę

Pasirinkite jums aktualius mokymus, kuriuos
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje!

Lektorę

150 € + PVM

Plačiau

Pranešėjų apsaugos taisyklių
praktinis įgyvendinimas privačiam
sektoriui
Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Plačiau

Plačiau

Teritorijų planavimo kursai

Evaldas Klimas

Plačiau

Krovinių gabenimas pagal
CMR konvenciją

Plačiau

• Antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigoje poreikis ir turinys;
• Profesinė/tarnybinė etika, interesų derinimas ir dovanų politika;
• Korupcijos prevencijos sistema: pagrindinės priemonės ir jų
taikymas;
• Kaip elgtis susidūrus su korupcija? Pranešimai apie korupcines
veikas ir pranešėjų apsauga.

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas
įstaigoje. Intensyvus seminarų ciklas

Ieva Deviatnikovaitė

80 €

110 € + PVM

Plačiau

Kompetentinga, suprantanti
dėstomą reikalą. Šios lektorės
vedami mokymai tikrai išsamūs,
aiškiai išdėstoma medžiaga,
dalyviai įtraukiami į diskusiją.

DARBO SANTYKIAI

Darbo sutarčių nutraukimo
probleminiai aspektai.
Naujausia teismų praktika
B. Bacienė, L. Bulovienė
% - su nuolaida.

100 € + PVM

Plačiau

250 €

Užsieniečių įdarbinimo teisinio
reguliavimo kursai
Svetlana Naumčik

Plačiau
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95 €

Tarnybiniai ginčai: naujausi teisminės
praktikos pavyzdžiai ir valstybės
tarnybos teisės aktų pakeitimai
Gintautas Vilkelis

Plačiau

110 € + PVM

Nesąžiningas darbuotojų
viliojimas: kaip apsisaugoti,
atpažinti ir apsiginti

90 € + PVM

Artūras Tukleris

Plačiau

• Lokalūs teisės aktai – kaip išvengti klaidų?
• Susitarimai – koks turinys yra teisingas?
• Diskriminacija – iš pirmo žvilgsnio neutralu, bet ar tikrai?
• Dažniausios klaidos darbo santykių pasibaigime.
• Įžvalgos iš teisminių ginčų.

Dažniausios darbdavių klaidos
taikant Darbo kodeksą
Mantas Mikalopas

110 €

Darbuotojų materialinė
atsakomybė viešajame sektoriuje
M. Mikalopas,
G. Vilkelis, N. Kobzevienė

Mokymų ciklas

Darbo santykiai:
praktinis mokymų ciklas
B. Bacienė, L. Bulovienė

Plačiau

Vidiniai mokymai Jūsų komandai

Plačiau

Klientų atsiliepimai

Plačiau

Pasirinkite jums aktualius mokymus, kuriuos
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje!

Apie Mantą Mikalopą
Lektorių, advokatą

Plačiau

Labai patiko lektorius,
jaučiasi, kad žino, ką sako ir
labai suprantamai kalba, ne
taip, kad kalba daug, o
pasako mažai.

APLINKOSAUGA
115 € + PVM

Darbas GPAIS aplinkoje:
praktinės situacijos ir
rekomendacijos
Edita Vincevičiūtė

Plačiau

120 € + PVM

Aplinkosauga autoservisams
trumpai ir aiškiai
E. Vincevičiūtė, G. Kurmilavičienė

100 € + PVM

Oksana Sidorova

Sandra Gerdvilienė

P. Baltusevičius, S. Gerdvilienė
% - su nuolaida.

Plačiau

Ar dėl oro taršos pažeidimų bus
stabdoma veikla? Reikalavimai oro
teršėjams 2022 m.

Pakuočių apskaita GPAIS –
nuo apskaitos principų iki
aktualių naujienų

• Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo
išplėtimas, naujos inspektorių „galios“;
• Taršos mokesčių mokėtojų rato išplėtimas.
Mokesčio už aplinkos taršą tarifų didinimas;
• Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, nepažeidžiant
naujausių aplinkosaugos reikalavimų?

Naujausi aplinkos apsaugos
reikalavimai verslui.
Ką būtina žinoti 2022-2023 metais?

Kada privalomas PAV?
Kaip pasiruošti aplinkosauginiams
patikrinimams?

Zita Varanavičienė

E. Vincevičiūtė, G. Kurmilavičienė

Plačiau

115 € + PVM

70 € + PVM

E. Vincevičiūtė, S. Gerdvilienė

Plačiau

Atliekų ar medžiagų importas ir
eksportas tarptautiniu lygiu –
kas kontroliuojama?

Augalų apsaugos produktų
tiekimo rinkai reikalavimai ir
klastočių pinklės

130 € + PVM

Plačiau

Aplinkosauga: monitoringas,
mokesčiai ir atsakomybė
E. Vincevičiūtė, S. Gerdvilienė ir kiti

120 € + PVM

Plačiau

115 € + PVM

Plačiau

Plačiau

Mokymų ciklas

Plačiau
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Vidiniai mokymai Jūsų komandai

Klientų atsiliepimai

Plačiau

Pasirinkite jums aktualius mokymus, kuriuos
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje!

Apie Editą Vincevičiūtę
ir Giedrę Kurmilavičienę

Edita ir Giedre, jūs veikėte
kaip tandemas: dėstėte
medžiagą tarsi vienas
žmogus, puikiai viena kitą
papildydavote. Ačiū jums!

VIEŠIEJI PIRKIMAI

110 €

Viešųjų pirkimų reformos aktualijos

Tomas Seikalis

Justina Ramašauskaitė

Plačiau

150 €

170 €

Darbas su CVP IS, mažos vertės
pirkimų vykdymo kursas
Plačiau

• Reglamentavimas: kuo vadovautis?
• Techninių speciﬁkacijų rengimo būdai; Techninė speciﬁkacija perkant;
• Kaip įvertinti: konkretus modelis, šaltinis, konkretus procesas, prekių
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba?
• NB! Reikšmingos teismų praktikoje suformuotos taisyklės.

Techninių speciﬁkacijų rengimas
viešuosiuose pirkimuose
Justina Ramašauskaitė

120 €

Rangos darbų viešieji pirkimai
J. Ramašauskaitė,
L. Šikšniutė-Vaitiekūnienė

J. Ramašauskaitė T. Seikalis ir kiti

Plačiau

Vidiniai mokymai Jūsų komandai

Viešųjų pirkimų seminarų ciklas

Klientų atsiliepimai

Plačiau

Apie Justiną Ramašauskaitę

Pasirinkite jums aktualius mokymus, kuriuos
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje!

Lektorę,
Vyresniąją teisininkę

Plačiau

Mokymų ciklas

Plačiau

Labai lakoniškai ir paprastai
dėstomi seminarai.
Malonus ir nemigdantis
mokymų tempas.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA (BDAR)

200 €

BDAR praktinio taikymo kursai

Tadas Kuzminskas

D. Štitilis, T. Kuzminskas

Plačiau

120 € + PVM

• Kibernetinio saugumo grėsmės, tendencijos. Ką rodo
oﬁcialių institucijų ataskaitos?
• Saugos konsolidacija Lietuvoje. Ką turime šiandien ir
kokie tolesni planai?
• Lietuvos kibernetinio saugumo teisinė sistema.

Kibernetinio saugumo
reikalavimai įmonėms ir organizacijoms.
Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje
Prof. dr. Darius Štitilis

100 €

Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento taikymas švietimo
įstaigų veikloje
Prof. dr. Darius Štitilis

% - su nuolaida.

BDAR ir kibernetinio saugumo
mokymų ciklas

Plačiau

Vidiniai mokymai Jūsų komandai

Mokymų ciklas

Plačiau

Plačiau

Plačiau

Pasirinkite jums aktualius mokymus, kuriuos
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje!
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