
Konsultacijos 
Vertinimai 

Analizės 
Auditai 

Seminarai 
Konferencijos 

Vidiniai mokymai 
Specializuoti mokymai 

Teisės aktų projektų rengimas 

 
TEISINĖS, STRATEGINIO VALDYMO IR PLANAVIMO 
KONSULTACIJOS, RIZIKŲ VERTINIMAI  IR MOKYMAI  
ĮMONĖMS IR FIZINIAMS ASMENIMS 
 

 

GREITI IR KOKYBIŠKI SPRENDIMAI SUDĖTINGOMS SITUACIJOMS SPRĘSTI! 
 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI – SUTARTINIAI: 
Konsultacija, rašto parengimas – nuo 20 Eur / psl. / val.  
Dokumentų analizės atlikimas – nuo 25 Eur / psl. / val. 
Mokymai – nuo 35 Eur / val., individualūs mokymai – nuo 50 Eur / val. 
Mediacija – nuo 50 Eur / val. dalyviui 
Teisinių – procesinių dokumentų parengimas – nuo 75 Eur / val. 
Mokymų medžiagos parengimas – nuo 120 Eur / val. 
Rizikų vertinimas, neatitikčių paieška, audito atlikimas – nuo 150 Eur / val. 
Asmeninės konsultacijos – kaina sutartinė  / val.  
 
 
Mane REKOMENDUOJA:  

 

Mano darbo stažas – 22 metai. Veiklos sritys – teisė, vadyba, strateginis valdymas. Buvau ekspertė 
tarptautiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje – tiek tiriant veikiamas sistemas, tiek numatant organizacijos 
vadybos sistemų tobulinimą. Gilinuosi viešojo sektoriaus strateginis planavimo, korupcijos prevencijos, viešų ir 
privačių interesų deklaravimo klausimuose. Konsultuoju mikro įmones ir fizinius asmenis įmonių steigimo, o 
dideles įmones – skaidrios, planingos veiklos užtikrinimo klausimais, viešo sektoriaus subjektus strateginio 
valdymo ir planavimo, korupcijos prevencijos, jos sistemos kūrimo, tobulinimo klausimais. Fiziniams asmenims 
teikiu teisines konsultacijas susijusias su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, garbės ir orumo klausimais. Vykdau 
mediaciją (taikinamąsias derybas).  

 
Susisiekite 
+370 648 46585  
el.p.: info@nendrecerniauskiene.lt 
www.nendrecerniauskiene.lt 

Strateginis planavimas 
Strateginis valdymas 
Korupcijos prevencija 
Teisės aktų pažeidimų 

nustatymas 
Mediacija 

Teisė 
Vadyba 

Rizikų analizė 
Viešieji pirkimai 

Rizikų vertinimas 
Interesų deklaravimas 

Vieši ir privatūs interesai 
 

• UAB “Corporate 
Securitus” 
•  VĮ “Regitra” 
•  VĮ “Kauno vandenys” 
• UAB “Ekoagros” 
•  UAB “Viešųjų 
investicijų plėtros 
agentūra “ 
• UAB “PwC” Lietuva 
• UAB “Vadybos pokyčių 
konsultavimas” 
• UAB “Eurogenomas” 
• Pūko TV 
• UAB  “Vialita” 
• Generolo Adolfo 
Ramanausko kovinio 
rengimo centras 

• Pabėgėlių  priėmimo 
centras 
• Prienų ligoninė 
• Neringos PSPC 
• Kauno centro poliklinika 
• Vilniaus gimdymo namai 
• Grigiškių PSPC 
• Sanatorija “Palangos 
Gintaras” 
• Mažeikių ligoninė 
• Naujosios Akmenės 
ligoninė 
• Pakruojo ligoninė 
• Vilkaviškio ligoninė 
• LATA 
• Asociacija NACA 
• Mykolo Romerio 
universitetas  

• Krašto apsaugos ministerija 
• Užsienio reikalų ministerija 
• Vidaus reikalų ministerija 
• Policijos departamentas 
• Jaunimo reikalų departamentas  
• Generalinė prokuratūra 
• Teisingumo  ministerija 
• Specialiųjų tyrimų tarnyba 
• Azerbaidžiano generalinė 
prokuratūra 
 
• Dubravos urėdija 
• Jurbarko urėdija 
• Kretingos urėdija 
• Mažeikių urėdija 
• Veisiejų urėdija 
 


