
Teisėkūra ir teisės aktų rengimas: reikalavimai, rekomendacijos ir praktika

Ką daryti kai mokumo rodikliai kelia riziką?

Deividas Kriaučiūnas

120 € + PVM

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-05-01

Mediacija: galimybės, nauda ir iššūkiaiTomas Petkevičius

130 € + PVM

110 €

110 €

Krovinių gabenimas pagal CMR konvencijąEdvardas Sinkevičius 90 € + PVM

Pacientų žalos sveikatai atlyginimas – ką svarbu žinoti ir ko ne(bijoti)?Andra Mažrimaitė 75 € + PVM

Džiuginta Balčiūnė

TEISĖ

Žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2022 metaisGiedrius Ruseckas 110 €

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

G. Sabalė ir kiti

Sutarties pakeitimo ir nutraukimo problemos Lietuvos civilinėje teisėjeVaidas Jurkevičius 130 € + PVM

TEISINIS REGULIAVIMAS
Administracinių ginčų sprendimo ypatumai

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas įstaigoje

Aurimas Banys

90 €

100 € PLAČIAU →

PLAČIAU →Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė

APLINKOSAUGA
  

Ar dėl oro taršos pažeidimų bus stabdoma veikla?

Naujausi reikalavimai nuotekų tvarkytojams 2022 – 2027 metais

E. Vincevičiūtė ir kiti

Ž. Bingelytė ir kiti 120 € + PVM

GPAIS: sklandus 2022 m. uždarymas ir rami 2023 m. pradžia

Kas yra kas atliekų pasaulyje?E. Vincevičiūtė ir kiti

120 € + PVM

120 € + PVM

120 € + PVM

Praktiniai kursai: efektyvus darbas su GPAIS sistemaŽ. Bingelytė ir kiti 340 €

Taršos mokesčių deklaracijų pildymas ir apskaita GPAISE. Vincevičiūtė ir kiti 120 € + PVM

J. Navikienė ir kiti

Darbas GPAIS aplinkoje: praktinės situacijos ir rekomendacijosEdita Vincevičiūtė 120 € + PVM

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

INDIVIDUALIOS 
KONSULTACIJOS

Tai geriausias būdas gauti atsakymus į Jums 
ypač svarbius klausimus Jums patogioje vietoje 
ir patogiu laiku. Susitikimo metu visas dėmesys 
yra skiriamas Jums ir Jūsų problemų sprendimui.

Plačiau apie konsultacijas
Jūsų darbo vietoje;
nuotoliniu būdu;

telefonu;
el. paštu.
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https://www.countline.lt/renginys/zaliuju-viesuju-pirkimu-vykdymo-aktualijos-2022-metais/?utm_source=PDF&utm_medium=Countline_Lapkritis&utm_campaign=Teisiniai+mokymai
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VIDINIAI MOKYMAI 
JŪSŲ KOMANDAI

Pasirinkite jums aktualius 
mokymus, kuriuos 
suorganizuosime tik Jūsų įmonėje.

Tai ypač naudingas mokymosi būdas 
siekiant apmokyti visą komandą.! Plačiau apie vidinius mokymus

Pirkimų specialistų kursai. Pasiruošimas žinių patikrinimuiTomas Seikalis 300 €

Techninių specifikacijų rengimas sveikatos priežiūros įstaigų pirkimams

Darbas su CVP IS, mažos vertės pirkimų vykdymo kursas

J. Ramašauskaitė

J. Ramašauskaitė 160 €

Efektyvus viešųjų pirkimų proceso valdymas ir tobulinimas

Pastarojo meto viešųjų pirkimų bylų teismų praktikos apžvalga ir komentaras

A. Sviklaitė ir kiti

Deividas Soloveičik

220 €

140 €

120 €

Konferencija vadovams: ekspertų įžvalgos ir rekomendacijos 2023 metamsŽ. Simonaitytė ir kiti 150 € + PVM

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2022 metaisGiedrius Ruseckas 110 €

PLAČIAU →Viešųjų pirkimų reforma: pakeitimai nuo 2023-01-01Tomas Seikalis 110 €

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas viešajame sektoriuje pagal BDAR

Tinkamos organizacinės ir techninės saugumo priemonės pagal BDAR

Darius Štitilis

Darius Štitilis 110 € + PVM

Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. 
Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje

BDAR praktinio taikymo kursai

Darius Štitilis

Tadas Kuzminskas

125 € + PVM

170 €

110 € PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

DARBO SANTYKIAI

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimas

Konferencija vadovams: ekspertų įžvalgos ir rekomendacijos 2023 metams

Asta Kederytė

Ž. Simonaitytė ir kiti 150 € + PVM

Darbuotojų atleidimo teisiniai ir psichologiniai aspektai

Darbuotojų sauga ir sveikata 2023 m. naujausi pakeitimaiEglė Makselytė

90 € + PVM

115 € + PVM

110 € + PVM

Darbo tarybų efektyvi veiklaM. Mikalopas ir kiti 115 € + PVM

M. Mikalopas ir kiti

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →

PLAČIAU →
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https://www.countline.lt/renginys/darbuotoju-atleidimo-teisiniai-ir-psichologiniai-aspektai/?utm_source=PDF&utm_medium=Countline_Lapkritis&utm_campaign=Teisiniai+mokymai
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https://www.countline.lt/renginys/efektyvus-viesuju-pirkimu-proceso-valdymas-ir-tobulinimas/?utm_source=PDF&utm_medium=Countline_Lapkritis&utm_campaign=Teisiniai+mokymai
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