
 

 

 

                         

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gerbiami Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės technologinės platformos nariai, 

Maloniai kviečiame į Projektų rengimo ir valdymo mokymus. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių 
asociacija įgyvendindama projektą „TAIP – tekstilės ir aprangos inovacijų plėtra“, kviečia 
asociacijos narius dalyvauti organizuojamuose trijų dienų trukmės mokymuose.  

     KAM SKIRTI MOKYMAI? 

 

 Organizacijoms, kurių veiklos organizavimo forma – projektinė; 
 Organizacijų vadovams – projektų savininkams; 
 Projektų vadovams ir funkcinių padalinių vadovams; 
 Komandose dirbantiems darbuotojams 

 

    MOKYMŲ TURINYS  

I diena.  Sėkmingas projektų valdymas aprangos ir tekstilės įmonėse trumpai 
 

 Projekto valdymo procesų grupės  

 Projekto komanda ir jos formavimo principai 

 Rolės ir atsakomybės projekte 

 Efektyviai dirbančios komandos požymiai 

 Projekto veiklos planavimas  

 Projektų stebėsena ir kontrolė 

 Projektų valdymo aktualumas aprangos ir tekstilės įmonėse 

 Naujas finansavimo laikotarpis – naujos galimybės. Kaip jomis efektyviai pasinaudoti? ES, 

Šveicarijos, Norvegijos bei kitų fondų 2014-2020 m. laikotarpio paramos skyrimo tendencijos ir 

nauda aprangos ir tekstilės sektoriui 

 
PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS   

 
Š.m. gruodžio 4 d. ir gruodžio 9-10 d. Kaunas 



 

 

 

                         

  

 
 

II - III diena – Projektų valdymo naujovės ir šiuolaikiški projektų valdymo įrankiai 

 Projektų valdymo simuliacijos grupėse naudojant IT įrankį. 

 Projekto šeimininkų ir suinteresuotų šalių vaidmens kitimas priklausomai nuo projekto eigos. 

 Rizikos veiksnių valdymo simuliacija ir modeliavimas naudojant IT įrankį. 

 Kam reikia projektų? Kokia iš jų nauda? Projekto poveikio vertinimas: kokybinio vertinimo 
metodai. 

IT įrankio pavyzdžiai 

 

 
 



 

 

 

                         

  

     Mokymų trukmė ir vieta      Mokymų kaina 

 
Trukmė: 24 ak.val. (3 dienos) 
Mokymų pradžia - 9:00 val., pabaiga – 16:15 val. 
Vieta:  Best Western Santaka, J. Gruodžio g. 21 
Kaunas 
 
 
 

Ribotam dalyviui skaičiui – mokymai 
nemokami. 
Dalyvių mokymo išlaidos bus finansuojamos iš 
projekto  „TAIP – tekstilės ir aprangos inovacijų 
plėtrai“ Europos Sąjungos Europos socialinio 
fondo lėšomis 

 

     MOKYMUS VES  
I diena  

 
Aivaras Subačius 

 Qualified PRINCE2® Practitioner 
 ES projektų valdymo ekspertas 
 10+ metų konsultavimo patirtis 
 10+ metų patirtis ES struktūrinės paramos projektų rengimo ir valdymo 

srityje (verslui, viešajam sektoriui ir NVO) 
 50+ reikšmingų projektų verslo, viešojo sektoriaus ir NVO 

konkurencingumo didinimo srityje 
 5+ metų patirtis ES struktūrinės paramos programų vertinimo srityje 

II ir III diena  

 

 7+ organizacijos ir eksporto plėtros strategijos projektai 
 3+ veiklos procesų valdymo, restruktūrizavimo ir procesų pertvarkymo 

projektai 
 5+ veiklos vertinimo sistemos rodiklių kūrimo ir diegimo, veiklos 

koordinavimo projektai 
 2+ mokymų projektai 

 

 20+ metų patirtis strateginio valdymo, kokybės, rizikos vadybos sistemų 
diegimo, žmogiškų išteklių valdymo srityse 

 20+ metų seminarų vedimo patirtis verslo įmonėms, viešojo sektoriaus 
organizacijoms  lyderystės, problemų sprendimo, komunikacijos įgūdžių 
lavinimo bei kitose srityse 

 Sertifikuotas OHSAS 18000 vadybos sistemos „lead“ auditorius 
 Sertifikuotas vadybos konsultantas 

(CMC, Certified Management Consultant) 

 



 

 

 

                         

  

  REGISTRACIJA  

Prašome registruotis į mokymus naudojant šią nuorodą: REGISTRACIJA 

Kitais klausimais kreipkitės el.paštu: darius@latia.lt, arba tel. 85 2790131 iki 2014 m. gruodžio 1 d. 
12:00 val. 
 

 
 
 

www.ektmokymai.lt  

Daugiau 
informacijos 

LATIA - Lietuvos aprangos ir Tekstiles įmonių asociacija 

mailto:darius@latia.lt
http://www.ektmokymai.lt/
http://www.latia.lt/project/1

