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Pasinaudokite galimybe 

susipažinti su pasaulinio 

garso projektų valdymo 

Guru 

2017 10 05 – 2017 11 10 

Turinys 

1 Registracija į programas 

2 Programų sąrašas 

3 Detalus programų aprašymas 

 

Kviečiame Jus į Projektų valdymo Meistriškumo kursus. 

Tobulinkite projektų portfelio valdymo gebėjimus. Pasiruoškite geidžiamiausiai 

pasaulyje PMI® sertifikacijai - Portfolio Management Professional (PfMP)®. 

Sustiprinkite savo profesionalumą pasaulyje plačiai pripažintais Project Management 

Profesional (PMP)® arba PRINCE2® Foundation sertifikatais. 

Užtikrinkite valdomų projektų sėkmę. Tobulinkite rizikų ir suinteresuotųjų šalių valdymo 

gebėjimus patirtinėse projektų valdymo SIMULIACIJOSE. 

Išgirskite profesionalius būdus sėkmingai įgyvendinti organizacijos strategiją per 

efektyvų projektų programų valdymą. 

Išgirskite sėkmės istorijas apie GARTNER pripažintų Onepoint PROJECTS projektų 

valdymo IT įrankių taikymą praktikoje kartu su DEMONSTRACIJOMIS. 

Ugdykite asmeninį meistriškumą sužinodami apie praktikas  padedančius paversti IT 

padalinio veiklą geresne. 

Pritaikykite populiariausią pasaulyje IT projektų valdymo įrankį JIRA SCRUM projektuose. 

Šie Meistriškumo kursai – Jūsų geriausia investicija į save. Į Jūsų įmonės konkurencinį 

pranašumą. 

Patirtimi dalinsis 

Maciej Bodych 

(Poland) 

 
Registruotis į programas ir daugiau informacijos galima gauti: 

 

 

 

is  

 
 

Registracija 

www.AdProjectum.lt 

Aleksej Kovaliov 

(Lietuva) 

www.MeistriskumoKursai.lt 

Paulius Morkvėnas 

(Lietuva) 

Artūras Bučinskas 

(Lietuva) 

Karolis 

Mickevičius-

Mėgelaitis 

(Lietuva) 

Juan Carlos Guzmán 

 Monet (Finland) 
Felix Hodrus 

(Germany) 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

 Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

www.MasterClasses.lt 
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 2017 PROJECT MASTER CLASSES 

25th-26th and 27th of October, Vilnius 

Portfolio Management trainings (2 days) +1 day PfMP® exam preparation (optional) (EN) (Maciej Bodych) – 

These trainings are organized the way that first two days cover global best portfolio management practices based on PMI® 

standards using real examples from global experience. Third day is an additional one and dedicated for those participants 

who want additionally prepare for one of the prestigious certifications exam in the world - PfMP®. 

 

11th of October, Vilnius 

Practical projects management expierence from J. Schmalz GmbH (EN) (Felix Hodrus) – in this half day seminar 

we will demonstrate you a REAL IT SOLUTION  that shows how we’ve solved our project management challenges in practice 

using ONEPOINT PROJECTS which according to GARTNER is identified as one of the BEST portfolio & project management 

solutions in 2017. 

 

Spalio 11 d., Vilnius 

IT valdymo galvosūkių sprendimai iš pirmų rankų (Kaip IT padalinį paversti pačiu geriausiu) (LT) (Aleksej 

Kovaliov) – Šio pusės dienos seminaro metu gausite koncentruotą ir nepaprastai vertingą informaciją apie IT padalinio 

valdymo gerąsias ir blogąsias praktikas tiesiai iš ilgametę IT padalinio valdymo patirtį turinčio eksperto. 

 

Spalio 5 d., Vilnius 

The Stakeholder Catalyst – suinteresuotųjų šalių ir rizikų valdymo simuliacija (LT/EN) (Paulius Morkvėnas ir 

Karolis Mickevičius-Mėgelaitis) – revoliucinis būdas mokytis praktinių projektų valdymo įgūdžių, pritaikomų realiuose 

projektuose. Paremta “serious games” koncepcija, ši unikali programa atsisako tradicinių mokymų formato ir susitelkia į gilesnį 

supratimą bei praktinių įgūdžių vystymą. 

 

24 of October, Vilnius 

Implementing Strategy using Program Management (EN) (Juan Carlos Guzman Monet) – We will cover program 

management practices and its relationship with company’s strategy. Using case studies we will learn program management 

processes using an iterative life cycle. During the course we‘ll also learn best practices for managing multiple stakeholders 

and their expected benefits. 

 

Spalio 23-24 d., Vilnius 

SCRUM pritaikymas JIRA’oje (LT) (Paulius Morkvėnas) – dviejų dienų mokymų metu Jums suteiksime koncentruotą ir 

ypatingai vertingą informaciją, kaip realizuoti SCRUM metodologiją praktikoje, naudojant pasaulyje pripažintą ir numeriu vienu 

laikomą JIRA sprendimą. Mokymus ves ilgametę patirtį JIRA sprendimų diegime turintis ekspertas. 

 

Spalio 13 d., Vilnius 

Komunikacija – Projekto Vadovo Galios Įrankis (LT) (Artūras Bučinskas) – pasak tyrimų projekto vadovas 

komunikacijai projekte skiria iki 90% savo laiko, todėl šio unikalaus praktinio seminaro metu susipažinsite su efektyvios 

komunikacijos iššūkiais, technikomis, gerosiomis praktikomis ir retorikos pagrindais. Dalyvausite praktinėse komunikacijos 

simuliacijose, išbandysite savo retorikos gebėjimus prieš kameras bei įgysite kitas darbe pritaikomas žinias. 

 

lapkričio 9-10 d., Vilnius 

Projektų valdymas pagal PRINCE2 (LT) (Paulius Morkvėnas) – PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) yra 

universalus, įvairioms organizacijoms bei viešajam sektoriui lengvai adaptuojamas Britiškasis projektų valdymo standartas, kurį 

įsidiegė daugiau kaip 20.000 organizacijų visame pasaulyje. Mokymuose suprasite PRINCE2 metodologiją, jos principus, 

procesus, gerąsias praktikas. Įgytas žinias galėsite taikyti tiek praktikoje, tiek ruošiantis PRINCE2 Foundation egzaminui. 

 

Spalio 18-20 ir 23-24 d., Vilnius 

PMP® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa (LT/EN) (Artūras Bučinskas, Karolis Mickevičius-Mėgelaitis) – retas 

projekto vadovas nežino tarptautinės Project Management Professional (PMP)® sertifikacijos. Tai – pirmoji  5 dienų PMP® 

sertifikavimosi pasiruošimo programa Lietuvoje, vedama ilgametę patirtį turinčių sertifikuotų PMP® profesionalų. Programos 

metu dalyviams suteikiamas maksimalus PMP išlaikymui reikalingų žinių ir medžiagos rinkinys. 

 

Lapkričio 6 -8 d., Vilnius 

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® sertifikavimosi pasiruošimo Programa, Karolis Mickevičius-

Mėgelaitis) –-  3 dienų seminare dalyviai ne tik pasiruoš pasaulyje plačiai vertinamam PMI-ACP® sertifikatui, bet kartu gaus 

žinias, reikalingas gerinti Agile projektų valdymą, supras efektyvias komandos motyvavimo technikas bei gerąsias Agile 

praktikas.  

 

 

  

Santrauka: 

PM Master Classes 2017 

 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

http://www.adprojectum.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
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 2017 PROJECT MASTER CLASSES 

  

 Early bird price Regular price 

2017.10.25-26                  Portfolio Management trainings  853 Eur 988 Eur 

2017.10.25-26 and 27    Portfolio Management trainings + PfMP®  1318 Eur 1483 Eur 

Maciej Bodych is a global certified expert (MBA, PMP®, PfMP®, PMI-ACP®, Six Sigma, ISO, RUP, 

IBM Rational) in project portfolio, project and quality management. He has managed IT 

processes, IT projects and project portfolios, PMO implementation projects and conducted 

project maturity assessment (including OPM3®, CMMI).  

Maciej worked as Project Portfolio Manager at Raiffeisen Bank Polska S.A. where he was 

responsible for implementing and managing the portfolio of Bank’s projects, coaching and 

mentoring project managers and implementing project management methodologies. 

Currently Maciej specializes in PMO and portfolio trainings and is setting, project management, 

PMO and project portfolio management procedures in various organizations. 

Maciej is also associated with the PMI®. He was the President of the PMI® Warsaw Branch, the 

PMI® Polish Branch and the Audit Committee. Since 2010, Maciej has been working at global 

PMI® (USA) as a mentor. Currently he is in charge of Eastern Europe and as PMI® Board Advisory 

member is responsible for selecting candidates for PMI® Global positions. 

Maciej Bodych 

Portfolio Management trainings (2 days) +1 day 

PfMP® exam preparation (optional) (in English) 

Learn project portfolio management best practices and prepare for PfMP® certification. 

Project Portfolio management becomes more and more important in global competing 

market and companies management expects to deliver efficiently strategic company goals 

and gain maximized benefits using effective portfolio management. These trainings are 

organized the way that first two days cover global best portfolio management practices 

based on PMI® standards using real examples from global experience. Third day is an 

additional one and dedicated for those participants who what additionally prepare for one 

of the prestigious certifications exam in the world - PfMP®. 

Training topics are as following: portfolio management standard, strategic management, 

governance management, performance, risk and communication management. 

Training approach: The course is conducted in the form of exercises and workshops (numerous 

case studies) with additional discussions and various innovative teaching methods. 

Who should attend? 

The trainings are dedicated for Managing Directors, Department Directors and Managers, 

PMO Directors and Managers, Portfolio Managers, Program and project managers who want 

to develop portfolio management capabilities and become certified PfMP® professional. 

Main training objectives 

 Consolidate Portfolio management knowledge and learn best practices from real 

cases; 

 Look deeply into challenges associated with portfolio management processes and 

understand how to overcome them; 

 Understand PMO and top management roles in portfolio management; 

 Prepare for passing PfMP® examination successfully with best material you can get 

(during the third training day). 
The investment 

Please note: VAT is not applicable | Early bird price is applicable till September 1st 

More information: 

www.meistriskumokursai.lt 

Contact us: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

http://www.adprojectum.lt/
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
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 2017 PROJECT MASTER CLASSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The investment 

 

 

 

  

Main learning outcomes 

 Understanding why we've decided to STOP USING 

MS PROJECT and EXCEL for project management 

 Finding out why we need IT solution that provides 

EXCELLENT project management TEMPLATES.  

 Understanding why it's a HUGE TIME SAVER when 

all critical data and project documents are 

accessible in a click.  

 Seeing the integration between ONEPOINT 

PROJECTS and JIRA and understanding what 

BENEFITS it provides to the company. 

 

Practical project management expierence from 
J. Schmalz GmbH (in English) 

Felix Hodrus is the leading person in Project management office (PMO) at SCHMALZ 

GmbH. He has been actively involved and leading ONEPOINT PROJECTS IT solution 

deployment at SCHMALZ GmbH. He has aggregated real-life experience about the 

changes that came into organization after IT solution is implemented. 

Felix has been working as the consultant in iFAKT GmbH where the majority of time is spent 

with biggest European companies like Daimler and Airbus. 

Felix is experienced and certified project leader with strong background in Risk 

management area. He was heading Risk management team at Hansgrohe SE. Felix 

collected experience working in Australia at Turnus Energy and other companies in the 

USA and Germany. 

Felix Hodrus 

We will demonstrate you a REAL IT SOLUTION that shows how we solved our project 

management challenges in practice using ONEPOINT PROJECTS which according to 

GARTNER is identified as one of the BEST portfolio & project management solutions in 2017. 

We are going to share our INTERNATIONAL experience and demonstrate our company's 

working solution. We will show how we’ve optimized project management at SCHMALZ - 

Cost, Time, Resource management needs using portfolio & project IT solution ONEPOINT 

PROJECTS. We will share the BENEFITS we've got and why we've decided to stop using MS 

PROJECT. 

J. SCHMALZ GmbH is the market leader in vacuum automation and ergonomic handling 

solutions. ONEPOINT PROJECTS is the leading provider of web-based project and portfolio 

management solutions for modern project organizations. 

Please note: VAT is not applicable | Early bird price is applicable till September 1st 

 Early bird price Regular price 

2017.10.11 (0,5 day)   Practical project mngmnt expierence (EN) 129 Eur 179 Eur 

EXTRA OFFER :  2017.10.11 (full day) + IT valdymo galvosūkių 

sprendimai iš pirmų rankų (LT) + lunch 

239 Eur 279 Eur 

  

Contact us: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

More information: 

www.meistriskumokursai.lt 

        Who should attend? 

Everyone who want to improve portfolio & 

project management in company - Managers, 

Portfolio, PMO Managers, Project sponsors, 

Program and Project managers. 

 The investment 

http://www.adprojectum.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
http://www.masterclasses.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=MpK63BkDiLs
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 2017 PROJECT MASTER CLASSES 

Aleksej Kovaliov yra patyręs vadovas, lektorius ir konsultantas, pasižymintis tiek 

tarpdisciplininėmis žiniomis (EMBA, Matematika ir Informatika, Agile&LEAN, Pragmatic 

Marketing), tiek turtinga, pilna iššūkių praktine patirtimi. 

Aleksej jau 14 metų vadovauja kompleksiniams IT projektams, padaliniams bei 

kompanijoms. Jis yra dirbęs įvairaus dydžio bei tipo organizacijose: tarptautinėse 

korporacijose, Lietuviško kapitalo įmonėse, startuoliuose bei viešajame sektoriuje 

dirbančiose organizacijose. Dėl turtingos ir įvairiapusės patirties visas dėstomas temas 

Aleksej išmano ne iš vadovėlių, bet iš praktikos, iš sėkmių ir klaidų. Aleksej yra Lietuvos 

projektų vadybos bei startuolių profesinių bendruomenių aktyvus narys, vienas Agile 

Lietuva asociacijos įkūrėjų.  

Šiuo metu Aleksej vadovauja AB Lietuvos paštas (www.post.lt) IT paslaugų vystymui, dirba 

su IT strategija, procesais ir pirkimais.  

 Ateikite, bus įdomu. https://lt.linkedin.com/in/aleksejkovaliov 

 

 Ankstyva kaina Standartinė kaina 

2017.10.11 (0,5 dienos) IT valdymo galvosūkių sprendimai iš pirmų rankų 129 Eur 179 Eur 

PASIŪLYMAS: 2017.10.11 (pilna diena) + Schmalz Practical project 

management expierence + pietūs  

239 Eur 279 Eur 

Aleksej Kovaliov 

IT valdymo galvosūkių sprendimai iš pirmų rankų 

(Kaip IT padalinį paversti pačiu geriausiu) 
(lietuvių k.) 

Gerosios IT padalinio, pirkimų, projektų ir palaikymo valdymo praktikos. Atvirai, linksmai, 

pragmatiškai. Seminaras skirtas tiek IT vadovams, tiek organizacijos vadovams, 

atsakingiems už IT biudžetus bei IT padalinio formavimą. Šio pusės dienos seminaro metu 

gausite koncentruotą ir nepaprastai vertingą informaciją apie IT padalinio valdymo 

gerąsias ir blogąsias praktikas tiesiai iš ilgametę IT padalinio valdymo patirtį turinčio 

eksperto. 

Nepraleiskite progos sužinoti, ant kokių IT padalinio valdymo "grėblių" geriau neužlipti, kaip 

išvengti neplanuotų personalo valdymo problemų, neplanuotų projektinių arba 

operacinių IT kaštų augimo. Taip pat susipažinsite su IT pirkimų gudrybėmis, tinkančioms tiek 

viešojo sektoriaus organizacijai, tiek privačiai kompanijai. Suvoksite visą IT paslaugų teikimo 

procesą. Sužinosite kaip suvaldyti daugybę organizacijoje tarpusavyje konfliktuojančių IT 

projektų su turimais ribotais ištekliais. 

 

Kam rekomenduojame dalyvauti? 

Vadovams, IT padalinių/skyrių/departamentų vadovams, IT ekspertams, procesų 

vadovams, IT projektų vadovams. 

Pagrindinės seminaro temos: 

 Kompleksinio IT valdymo iššūkiai - projektai, operacijos, pirkimai  

 Organizacinės struktūra - fiksuotos ir virtualios komandos. 

 Projektų valdymo metodikų kompleksas: Waterfal + Agile = ♥. 

 N projektų x M informacinių sistemų aibės suvaldymas 

 Palaikymas ir Agile vystymas vienu metu 

 IT pirkimų gudrybės 

 

 

Please note: VAT is not applicable | Early bird price is applicable till April 1st Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja iki rugsėjo 1 d. 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

Investicija 

http://www.adprojectum.lt/
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
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Paulius Morkvėnas yra UAB „Ad projectum“ direktorius, Lietuvos projektų vadybos asociacijos 

(LPVA) prezidentas, Young Crew Lietuva įkūrėjas ir valdybos narys, projektų valdymo praktikas, 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, dėstytojas, sertifikuotas projektų vadovas 

(PMP®, PRINCE2®). Veiklos sritis apima didelių ir kompleksinių IT ir verslo projektų valdymą, PMO 

valdymą ir vystymą, organizacijos projektų portfelio valdymo diegimą ir tobulinimą. Turi patirties 

telekomunikacijų, IT, bankininkystės, verslo konsultacijų sektoriuose. 

 

 

 

Paulius Morkvėnas 

Karolis Mickevičius-Mėgelaitis 

Karolis Mickevičius-Mėgelaitis yra UAB „Ad projectum“ partneris, ProjektuKursai.lt įkūrėjas, ISM 

Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorius, projektų vadovas, dėstytojas, konsultantas,  

YoungCrew Lietuva valdybos narys, buvęs Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) 

valdybos narys, pirmojo projektų vadybos terminų žodyno bendraautorius. Karolis įgijo 

universalios patirties dirbdamas įvairaus tipo projektuose: IT, bankininkystės, rinkodaros, 

organizaciniuose, socialiniuose. Domisi ne tik praktine projektų valdymo puse, bet kartu dirba 

prie teorinių bei mokslinių projektų vadybos aspektų. Karolis yra sertifikuotas Projektų vadybos 

profesionalas (PMP)®, Scrum meistras (CSM)®, Scrum produkto savininkas (CSPO)®, Agile lyderis 

(CAL)®, Agile praktikas (PMI-ACP)®, ICAgile profesionalas (ICP)®, oficialus Microsoft dėstytojas 

(MCT)® bei Microsoft Project ir Project Server profesionalas (MCTS)®, MCITP)®, sertifikuotas 

CompTIA Project+®, DSDM®, ITIL®, Points of You® specialistas. 

 

 

 

PM CATALYST Projektų valdymo simuliacija (video) 
Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

http://www.adprojectum.lt/
http://www.projektukursai.lt/
https://vimeo.com/64751899
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
https://vimeo.com/64751899
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The Stakeholder Catalyst - suinteresuotųjų šalių ir rizikų valdymo simuliacija „Užtvankos iššūkis“ 

yra revoliucinis būdas mokytis praktinių, realiame pasaulyje pritaikomų projektų valdymo 

įgūdžių. Sukurtas laikantis „rimtų žaidimų“ koncepcijos, mūsų unikali mokymosi programa 

atsisako tradicinių paskaitų ir sutelkia dėmesį į aukštesnio lygios supratimą ir praktinių įgūdžių 

tobulinimą. 

„Užtvankos iššūkis“ seka hipotetiniu scenarijumi, kuriame šalis A nusprendžia statyti 

hidroelektrinę ir užtvenkti tarptautinėmis sutartimis saugomą upę. Projektas privalo trukti ne 

ilgiau nei 3 metus ir kainuoti iki 750 milijonų dolerių. Simuliacijos scenarijus yra paremtas tikra 

istorija. 

Ir kuri mokymosi aplinka gali būti geresnė negu ta, kurioje rasite tuos pačius tikro gyvenimo 

faktorius? The Stakeholder Catalyst, dalyvius įtraukianti simuliacijų platforma, leidžia išbandyti 

jėgas aplinkoje, veikiamoje įvairių kintamųjų ir suteikia laisvę bei pasitikėjimą saugiam 

eksperimentavimui. Vedama projektų valdymo profesionalų komandos, simuliacija leidžia 

ugdyti geriausias rizikų ir suinteresuotųjų šalių praktines žinias 

Be to, kad ši pirmoji Lietuvoje projektų valdymo simuliacija yra įdomus naujas būdas gauti žinias, 

patirtis per mūsų platformą leidžia įgyti ir komandinio darbo praktiką. Dalyviai sužinos, kaip 

šalinti kliūtis, priimti sunkius sprendimus, maksimizuoti mokymosi potencialą... ir visa tai vyks 

dinaminio ir jaudinančio scenarijaus aplinkoje. 

Kas turėtų dalyvauti? 

Projektų, programų, portfelio, PMO vadovai ir specialistai, kurie yra atsakingi arba dirba su 

suinteresuotųjų šalių, rizikų, komunikacijos valdymu. 

Pagrindiniai simuliacijos rezultatai: 

 Išmokti svarbiausių projektų valdymo koncepcijų: suinteresuotųjų šalių, rizikų, pokyčių, 

komandos, apimties valdymo, per praktinį patyrimą. 

 Įvertinti asmeninius projektų valdymo įgūdžius bei atrasti stiprybes ir silpnybes realioje  

konkurencinėje aplinkoje. 

 Gauti ekspertų patarimus konkrečiais projektų valdymo klausimais, įžvalgas 

pagrindinėms projektų vadybos sritims ir kaip visa tai pritaikyti realiuose projektuose. 

 Perprasti sprendimų priėmimo proceso principus ir gauti kompromisams, tarp 

besivaržančių reikalavimų, daryti reikalingus įgūdžius. 

 Vystyti iš anksto nenumatytų pokyčių valdymo įgūdžius. 

 Reflektuoti išmoktas pamokas ir suprasti jų panaudojimo potencialą. 

 

The Stakeholder Catalyst – suinteresuotųjų šalių ir 

rizikų valdymo simuliacija 
(dėstoma: lietuvių k., medžiaga: anglų k.) 

Investicija 

 Ankstyva 

kaina 

Standartinė 

kaina 

2017.10.05 The Stakeholder Catalyst – suinteresuotųjų šalių valdymo simuliacija 229 Eur 289 Eur 

   

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja iki rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

http://www.adprojectum.lt/
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
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 Early bird price Regular price 

2017.10.24   Implementing Strategy using Program management 429 Eur 519 Eur 

Juan Carlos Guzmán Monet has over 20 years of practical experience in managing 

telecommunication and ITC projects and programs worldwide (global experience from 

Latin America, Nordic countries, Baltic States, Africa, Middle East and Asia). His experience 

comes from companies like Telia, Ericsson, City of Mikkeli and others. For the past five years, 

he has been leading various development programs at Telia Finland Oyj. Juan Carlos 

Guzmán Monet has won the Project of the Year in 2016 in Telia Finland Company in the 

Category Simplify. He is certified PMP®, PRINCE2, IPMA Level B®. 

He holds a Master Certificate in Project Management from George Washington University 

and has a Master's Degree in Computer Science from the Novosibirsk Technical State 

University in Russia and Marketing-Merkonomi from Finland. Currently, he is a PhD 

candidate at Tampere University of Technology (TUT), where his research focuses on 

program management and the impact of the deliberate and emergent strategy on the 

program’s scope definition and its success. Juan Carlos Guzmán Monet actively 

participates in Lahti University of Applied Science where he was teaching Strategy and 

Project Management in a Master Program. 

Juan Carlos Guzmán Monet 

The investment 

Implementing Strategy using Program 
management (in English) 

Program Management is developing as a link between strategy and projects and as 

mechanism for organizational changes. We will cover the program management 

practices and its relationship with company strategy. Using case studies we will learn 

program management processes using an iterative life cycle. During the course we will 

also learn best practices of managing multiple stakeholders and their expected benefits. 

During the seminar you will have unique opportunity to learn from global experience and 

get: 

 Global best practice examples about program management. 

 Global practical experience from the case study we will go through in the course. 

 Printed training material. 

 

Please note: VAT is not applicable | Early bird price is applicable till September 10th 

More information: 

www.meistriskumokursai.lt 

Contact us: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

Main learning outcomes 

 Understanding the alignment of strategic goals and organizational objectives. 

 Optimization of the program resources to ensure the delivery of business benefits. 

 Understanding changes and decisions for strategic and business objectives. 

 Managing business value and stakeholders benefits. 

 Understanding why, when and how we use program management. 

 

Who should attend? 

This seminar is for senior managers and directors, program 

managers, project directors, project management office (PMO) 

managers, who want to implement their business strategies. This 

seminar is also for project managers, who are interested in 

understanding how the strategy influences organization’s projects. 

 

http://www.adprojectum.lt/
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
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 Išankstinė kaina Standartinė kaina 

2017.10.23-24   SCRUM pritaikymas JIRA’oje 338 Eur 458 Eur 

SCRUM praktinis pritaikymas JIRA’oje 
(lietuvių k.)   

Ateikite ir išmokite kaip realizuoti praktiškai SCRUM procesą JIRA sistemoje. 

Šių dviejų dienų praktinių mokymų metu Jums suteiksime koncentruotą ir ypatingai 

vertingą informaciją, kaip realizuoti SCRUM metodologiją praktikoje, naudojant 

pasaulyje pripažintą ir numeriu vienu laikomą JIRA sprendimą. Mokymus ves ilgametę 

patirtį JIRA sprendimų diegime turintis ekspertas.  

Nepraleiskite progos pamatyti kaip startuoti JIRA aplinkoje su SCRUM metodologija. 

Sužinokite ką konfigūruoti JIRA sistemoje pirmiausia, kokius pasirengiamuosius darbus 

atlikti, kaip išvengti praktikoje pasitaikančių klaidų ir kokios yra gerosios JIRA naudojimo 

praktikos. 

Kas turėtų dalyvauti? 

Visi besidomintys SCRUM ir JIRA: vadovai, IT padalinių vadovai, IT ekspertai, procesų 

vadovai,, IT projektų vadovai, IT administratoriai 

Seminaro metu gilinsimės į: 

 SCRUM 

 JIRA 

 Organizacines struktūras 

 Konfigūravimą 

 Demonstracijas 

 Palaikymą ir vystymą 

 Gerąsias ir blogąsias praktikas 

 

Investicija 

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja iki rugsėjo 1 d. 

Paulius Morkvėnas 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733  

http://www.adprojectum.lt/
http://www.masterclasses.lt/
mailto:karolis@meistriskumokursai.lt
https://www.youtube.com/watch?v=sGdVEbHTI1A
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 Ankstyva kaina Standartinė kaina 

2017.10.13  Komunikacija - Projekto Vadovo Galios Įrankis 189 Eur 269 Eur 

Artūras Bučinskas (PMP®, IPMA-C) - sertifikuotas projektų valdymo ekspertas turintis 

daugiau kaip dešimties metų praktinę projektų ir projektų portfelio valdymo patirtį, kurią 

sukaupė  dirbdamas  tarptautinio projektų valdymo padalinio vadovo, projektų vadovo, 

projektų valdymo komiteto pirmininko, projektų valdymo profesijos lektoriaus pareigose. 

Pranešėjas turi patirties   su partneriais  iš Skandinavijos, Vidurio Europos, Rusijos, Kinijos, 

Šiaurės Amerikos, Indijos telekomunikacijų, bankininkystės ir energetikos srityse. 

Artūras dėsto projektų ir portfelio valdymą įmonėms ir  norintiems sertifikuotis projektų 

vadovams, studentams. Jis taip pat bendradarbiauja su partneriais, universitetais, mokymų 

centrais ir Lietuvos projektų vadybos asociacija. Jo vieši pranešimai -   ICIST 2013 Industrial 

Tutorials, Pasaulinis projektų valdymo kongresas 2013 m. Dubrovnik, Šiaurės šalių projektų 

valdymo  dienos Nordnet 2014 Helsinki, Baltic PM days. 

Artūras Bučinskas 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733 

Komunikacija - projekto vadovo galios įrankis 
(lietuvių k.) 

Projekto vadovas projekte komunikacijai skiria iki 90 % savo darbinio laiko. Seminaro patirtis 

naudinga dėl situacijų, kuomet tenka atstovauti projekto interesus ir derinti įvairius projekto 

aspektus su skirtingomis suinteresuotosiomis šalimis. Seminaras padės sustiprinti  savo 

pasitikėjimą pristatant idėją, projekto verslo planą, projektui reikalingus sprendimus ar jo 

įgyvendinimo statusą. 

Norite gebėti įtikinamai pristatyti  informaciją ir  svarstote, į ką reiktų atsižvelgti 

komunikuojant su kitų  šalių atstovais ir aukščiausio lygio įmonių vadovais? Norite dar labiau 

sustiprinti savo žinias apie  retoriką ir gauti nukreipimą, kur save toliau tobulinti šioje srityje? 

Kviečiame geriau pažinti komunikacijos kompetenciją, kurios žinias galėsite taikyti 

projektuose ir kasdienėse darbinėse situacijose. 

Šio seminaro metu Jūs: 

 Susipažinsite  su retorikos pagrindais  ir efektyvios komunikacijos iššūkiais. 

 Dalyvausite praktinėse komunikacijos simuliacijose. 

 Išbandysite savo viešo kalbėjimo gebėjimus su video įrašymu.  

 Pagilinsite žinias apie šalių kultūrinius skirtumus ir virtualios komunikacijos įrankius. 

Kas turėtų dalyvauti? 

Projektų, programų, portfelio, PMO vadovai, projektų valdymo specialistai. Taip pat visi 

norintys išbandyti savo viešo kalbėjimo gebėjimus ir gauti asmeninį grįžtamąjį ryšį. Visi 

norintys kitu kampu pažvelgti į komunikacijos iššūkius simuliacijų metu. 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

 Gerai išmoksite esminius retorikos principus, įskaitant Ethos, Logos ir Pathos 

 Seminaro metu gausite pirminį grįžtamajį ryšį apie savo viešo kalbėjimo 

gebėjimus, o po seminaro bus atsiųsta nuoroda į asmeninį video įrašą su rašytiniu 

lektoriaus grįžtamuoju ryšiu. 

 Asmeninis praktinis patyrimas komunikacijos simuliacijoje, kurioje kitu kampu 

pažvelgsite į komunikacijos iššūkius ir jų sprendimų alternatyvas. 

 

 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Investicija 

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja iki rugsėjo 1 d. 
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 Ankstyva kaina Standartinė kaina 

2017.11.09-10  Projektų valdymas pagal PRINCE2 389 Eur 489 Eur 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733 

Projektų valdymas pagal PRINCE2 
(lietuvių k.) 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) yra universalus, įvairioms organizacijoms bei 

viešajam sektoriui lengvai adaptuojamas Britiškasis projektų valdymo standartas, kurį 

įsidiegė daugiau kaip 20.000 organizacijų visame pasaulyje. Mokymuose suprasite 

PRINCE2 metodologiją, jos principus, procesus, gerąsias praktikas. Įgytas žinias galėsite 

taikyti tiek praktikoje, tiek ruošiantis PRINCE2 Foundation egzaminui. 

PRINCE2 standartas buvo sukurtas Didžiosios Britanijos vyriausybės, siekiant efektyviai 

valdyti šalies investicijas ir užtikrinti siekiamą naudą. Šiandien šis projektų valdymo 

standartas yra de-facto populiariausias standartas ne tik UK, bet ir plačiai paplitęs visame 

pasaulyje. PRINCE2 standartas yra mėgstamas dėl savo universalumo ir patogumo 

diegiant projektų valdymą praktikoje. PRINCE2 standartą taip pat galima integruoti ir 

sugretinti su Agile filosofija bei metodais. Ši integracija pasaulyje žinoma PRINCE2 Agile 

pavadinimu. 

Mokymų metu įgysite žinias apie: 

 7 PRINCE2 PRINCIPUS: Continued Business Justification, Learn from Experience, 

Defined Roles and Responsibilities, Manage by stages, Manage by Exception, 

Focus on Products, Tailor to Suit the Project Environment. 

 7 PRINCE2 TEMAS: Business case, Organization, Quality, Plans, Risks, Change, 

Progress. 

 7 PRINCE2 PROCESUS: Starting up a Project, Initiating a Project, Directing a 

Project, Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Managing a Stage 

Boundary, Closing a Project. 

Kam rekomenduojame dalyvauti? 

Kiekvienam, kuris dirba su projektais ir nori išmokti PRINCE2 standartą. Kviečiame ir projektų 

vadovus, kurie turi patirties dirbant pagal tokius projektų valdymo principus kaip SCRUM, 

KANBAN, PMBOK ir norinčius praplėsti savo projektų valdymo gebėjimus įgyjant gerąsias 

praktikas iš PRINCE2 standarto. Taip pat kviečiame tuos, kurie organizacijose nori diegti 

arba diegiasi projektų valdymo tvarkas ir svarsto kurį standartą naudoti. Kviečiame ir tuos, 

kurie nori pasiruošti PRINCE2 Foundation sertifikato išlaikymui. 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

 Išmoksite PRINCE2 metodologiją.  

 Suprasite pagrindines roles, kurios užtikrina PRINCE2 metodo vertę.  

 Sužinosite, ką bendro turi PRINCE2 ir AGILE .  

 Mokėsite visus nuo A-iki-Z procesus, skirtus valdyti projektą.  

 Įgysite žinių, kaip PRINCE2 adaptuoti ir įsidiegti savo organizacijoje. 

 

 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 

Investicija 

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja rugsėjo 1 d. 

Paulius Morkvėnas 

http://www.adprojectum.lt/
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 Ankstyva kaina Standartinė kaina 

2017.11.06-08   PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) 

sertifikavimosi pasiruošimo Programa 

589 Eur 689 Eur 

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) 

sertifikavimosi pasiruošimo Programa 
(dėstoma: lietuvių k., medžiaga: anglų k.) 

Karolis 

Mickevičius-
Mėgelaitis 

The PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® yra PMI® (Project Management Institute) 

instituto sertifikacija, skirta Agile specialistams ir jau spėjusi įsitvirtinti, kaip viena labiausiai 

vertinamų Agile sertifikacijų pasaulyje. PMI-ACP® naudą ir poreikį įrodo Gartner tyrimai 

teigiantys, kad kelių metų laikotarpyje, 80% visų programinės įrangos projektų bus valdoma 

naudojant Agile.  

 

Kursų ir sertifikacijos nauda: 

 

 PMI-ACP® sertifikacija yra aukštesnio lygio ir labiau vertinama nei CSM®, CSPO® ar 

ICP® sertifikatai; 

 PMI-ACP® sertifikacija įrodo patirtį ir kompetenciją vykdant bei vadovaujant Agile 

projektams, todėl yra puikus pasirinkimas projektų vadovams, praktikuojantiems 

Agile metodikas. 

 Įgytas kompleksinis supratimas apie Agile ir tradicinių projektų valdymo metodų 

derinimą. 

 Po kursų Jūs ne tik būsite pasiruošę laikyti PMI-ACP® egzaminą (pasiruošimą liudija 

oficialus diplomas), bet ir gebėsite pritaikyti Agile įrankius, technikas bei metodus 

savo kasdienėje projektų valdymo praktikoje. 

 
Mokymų temos: 

 

 Įvadas į PMI®, PMI-ACP® ir Agile; 

 Į vertę orientuotas darbų organizavimas; 

 Suinteresuotųjų asmenų valdymas; 

 Komandos našumo didinimo praktikos; 

 Adaptyvus planavimas; 

 Problemų identifikavimas ir jų sprendimas; 

 Nuolatinis tobulėjimas; 

 Slapti PMI-ACP® egzamino aspektai. 

 

Kam rekomenduojame dalyvauti? 

 

PMI-ACP® sertifikacija skirta patyrusiems praktikams, norintiems užtvirtinti turimas Agile žinias, 

įrodyti gebėjimą dirbti naudojantis Agile metodais bei pagal poreikį gebėti taikyti įvairius 

Agile įrankius bei technikas. 

 

Kursus sudaro: 

 

Kursų metu teorinis medžiagos dėstymas yra derinamas su praktinėmis užduotimis, realių 

projektų pavyzdžiais bei bandomųjų testų sprendimu. Kiekvienas klausytojas gauna visą 

medžiagą, reikalingą sėkmingai išlaikyti egzaminą: PMI-ACP® pasiruošimo spausdintinę, 

knygą, virš 100 pasiruošimo klausimų, paskaitų skaidres. Klausytojai taip pat įgyja teisę į 

nemokamas konsultacijas registruojantis egzaminui, aptariamas tolesnis profesinio 

tobulėjimo kelias bei nagrinėjamos klausytojų projektų valdymo problemos, kiti profesiniai 

klausimai. 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733 

Investicija 

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja rugsėjo 1 d. 
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PMP® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa 
(dėstoma: lietuvių k., medžiaga: anglų k.) 

The Project Management Professional (PMP)® – populiariausia pasaulyje projektų valdymo 

srities sertifikacija. PMP® yra administruojama Project Management Institute (PMI)®. 

Sertifikacija paremta ANSI standartu - A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide) (5th ed.). 

PMP® sertifikacijos nauda yra įvairiapusė: sertifikacija padeda standartizuoti projektų 

vadovų turimas žinias, sąlygoja vienodo PV žodyno, metodų, įrankių pažinimą ir  

naudojimą, prisideda prie projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimosi, suteikia 

pranašumą varžantis dėl išorinių projektų. 

Programoje dirbama su šiomis temomis: PMI® ir PMP® sertifikacija, PMBOK® Guide 

standartas, Fundamentalios PMBOK® Guide žinios, Integracijos, Apimties, Laiko, Kaštų,  

Žmogiškųjų išteklių, Komunikacijos, Suinteresuotųjų šalių, Kokybės, Rizikų, Tiekimų valdymas, 

PMI® etikos kodeksas, Programos apžvalga, Greito mokymosi technikos, Egzamino 

Tips&Tricks. 

Mokymuose teorija derinama su praktika: 

 Testų sprendimas po kiekvienos temos. 

 Klausimų ir atsakymų aptarimas grupėje. 

 Realių projektinių atvejų ir situacijų analizė. 

 Komandiniai žaidimai. 

Mokymuose dalyviams bus suteikta:  

 Mokymų knyga su skaidrėmis ir paaiškinimais. 

 Populiariausia ir geriausiai pasaulyje įvertinta PMP® pasiruošimo knyga. 

 PMBOK® Guide (5th ed.) standartas. 

 Projektinių dokumentų šablonai pagal PMBOK® Guide. 

 Šimtai bandomųjų klausimų su atsakymais ir paaiškinimais. 

 Egzaminui reikalingų formulių ir santrumpų sąrašas. 

 Aiškinamasis PMBOK® Guide terminų žodynas. 

Kam rekomenduojame dalyvauti? 

PMP® sertifikacija skirta patyrusiems praktikams, norintiems užtvirtinti turimas projektų 

valdymo žinias pasaulyje geriausiai žinomu sertifikatu bei išsiskirti tarp kitų projektų vadovų. 

Pagrindiniai seminaro rezultatai 

 Paruošti klausytoją PMP® egzamino laikymui. 

 Užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK® Guide standartą procesus ir technikas. 

 Parodyti PMBOK® Guide standarto pritaikomumą praktinėje projektų valdymo 

veikloje. 

 Supažindinti su AdProjectum projektų valdymo dokumentacijos šablonais. 

 Atkreipti dėmesį į „minkštąsias“ projekto vadovo kompetencijas. 

 Suteikti asmeninės konsultacijos projektų valdymo bei profesinio tobulėjimo 

klausimais. 

 

 

Artūras Bučinskas 

Karolis 

Mickevičius-
Mėgelaitis 

Investicija 

Dėmesio: PVM nėra taikomas | Išankstinė kaina galioja iki rugsėjo 1 d. 

 Ankstyva kaina Standartinė kaina 

2017.09.06-08 ir 09.14-15  PMP® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa 879 Eur 989 Eur 

2017.10.18-20 ir 10.23-24  PMP® Sertifikavimosi Pasiruošimo Programa 879 Eur 989 Eur 

 
 

 

 

 

Susisiekime: 

karolis@masterclasses.lt 

+370 610 75 733 

Daugiau informacijos: 

www.meistriskumokursai.lt 
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