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VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO  

VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS:  
SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.2-ŠMM-13-V PRIEMONĘ  

„PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, SĄRAŠAS NR. 4 
 

 Preliminari projekto vertė (Lt), iš jų 
Projektui skiriamas 

finansavimas (ne daugiau 
kaip): 

Kiti projekto finansavimo 
šaltiniai (ne mažiau kaip): 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Pareiškėjas 
Projekto aprašymas (pagrindinis 
tikslas, pagrindinės veiklos, jų 
apimtis ir siektini rezultatai) 

Iš viso 
ES fondų 

lėšos 

Lietuvos 
Respubli-

kos 
valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savival
-dybių 
biudže-
tų lėšos 

Kiti 
pinigi-

niai 
ištekliai, 
kuriais 
dispo-
nuoja 

valstybė 

Kitų 
juridi-
nių ir 
(arba) 
fizinių 
asmenų 

lėšos 

Numatoma 
projekto 
veiklų 

įgyvendini-
mo pradžia 

ir 
preliminari 

projekto 
veiklų 

įgyvendini-
mo trukmė 
 

 

 
Paraiškos 

dėl projekto 
finansavimo 
pateikimo 
įgyvendinan-
čiajai 

institucijai 
terminas 

1. VšĮ Kelmės 
profesinio 
rengimo 
centro 

statybinių 
specialybių 
praktinio 
mokymo 

bazės 
moderniza-

vimas 

Viešoji 
įstaiga 
Kelmės 

profesinio 
rengimo 
centras 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- statybos specialistų mokymui 
skirtos infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, profesinio mokymo 
patalpų rekonstravimas ir (arba) 
remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
sausis, 

18 mėn. 

2011 m. 
spalio 31 d. 
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mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

2. Kėdainių 
profesinio 
rengimo 
centro 

automobilių 
techninės 

priežiūros ir 
remonto 
praktinio 
mokymo 

bazės 
atnaujinimas 

Kėdainių 
profesinio 
rengimo 
centras 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automobilių techninės priežiūros ir 
remonto specialistų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, mokomųjų dirbtuvių 
rekonstravimas ir (arba) remontas.  
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
vasaris, 
18 mėn. 

2011 m. 
lapkričio 30 

d. 

3. Suvirintojų ir 
elektros 
įrenginių 
elektro-

mechanikų 
rengimui ir 

veiklai 
skirtos 

infrastruk-
tūros kūrimas 

bei 
atnaujinimas 

Jonavos 
politech-

nikos 
mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- suvirintojų ir elektromechanikų 
mokymui skirtos infrastruktūros 
plėtojimas: praktiniam mokymui 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
sausis, 

18 mėn. 

2011 m. 
spalio 31 d. 
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skirtos įrangos įsigijimas, 
mokomųjų dirbtuvių rekonstravimas 
ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

4. Tauragės 
profesinio 
rengimo 
centro 

variklinių 
transporto 

priemonių ir 
motociklų 
remonto 
praktinio 
mokymo 

infrastruk-
tūros plėtra ir 
moderniza-

vimas 

Tauragės 
profesinio 
rengimo 
centras  

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- variklinių transporto priemonių ir 
motociklų remonto specialistų 
mokymui skirtos infrastruktūros 
plėtojimas: praktiniam mokymui 
skirtos įrangos įsigijimas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
sausis, 

18 mėn. 

2011 m. 
spalio 31 d. 

5. Biržų 
politechni-

kos mokyklos 
ir Vabalninko 

žemės ūkio 
mokyklos 

Biržų 
politechni-

kos 
mokykla 

 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 

800 
000,00 

680 000,00 120 000,00 0 0 0 2012 m. 
kovas, 

18 mėn. 

2011 m. 
gruodžio 19 

d. 
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infrastruk-
tūros 

atnaujinimas 

mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- virėjų, apdailininkų (statybininkų), 
automobilių remontininkų 
(automobilių mechanikų) ir 
technikos priežiūros verslo 
darbuotojų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, mokomųjų dirbtuvių 
rekonstravimas ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

6. Viešosios 
įstaigos 
Raseinių 
technolo-

gijos ir verslo 
mokykla 
mokymo 

proceso ir 
rezultato 
kokybės 

gerinimas, 
padidinant 
mokyklos 
teikiamo 

profesinio 
mokymo 

atitiktį darbo 
rinkos 

poreikiams, 
orientuo-

Viešoji 
įstaiga 

Raseinių 
technolo-
gijos ir 
verslo 

mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automobilių mechanikų mokymui 
skirtos infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, praktinių užsiėmimų 
laboratorijų rekonstravimas ir (arba) 
remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
vasaris, 
18 mėn. 

2011 m. 
lapkričio 30 

d. 
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tiems į 
geresnį 
mokinių 

pasirengimą 
praktinei 
veiklai 

- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

7. Mažeikių 
politech-

nikos 
mokyklos 
infrastruk-

tūros plėtra, 
siekiant 

užtikrinti 
kokybišką 
profesinio 
mokymo 
programų 
vykdymą 

Mažeikių 
politech-

nikos 
mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- suvirintojų, elektrotechnikų bei su 
maitinimo ir apgyvendinimo 
paslaugomis susijusių specialistų 
mokymui skirtos infrastruktūros 
plėtojimas: praktiniam mokymui 
skirtos įrangos įsigijimas, 
laboratorijų ir dirbtuvių 
rekonstravimas ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
kovas, 

18 mėn. 

2011 m. 
gruodžio 19 

d. 

8. Žeimelio 
žemės ūkio 
mokyklos 

automobilių 
remonti-
ninkų ir 

suvirintojų 
profesijų  

praktinio ir 

Žeimelio 
žemės ūkio 

mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  

550 
000,00 

467 500,00 82 500,00 0 0 0 2012 m. 
vasaris, 
18 mėn. 

2011 m. 
lapkričio 30 

d. 
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teorinio 
mokymo 

bazės 
moderniza-

vimas 

- automobilių remontininkų ir 
suvirintojų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, praktinio mokymo 
dirbtuvių rekonstravimas ir (arba) 
remontas.  
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

9. Veisiejų 
technolo-

gijos ir verslo 
mokyklos 

statybininkų 
praktinio 
mokymo 

bazės 
moderniza-

vimas 

Veisiejų 
technolo-
gijos ir 
verslo 

mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- statybininkų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, laboratorijų 
rekonstravimas ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

550 
000,00 

467 500,00 82 500,00 0 0 0 2012 m. 
vasaris, 
18 mėn. 

2011 m. 
lapkričio 30 

d. 

10. Mokymo 
bazės, skirtos 

Švenčionių 
profesinio 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
sausis, 

2011 m. 
spalio 31 d. 
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pirminių 
įgūdžių 
įgijimui ir 

vėlesniam jų 
tobulinimui 
sektoriniuo-
se praktinio 

mokymo 
centruose, 
sukūrimas 
Švenčionių 
profesinio 
rengimo 
centre 

rengimo 
centras 

praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- apdailininkų, automobilių kėbulų 
remontininkų, miško darbininkų, 
pardavėjų, padavėjų ir barmenų 
mokymui skirtos infrastruktūros 
plėtojimas: praktiniam mokymui 
skirtos įrangos įsigijimas, 
mokomųjų dirbtuvių rekonstravimas 
ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

18 mėn. 

11. Lietuvos 
reabilitacinio 

profesinio 
rengimo 
centro ir 
Šeduvos 

technologijų 
ir verslo 

mokyklos 
praktinio 
mokymo 

bazės 
infrastruk-
tūros plėtra 

Lietuvos 
reabilitaci-

nis 
profesinio 
rengimo 
centras 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- šaltkalvių, suvirintojų ir 
elektromontuotojų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, praktinio mokymo 
dirbtuvių rekonstravimas ir (arba) 
remontas.   
Siektini rezultatai: 

650 
000,00 

552 500,00 97 500,00 0 0 0 2012 m. 
kovas, 

18 mėn. 

2011 m. 
gruodžio 19 

d. 
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- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

12. Automecha-
nikų 

praktinio 
mokymo 

bazės 
moderniza-

vimas 
Vilkijos 

žemės ūkio 
mokykloje 

Vilkijos 
žemės ūkio 

mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automechanikų mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, mokomųjų dirbtuvių 
rekonstravimas ir (arba) remontas.  
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
kovas, 

18 mėn. 

2011 m. 
gruodžio 19 

d. 

13. Profesinio ir 
technolo-

ginio 
mokymo 

bazės 
infrastruk-
tūros bei 
mokymo 

priemonių 
atnaujinimas 

Smalininkų 
technolo-

gijų ir 
verslo 

mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automobilių mechanikų, techninės 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
kovas, 

18 mėn. 

2011 m. 
gruodžio 19 

d. 
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Smalininkų 
technologijų 

ir verslo 
mokykloje 

priežiūros verslo darbuotojų, 
tarptautinių pervežimų vairuotojų 
ekspeditorių mokymui skirtos 
infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, mokomųjų dirbtuvių 
rekonstravimas ir (arba) remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

14. VšĮ Kuršėnų 
politech-

nikos 
mokyklos 
profesinio 
mokymo 

infrastruk-
tūros plėtra 

Viešoji 
įstaiga 

Kuršėnų 
politech-

nikos 
mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automobilių mechanikų bei 
padavėjų ir barmenų mokymui 
skirtos infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, profesinio mokymo 
patalpų rekonstravimas ir (arba) 
remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
sausis, 

18 mėn. 

2011 m. 
spalio 31 d. 
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15. Rokiškio 
technolo-

gijos, verslo 
ir žemės ūkio 

mokyklos 
automobilių 
mechaniko 
specialybės 
praktinio 
mokymo 

bazės 
atnaujinimas   

Rokiškio 
technolo-

gijos, 
verslo ir 

žemės ūkio 
mokykla 

Projekto tikslas – gerinti 
besimokančių asmenų pasirengimą 
praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas 
mokytojams ir dėstytojams nuolat 
tobulinti kvalifikaciją – plėtoti 
profesiniam ir technologiniam 
mokymui skirtą infrastruktūrą. 
Projekto pagrindinės veiklos, jų 
apimtys:  
- automobilių mechanikų mokymui 
skirtos infrastruktūros plėtojimas: 
praktiniam mokymui skirtos įrangos 
įsigijimas, praktinio mokymo 
kabinetų rekonstravimas ir (arba) 
remontas.   
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio 
metu 1 institucija pagerino 
profesinio arba technologinio 
mokymo infrastruktūrą; 
- tiesioginės naudos gavėjai iš 
investicijų į švietimo infrastruktūrą 
(per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) – 150 asmenų. 

600 
000,00 

510 000,00 90 000,00 0 0 0 2012 m. 
vasaris, 
18 mėn. 

2011 m. 
lapkričio 30 

d. 

 

______________________ 
 


