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Projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000247 

 
“Verslas kaime - patrauklus ir pelningas ‘‘ 

 
Projekto partneriai:  
 

• Ukmergės technologijų ir verslo mokykla; 
•  VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla; 
•  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras; 
•  Joniškio žemės ūkio mokykla; 
• Tarpininkaujanti organizacija ,,Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich'' ( Austrija); 
• Tarpininkaujanti organizacija ,,Sistema Turismo s.r.l '' (Italija); 
• Tarpininkaujanti organizacija ,,Infeba'' (Vokietija). 
 

Projekto dalyviai: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos,  6 Joniškio žemės ūkio mokyklos, 6 Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos mokiniai ir 12 
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos mokiniai, kurie mokosi ekologinio ūkio darbininko/darbuotojo, 
žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo/darbininko, kaimo paslaugų verslo darbuotojo/darbininko, pramonės 
įmonių prekybos konsultanto, apskaitininko ir kasininko, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo ir kitų 
su žemės ūkio sritimi susijusių specialybių mokiniai. 
 
Projekto tikslas: Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti mokinius su žemės ūkio verslo kūrimo 
galimybėmis Austrijos, Vokietijos ir Italijos šalyse, sukurto verslo perspektyvomis, jų galimybėmis konkuruoti 
su savo produkcija Europos rinkose. 
Projekto uždaviniai: Projekto tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: 

1. Patobulintos mokinių profesinės ir bendrosios kompetencijos. 
2. Pagerės mokinių verslo kūrimo žinios.  
3.  Mokiniai susipažins su verslo kūrimo kaime galimybėmis Austrijoje, Vokietijoje ir Italijoje. 
4.  Patobulės užsienio kalbos įgūdžiai. 
5.  Mokiniai  susipažins su šalių kultūra, tradicijomis bei papročiais. 
 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014  m. liepos 1 d. - 2015  m. birželio 30 d.  
 
Numatytos stažuotės:  
              Stažuotė Austrijoje - 2014 m. rugsėjo mėnesį. 

Stažuotė Vokietijoje - 2014 m. spalio mėnesį 
Stažuotė Italijoje – 2015 m. kovo mėnesį  
 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: 
• Projekto dalyviai susipažins su lankytinų šalių kaimo verslo įmonėmis; 
• Patobulins bendrąsias ir profesines užsienio kalbos žinias; 
• Parengs pristatymus šiomis temomis: "Agro paslaugų verslai Vokietijoje“,  "Žemės ūkio verslai 
Austrijoje", „Kaimo turizmo verslo organizavimas Italijoje“; 
• Parengs informacinį stendą „Verslas kaime – patrauklus ir pelningas"; 
• Mokiniai parengs 3 skirtingus verslo planus pagal įmonių kuriose stažavosi verslo modelius. 
 

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erazmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja 
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