
 
 
Kriterijus (T1) – statybos darbų profesijų mokymams skirtos įrangos tiekimas, diegimas ir 

paruošimas profesinio mokymo vykdymui. 
 
Parametras (P3) – statybos darbų profesijų mokymams skirtos įrangos garantinio ir po garantinio 

aptarnavimo bei mokymų proceso organizavimo sprendiniai 
 

Garantinio ir po garantinio aptarnavimo teikimo aprašas 
 
 

Pavadinimas Informacija 
Informacija kaip 
atliekamas visas 
procesas 

Procesas: 
1. Gedimo arba techninio klausimo pateikimas tiekėjui. 
 
Pateikimo būdai: 
- Telefonu 
- El. paštu 
 
Kontaktai: 
Andrius Toleikis 
andrius@asela.lt 
+37067941907 
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 
Nuo 8 iki 17 val. 
 
Daniel Beliavskij 
tech@asela.lt 
+37067949101, +37067299511 
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio 
Nuo 8 iki 17 val. 
 
2. Techninio atsakymo pateikimas arba informacija dėl gedimo. 
Reagavimo į klausimą ar gedimą laikas: 24 val. 
Techninio atsakymo pateikimas: 1-3 d.d 
Techninės konsultacijos: 1-3 d.d 
 
3. Atvykimas pas klientą (jei nepavyksta problemos išspręsti telefonu arba el. paštu) 
Reagavimo laikas: 7 d.d. 
Procesas: 
- gedimo nustatymas 
- kliento informavimas apie gedimą 
- detalių užsakymas jei reikia 
- pakartotinis atvykimas pas klientą, kuomet buvo pristatytos detalės 
- gedimo šalinimas 
- įrangos patikrinimas po gedimo šalinimo 
- akto surašymas 
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Pastaba: jei nustatoma, kad gedimas įvyko dėl netinkamo įrangos eksploatavimo, 
taikomas papildomas mokestis, skaičiuojamas nuo darbo valandų.  
 
4. Gedimų šalinimas 
Smulkių gedimų šalinimas: 5 d.d. 
Gedimų, kuriems reikalingos gamintojo dalys šalinimas, kuomet gamintojas 
atsargines dalis turi sandėlyje: 14 d.d 
Gedimų, kuriems reikalingos gamintojo dalys šalinimas, kuomet gamintojas neturi 
atsarginių dalių sandėlyje: 30 d.d 
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Procedūrų (tekstinis ir vizualus pavaizdavimas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedimo ar 
techninio 
klausimo 
pateikimas 
telefonu, el. 
paštu. 

Techninio 
klausimo 
arba  
gedimo 
nustatymas 
telefonu, el. 
paštu * 
 

Atvykimas 
pas klientą, jei 
nepavyksta 
išspręsti 
techninio 
klausimo arba 
gedimo 
 

Gedimų 
nustatymas 
testuojant 
įranga 
 

Informacijos 
apie gedimus 
pateikimas 
žodžiu arba 
raštu 
 

Gedimų akto 
sudarymas ir 
pateikimas 
 

Gedimo 
šalinimas, 
kuomet 
nereikalingo
s gamintojo 
dalys 
 

Gedimo šalinimas kuomet iš 
gamintojo reikia gauti atsargines 
dalis 
 

Įrangos 
testavimas ir 
paleidimas 
po garantinio 
taisymo 
 

Techninio 
klausimo 
arba 
gedimo 
šalinimas 
nuotoliniu 
būdu  
 

http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=3c78290ea2&view=att&th=125dea2e28843c88&attid=0.2&disp=inline&zw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*prašome pateikti kuo daugiau fotografuotos arba filmuotos medžiagos, kad būtų galima tiksliau 
nustatyti techninį klausimą arba gedimą. 
Atsakinga įmonė 
garantinio 
laikotarpio metu 

Asela, UAB 
Švitrigailos g.11A 
Vilnius LT-03228 
Andrius Toleikis 
Tel. +37067941907 

Atsakinga įmonė 
po garantinio 
laikotarpio metu 

Asela, UAB 
Švitrigailos g.11A 
Vilnius LT-03228 
Andrius Toleikis 
Tel. +37067941907 

Atsakomybės 
prieš užsakovą 
nevykdant 
įsipareigojimų. 

Jei tiekėjas negali pateikti gamintojo dalių per numatytą laiką, dėl gamintojo kalės, 
tiekėjas įsipareigoja rasti ir pakeisti į kito gamintojo atsargine dalimi savo sąskaita, 
bei užtikrinti tinkamą tolimesnį įrenginio eksploatavimą. 
Atsižvelgiant į įmonės 9 m. patirtį mokomosios įrangos tiekimo, įdiegimo ir 
apmokymo srityje, garantuojame Jums tinkamą įsipareigojimų įvykdymą.  
Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, pasirašoma po garantinio aptarnavimo sutartis. 

Atsarginių 
dalių 
gavimas, 
kurias 
gamintojai 
turi 
sandėlyje 
(iki 14 d.) 
 

Atsarginių 
dalių 
gavimas, 
kurias 
gamintojai  
sandėlyje 
neturi (iki 30 
d.) 
 

Įrangos 
sutvarkymas 
gavus 
atsargines 
dalis  
 

Įrangos 
testavimas ir 
paleidimas 
po garantinio 
taisymo 
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Informacija kur 
užsakovas gali 
susipažinti 
nebendraudamas 
su tiekėju su 
teikiama 
informacija 
užsakovui apie 
garantinio ir po 
garantinio 
aptarnavimo 
suteikimo 
procesą. 

Garantinio ir po garantinio aptarnavimo teikimo apraše. 
Įmonės internetiniame puslapyje: www.e-asela.lt/ 
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Siūlomos įrangos naudojimo mokymų organizavimas 
 

Pavadinimas Informacija 
Mokymų 
vykdymo 
grafikas 

Nurodytas P1 punkte „Įrangos apmokymo terminai“, kuris susietas su įrangos 
tiekimo ir įdiegimo grafiku. 

Mokymų 
vykdymo grafiko 
susietumas 

Punktuose: 
„P1(Įrangos tiekimo terminas)“  - nurodyti gaminių tiekimo terminai 
„Įrangos įdiegimo terminas“ – nurodyti gaminių įdiegimo terminai 
„Įrangos apmokymo terminai“ - nurodyti apmokymų atlikimo terminai. 
 
Susietumas pasireiškia vykdant darbų eigą paeiliui. 
 
Darbų eiga:  
1. Įrangos pristatymas. 
2. Įrangos įdiegimas. 
3. Įrangos apmokymas. 
 
Darbų eiga vykdoma iškart vienas po kito darbo. 
Jei dalis įrangos pristatoma greičiau nei nurodyta, tuomet iškart vykdomi 2, 3 
darbų eigos punktai. 

Mokymų 
vykdymo eiga 

1. Mokymų plano sudarymas  
2. Plano suderinimas su užsakovu 
3. Mokymų vykdymas. 

Mokymų laikas Darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.  
Vykdymas: iškart po įrangos paleidimo. 

Mokymų laiko 
koregavimas 

Pagal atskirą su PO suderintą laiką. 
PO gali atkelti mokymą nedaugiau kaip 5d.d. 

Mokymus atliks Andrius Toleikis 
Išsilavinimas: Aukštasis magistro laipsnis „Automatika ir valdymas“ 
 
Darbo patirtis mokymo įrangos tiekimo, diegimo ir apmokymo srityje: nuo 
2009-12-19. 
 
Atlikta daugiau kaip 40 apmokymų Lietuvos mokymo įstaigose su skirtinga 
įranga. 
 
Papildomai gali būti pakviesti tam tikrų specialybių atstovai, proceso 
pademonstravimui. 

Mokymo 
programa/turinys 

1. Bendras supažindinimas su įranga 
2. Pagrindinių dalių apžvalga 
3. Funkcijų apžvalga ir pademonstravimas 
4. Darbas su įranga 
5. Atsakymai į techninius klausimus ir pademonstravimas 
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6. Mokytojų darbas su įranga 
7. Klaidų analizavimas 
8. Proceso analizavimas ir pastebėjimų pateikimas mokytojams 
9. Supažindinimas su įrangos eksploatavimu 
10. Supažindinimas su galimomis situacijomis ir sistemos veiksena su 
kuriomis (-iais) buvo susidūrę kiti naudotojai. 
11. Galutinis aptarimas 
12. Įrangos sudėjimas ir tvarkingas palikimas sekančiam darbui 

Mokymo 
medžiaga 

Prekių grupės: 
Staklės 
- naudojimo instrukcija; 
- gamintojo techninė dokumentacija. 
 
Mokomieji įrenginiai: 
- gamintojo paruošta mokymo medžiaga 
- naudojimo instrukcija 
 
Kiti įrenginiai: 
- naudojimo instrukcija; 
- gamintojo techninė dokumentacija. 

Informacijos 
perteikimui 
naudojama 
technologija ir 
įrenginiai 

1. 90 % darbas prie įrenginio  (staklių, priemonių, darbo įrankių, mokomųjų 
stendų) ir funkcijų atlikimas 
2. 5 % darbas prie techninės dokumentacijos ir naudojimo instrukcijų 
3. 5 % darbas su projektoriais, t.y vaizdinės medžiagos perteikimas. 

Mokymų apimtis Mokymai atliekami su visais patiektais gaminiais. 
 

Direktorius Andrius Toleikis 
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