
Eil. 

Nr.

Projekto numeris Organizacija Projekto pavadinimas Santrauka OID kodas Adresas Miestas
Skiriama dotacija

1
2020-1-LT01-KA104-

077592

Klaipėdos apskrities 

viešoji Ievos 

Simonaitytės biblioteka

Naujos kompetencijos 

bibliotekininkams vystant 

neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą

Paraišką teikia konsorciumas - koordinatorius Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės 

biblioteka; Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka; Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Planuojama 12 dalyvių darbo stebėjimo vizitai. 

Mobilumo vizitų šalys: Suomija, Ispanija. Pagrindinės projekto temos: Tarpkultūrinis, skirtingų 

kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, naujos inovatyvios mokymo programos, pedagoginiai 

metodai, kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas, tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai 

santykiai, vystomasis bendradarbiavimas. Projekto tikslas: tobulinti bibliotekininkų edukacinių 

programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, siekiant didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo 

prieinamumą Klaipėdos regione. Numatomi projekto rezultatai: metodinės rekomendacijos 

edukatoriams, dirbantiems suaugusiųjų švietime, sukurtos 3 edukacinės programos.

E10053976
Herkaus Manto 

g. 25
Klaipėda 22 908,00 €

2
2020-1-LT01-KA104-

077734

Pakruojo suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo centras

Mokymo(si) veiklų 

senjorams įvairovės ir 

efektyvumo didinimas 

stiprinant švietėjų 

kompetencijas

Paraiškos teikėjas, konsorciumo koordinatorius Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, 

subūręs konsorciumą, kurį sudaro Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų 

centras bei Joniškio rajono švietimo centras, siekia sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias 

didinti užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams įvairovę ir efektyvumą. Tuo tikslu numatoma 

dalyvauti dviejuose 5 dienų kursuose „Empathy in Language Teaching” ir „Film and Video in 

Language Teaching”, darbo stebėjimo vizituose Trečiojo amžiaus universitete (Italija) bei 

suaugusiųjų švietimo centre „DomSpain” (Ispanija) bei vykti į dėstymo vizitą Turkijoje išbandant 

dalį programos. Kiekviena konsorciumo organizacija projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

organizuojamuose anglų kalbos mokymuose senjorams (Pakruojo ir Radviliškio švietimo centrai, 

bendradarbiaudami su savo rajonų neįgaliųjų draugijomis, įtrauks ir fizinę negalią turinčius 

senjorus) pritaikys naujus elementus iš mokymosi, stebėjimo veiklų, sudarys sąlygas ir bendroms 

koncorciumo TAU klausytojų mokymosi veikloms.

E10077166
Vytauto 

Didziojo 63
Pakruojis 13 180,00 €

3
2020-1-LT01-KA104-

077763

Raseinių r. švietimo 

pagalbos tarnyba

Suaugusiųjų švietėjų 

lyderystė XXI amžiaus 

iššūkiu kontekste

Projekto tikslas – sustiprinus savo, kaip suaugusiųjų švietėjų lyderių, kompetencijas, teikti 

kokybiškas XXI amžiaus iššūkius atliepiančias švietimo paslaugas suaugusiems 

besimokantiesiems.  Pagrindinės projekto veiklos: dalyvavimas kursuose „Raktas į veiksmingesnę 

lyderystę“ Rumunijoje, „Lyderis, vadovas, įkvėpėjas“ Italijoje bei „Lyderystė: konfliktų 

valdymas“ Portugalijoje. Kursų metų dalyviai patobulins lyderiui reikalingas kompetencijas, 

sustiprins savivertę, išmoks priimti šiuolaikinius iššūkius, suburti bendruomenę, patobulins 

bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas, taps tolerantiškesni. 

E10171669 V. Grybo 33 Raseiniai 16 084,00 €

4
2020-1-LT01-KA104-

077634

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras

Patyčios neformaliajame 

suaugusiųjų švietime: 

prevencijos didinimas 

gerinant kvalifikacijos 

tobulinimo programas

Planuojamas 3 dalyvių dalyvavimas kursuose Ispanijoje. Pagrindinės projekto temos: Socialinis 

dialogas, tarpkultūrinis, skirtingų kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą. Projekto tikslas: 

įgauti praktinės patirties dalyvaujant tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kad 

tobulindami neformalaus suaugusiųjų švietimo programas mažintų patyčias. Projekto rezultatai: 

sukurtos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos siekiant išvengti patyčių neformaliame suaugusiųjų 

švietime, suorganizuota 1 prevencinė konferencija – centro darbuotojams, tėvams, suorganizuoti 3 

seminarai, pagal parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

E10063442 Vytauto per. 44 Kaunas 6 456,00 €

2020 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų paraiškų (KA104) sąrašas



5
2020-1-LT01-KA104-

077806

Trakų r. savivaldybės 

pedagoginė psichologinė 

tarnyba

Švietėjo žinių kelias link 

geresnio tėvų, turinčių 

vaikų su specialiaisiais 

poreikiais, mokymo, 

pagalbos ir konsultavimo

Projekto tikslas – įgyti naujų žinių ir atnaujinti esamas žinias, kad būtų galima pagerinti teikiamus 

mokymus, seminarus, konsultacijas tėvams, kurių šeimoje auga specialiųjų poreikių turintys vaikai, 

kad jie galėtų lengviau integruotis į ugdymo procesą ir geriau jaustis visuomenėje. Projekto metu 

numatomos 7 dienų 7 darbuotojų stažuotės Ispanijoje ir Graikijoje. 

E10148313 Birutės g. 42 Trakai 13 829,00 €

6
2020-1-LT01-KA104-

077640

Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba

Socialinių-emocinių 

kompetencijų tobulinimas 

profesinei ir asmeninei 

sėkmei

Paraišką teikia konsorciumas: koordinatorius Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius bei Joniškio rajono švietimo centras. 

Projektu siekiama gilinti darbuotojų ir ugdytinių profesinius įgūdžius ir žinias. Bendras dalyvių 

skaičius: 20, mobilumų kryptys: Malta, Italija, Kroatija.

E10007764
V. Dambrausko 

g. 17-2
Kuršėnai 38 200,00 €

7
2020-1-LT01-KA104-

077699
Kalnuotės bendruomenė

Holistinių sričių 

specialistų tobulinimasis

Planuojama siųsti 6 dalyvius į kvalifikacijos tobulinimo kursus (Jungtinė Karalystė, Prancūzija) 

pagerinti holistinių sričių specialistų kompetencijas (sritis – eterinių aliejų (aromaterapijos)  nauda 

sveikai gyvensenai), pritaikyti gerąją patirtį darbe ir šviečiamosiose veiklose, paskatinti įvairių 

holistinių sričių specialistų bendradarbiavimą, bei atstovauti savo šalį tarptautiniuose renginiuose, 

užmegzti tarptautinius kontaktus.

E10104523

Kalnuotes V 

km. 3A, Vilnius 

r. sav.

Vilniaus r. 

sav.
9 714,00 €

8
2020-1-LT01-KA104-

077737

Panevėžio švietimo 

centras
Stebėk, išmok, naudok

Projekto tikslai – kelti darbuotojų mentorystės, socialinę ir komunikavimo kompetencijas, būtinas 

siekiant užtikrinti kokybę, teikti kokybiškas paslaugas; Ugdyti modernios lyderystės 

kompetencijas, siekiant visaverčio darbuotojų, dirbančių su suaugusiais asmenimis, 

bendradarbiavimo kokybę, parengti metodines rekomendacijas darbui su suaugusiaisiais, vystyti 

europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje, skatinti inovatyvią 

projektinę veiklą, kuriant tarptautinių ryšių tinklus.

Projekto metu 3 Švietimo centro darbuotojai kels kvalifikaciją kursuose. Po 4 asmenis dalyvaus 

darbo stebėjimo vizituose. Mobilumų kryptys: Italija, Portugalija, Čekija, Ispanija.

E10071963 Topolių. 12 Panevėžys 23 952,00 €

9
2020-1-LT01-KA104-

077792

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba

Kūrybiškumo laboratorija 

suaugusiųjų švietėjui

Paraišką teikia konsorciumas - koordinatorius Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Anykščių 

menų inkubatorius – menų studija ir Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokykla. Projekte 

numatytas 6 dalyvių dalyvavimas kursuose Italijoje ir Graikijoje. Pagrindinė projekto tema – 

suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant gerinti socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų 

asmenų švietimą. Projekto tikslas – didinti suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų kūrybiškumo 

įgūdžius ir kompetencijas, plėsti edukacinių erdvių galimybes, ieškoti kūrybinių sprendimų 

išnaudojant edukacines erdves. Projekto rezultatai – parengta suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos 

tobulinimo programa kūrybiškumo ugdymo tema ir kūrybiškumo laboratorija.

E10083197 Muziejaus g.20 Anykščiai 11 562,00 €

10
2020-1-LT01-KA104-

077580

Keliautojų ir aktyvios 

gyvensenos asociacija 

„Žygiuojanti lapė“

Stipri dvasia stipriam 

kūnui: kompetencijos 

specialių poreikių žmonių 

aktyvios gyvensenos 

skatinimui

Paraišką teikia konsorciumas - Keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacija „Žygiuojanti lapė“, 

Utenos rajono neįgaliųjų draugija, Tradicinio karate klubas „Danas“. Numatomas 6 dalyvių 

dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose Kipre, Graikijoje ir Ispanijoje.

Projekto tikslai: tarptautinio mokymosi dėka įgyti bendradarbiavimui svarbių žinių ir gebėjimų 

inicijuoti ir vykdyti bendras edukacines programas, mokant neįgaliuosius aktyviau gyventi ir 

noriai integruotis į sveikųjų pasaulį.

E10240417
Aukštakalnio g. 

120-1
Utena 12 102,00 €



11
2020-1-LT01-KA104-

077772
VšĮ „Saulės stygos“

Suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų plėtojimas 

naujos organizacijos 

vystymui

Projekto tikslai: Sustiprinti organizacijos suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, kurios padėtų 

sėkmingai organizuoti suaugusiųjų mokymo seminarus ir/ar kitas švietimo veiklas, suaugusiųjų 

mokymo srityje, plėsti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas tobulinant esamas ir kuriant naujas 

mokymo programas suaugusiems besimokantiems socialinių emocinių kompetencijų, kūrybiškumo 

plėtojimo ir problemų sprendimo srityse, didinti organizacijos narių gebėjimus kurti tarptautinių 

partnerysčių tinklus bei vystyti naujus projektus. Planuojamas 4 dalyvių dalyvavimas kursuose 

Ispanijoje.

E10131364
Mindaugo g.1A-

9
Vilnius 7 823,00 €

12
2020-1-LT01-KA104-

077782

Pagalbos paaugliams 

iniciatyva

Šeimos narių įtraukimas 

teikiant pagalbą 

įvaikintam ar globojamam 

vaikui

Projekto tikslas – dalyviams dalyvavus kursuose gebėti teikti kokybiškesnes paslaugas ir 

atitinkamai padidėjęs globėjų ir įtėvių, budinčių globėjų dalyvavimas pagalbos vaikui teikimo 

procese. Pagrindinė projekto tema – pagalbos globėjams, įtėviams kompetencijų gerinimas.

E10003049 Varšuvos g. 4 -1 Vilnius 12 120,00 €

13
2020-1-LT01-KA104-

077627

Šakių rajono Plokščių 

mokykla daugiafunkcis 

centras

Suaugusių besimokančiųjų 

mokymosi galimybių 

didinimas

Planuojami 4 dalyvių dalyvavimas kursuose ir 4 darbo stebėjime Italijoje ir Nyderlanduose. 

Pagrindinės projekto temos: tarpkultūrinis, skirtingų kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 

kūrybiškumas ir kultūra, socialinis dialogas. Projekto tikslas: suteikti projekte dalyvaujantiems 

suaugusiųjų švietėjams naujų žinių ir patobulinti bendrąsias bei profesines kompetencijas, siekiant 

suaugusiųjų besimokančiųjų vietos bendruomenės narių mokymosi galimybių didinimo. Projekto 

rezultatai: atnaujintas jau turimų neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklų programų turinys ir 

darbo metodologija bei sukurtos naujos, aktualios NSŠ veiklų programos.

E10160563 Mokyklos g. Plokščiai 14 856,00 €

14
2020-1-LT01-KA104-

077684
UAB „OVC mokymai“

Suaugusiųjų personalo 

mobilumas

Projektą teikia konsorciumas: koordinatorius OVC mokykai, UAB Talent Safari ir MB Įdomi 

mintis, kuris siekia sukurti sociokratijos idėjomis grįstą mokymų koncepciją organizacijoms 

Lietuvoje, įgijant kompetenciją, kurios Lietuvoje dar nėra suaugusiųjų ugdymo profesionalams. 

Numatyta, kad 5 asmenys dalyvaus mokymuose „Design Effective Meetings and Teamwork with 

Sociocracy“ Graikijoje. Po mokymų mobilumo veiklos dalyviai parengs metodinę medžiagą, 

organizuos pristatymus 300 skirtingų organizacijų vadovų. Ilgalaikis projekto rezultatas – sukurta 

ir realizuojama Sociokratinio valdymo diegimo kompetencija Lietuvos suaugusiųjų ugdymo ir 

organizacijų valdymo srityje.

E10043394
Džiaugsmo g. 

74
Vilnius 12 820,00 €

15
2020-1-LT01-KA104-

077759
VšĮ Enterprising Partners

„Adult Education: A 

future full of 

opportunities“

Paraišką teikia konsoorciumas - koordinatorius „Enterprising Partners“, „Tavo Europa“, „Aktyvus 

jaunimas“ ir „Socialinių - edukacinių iniciatyvų centras“. Šio projekto tikslai: išmokti kūrybiškai 

ir bendradarbiaujant kurti naujus tvarius projektus, suteikti naujų priemonių ir įgūdžių siekiant 

padidinti besimokančių suaugusiųjų konkurencingumą darbo rinkoje ir socialinį aktyvumą, 

aprūpinti konsorciumo narių darbuotojus naujomis priemonėmis, padedančiomis tobulinti jų 

organizaciją, įgyvendinant strateginę viziją. Mobilumų dalyviai: 12, mobilumų šalis: Ispanija.

E10130698
Architektų 182-

94
Vilnius 36 504,00 €

16
2020-1-LT01-KA104-

077781

VšĮ Skuodo informacijos 

centras

Mažos organizacijos 

iššūkiai ir  vaidmuo 

taikant informacines 

kompiuterines 

technologijas

Projekto veiklose – kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje dalyvaus 4 dalyviai. Pagrindinė 

projekto tema – IKT kompetencijų gerinimas. Projekto tikslas – stiprinti darbuotojų bendrąsias 

kompetencijas, naudojant IKT bei gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti, įgyti tarptautinės patirties 

apie IKT taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

E10244612 Vytauto g. 9 Skuodas 7 708,00 €



17
2020-1-LT01-KA104-

077575

Kauno trečiojo amžiaus 

universitetas

Trečiojo amžiaus 

universiteto veiklos 

metodologijos ir 

darbuotojų kompetencijų 

plėtojimas

Projekte planuojama vykdyti darbo stebėjimą (4 dalyviai) ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (12 

dalyvių) Ispanijoje. Pagrindinės projekto temos: kūrybiškumas ir kultūra, tarpkultūrinis, skirtingų 

kartų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, naujos inovatyvios mokymo programos, pedagoginiai 

metodai, kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas. Projekto tikslai: Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklos metodologijos ir darbuotojų kompetencijų plėtojimas. Projekto rezultatai: sudarytas 

pareiškėjo organizacijos strateginis 5-ių metų veiklos planas; patobulintos esamos bei sukurtos 

naujos mokymo programos, padidėjęs klausytojų skaičius  25% 2021-2015 m. laikotarpiu.

E10241030 Purienų g. 2 Kaunas 43 180,00 €

18
2020-1-LT01-KA104-

077802

Šilutės jaunimo ir 

suaugusiųjų mokymo 

centras

Inovatyvūs mokymo 

metodai besimokančių 

suaugusiųjų ir andragogų 

sėkmei

Projekte numatytas 7 asmenų dalyvavimas kursuose.

Pagrindinė projekto tema – inovatyvūs mokymo metodai besimokančiųjų suaugusiųjų ugdymui ir 

andragogų kompetencijų plėtra. Projekto tikslas – skatinti inovatyvių mokymo metodų naudojimą, 

siekiant teikti kokybiškas paslaugas, padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų, 

reikalingų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui, didinti centro įvaizdį, tarptautiškumą bei 

galimybes sėkmingai bendradarbiauti su partneriais suaugusiųjų švietimo srityje. 

E10043151
K. Kalinausko 

g. 10
Šilutė 15 543,00 €


