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KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO „ERASMUS+“ 

  PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTUOSE TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos 

mobilumo projektuose tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio (toliau – Lopšelio-darželio) pedagoginių darbuotojų dalyvavimo mobilumo 

projektuose atrankos kriterijus, mobilumų organizavimo eigą, Lopšelio-darželio ir mobilumo 

projektų dalyvių įsipareigojimus, projekto dalyvių atsiskaitymą, projekto dalyvių mokymosi rezultatų 

vertinimą ir pripažinimą, projekto rezultatus ir sklaidą, dalyvių apsaugą ir saugumą, darbuotojų 

pareigas ir atsakomybę, baigiamąsias nuostatas. 

 2. „Erasmus+“ – 2021–2027 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, 

suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei 

galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus 

atitinkančius projektus. 

 3. „Erasmus+“ programa finansuojama Europos Komisijos, Lietuvoje programą 

administruoja Nacionalinė agentūra – Švietimo mainų paramos fondas. 

 4. Aprašas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos „Erasmus+” programos mobilumo 

projektų (toliau – mobilumo projektas) administravimą ir finansų tvarkymą apibendrinančiais 

dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lopšelio-darželio planavimo dokumentais. 

 5. Teisę išvykti „Erasmus+“ mokymosi mobilumui turi visi Lopšelio-darželio mokytojai, 

ugdymo įstaigos vadovas ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, 

dirbantys ugdymo srityje (toliau - Darbuotojai), atitinkantys III skyriaus reikalavimus.  

 6. Lopšelio-darželio darbuotojai mokymosi mobilumui gali vykti į „Erasmus+“ partnerinę 

ugdymo   įstaigą arba organizaciją bet kurioje „Erasmus+“ programos šalyje. 

 7. Apraše naudojamos sąvokos: 

            7.1. Mokymosi mobilumas – veikla, kuria skatinamas lopšelio-darželio darbuotojų        

profesinis ir asmeninis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi  renginiuose 

(išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant 

mokymosi veiklose) „Erasmus+“ partnerinėse ugdymo įstaigose arba kitose įmonėse/organizacijose. 

             7.2. Mobilumo trukmė - darbo stebėjimas (2–60 d.); mokymo užduotys (2–365 d.); kursai ir 

mokymas (2–30 d.), (+2 kelionės dienos). 

             7.3.  Priimančioji organizacija – oficialiai dalyvaujanti „Erasmus+“ programoje užsienio 

šalies organizacija, dalyvaujanti Lopšelio-darželio mobilumo projekte, priimanti Lopšelio-darželio 

vieną ar daugiau dalyvių ir organizuojanti vienos ar kelių rūšių veiklą. 

             7.4. Atranka – tai darbuotojų atranka darbuotojų mokymosi mobilumui, kurią vykdo 

sudaryta Lopšelio-darželio „Erasmus+“ personalo mobilumo atrankos komisija. 

             7.5. Dotacijos sutartis – dvišalė sutartis tarp Lopšelio-darželio ir į „Erasmus+“ mokymosi 

mobilumą vykstančio darbuotojo, kurioje aprašomos dotacijos išmokėjimo ir atsiskaitymo už ją 

sąlygos, kiti šalių įsipareigojimai. 

             7.6. Darbuotojo mokymosi sutartis (angl. Mobility Agreement Staff Mobility for Training) 

– sutartis, kurioje nurodomi darbuotojo, Lopšelio-darželio bei priimančios institucijos rekvizitai, 

mokymosi programa ir trijų šalių įsipareigojimai. 



              7.7. „Beneficiary Module“  - informacinė sistema skirta programos „Erasmus+“ dotacijų 

gavėjams, siekiant palengvinti su programos „Erasmus+“ decentralizuotomis veiklomis susijusios 

informacijos valdymą, sutartinių įsipareigojimų, atsiskaitymų už įgyvendintas veiklas nacionalinėms 

agentūroms vykdymą. 

             7.8. Mobilumo projekto dalyvis (toliau - Dalyvis) – Lopšelio-darželio darbuotojas, 

komisijos atrinktas dalyvauti mobilume ir pasirašęs „Erasmus+“ dotacijos sutartį su Lopšeliu-

darželiu, apibrėžtam laikui siunčiamas į oficialiai „Erasmus+“ programoje dalyvaujančią                            šalį atlikti 

mobilumo veiklą. 

 
II SKYRIUS 

„ERASMUS+“ PROGRAMOS MOBILUMO DALYVIŲ ATRANKA 

 
             8. Už mobilumo projekto dalyvių atrankų organizavimą ir projekto koordinavimą atsakingas 

Lopšelio-darželio projektų vadovas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas Lopšelio-darželio 

darbuotojas, vykdantis projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas. 

             9. Lopšelis-darželis skelbia ir organizuoja atrenkamos tikslinės dalyvių grupės atranką. 

Informaciniai skelbimai apie atrankos datą bei vietą siunčiami pranešimais elektroniniame dienyne, 

elektroniniu paštu, skelbiami pedagogų ir administracijos darbuotojų darbinių susirinkimų metu. 

             10. Dalyvių atrankas vykdo atrankos komisija (toliau – Komisija), įforminama Lopšelio-

darželio direktoriaus įsakymu, nurodant Komisijos narių sudėtį, jos veikimo laikotarpį. 

             11. Organizuojant ir vykdant dalyvių atrankas laikomasi viešumo, skaidrumo, sąžiningumo, 

lygiateisiškumo principų – visi kandidatuojantys, atitinkantys tikslinę dalyvių grupę ir reikalavimus, 

nurodytus aprašo III skyriuje, turi vienodą teisę dalyvauti atrankoje, daugiausia dėmesio skiriant tam, 

kad būtų įtraukti mažiau galimybių turintys asmenys bei puoselėjamos įtraukties ir įvairovės, 

tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybės. 

             12. Pretendentas, pageidaujantis dalyvauti atrankoje iki skelbime nurodytos datos Lopšelio-

darželio projektų vadovui arba kitam direktoriaus įsakymu paskirtam Lopšelio-darželio darbuotojui, 

vykdančiam projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas, pateikia: prašymą (1 priedas), 

anketą (2 priedas), kuriuos projektų vadovas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas Lopšelio-

darželio darbuotojas, vykdantis projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas, pateikia 

Komisijos nariams. 

             13. Paskirtu laiku Komisija kviečia pretendentus į posėdį, bendrauja su kiekvienu 

individualiai, taikant pokalbio metodą. Komisija vertina pretendentus pagal atrankos kriterijus, 

balsuoja. Sprendimui išklausyti kviečiami visi pretendentai, Komisijos pirmininkas skelbia atrinktų 

ir rezervinių mobilumo projekto dalyvių sąrašus. Komisijos sprendimas fiksuojamas posėdžio 

protokole. 

 

III SKYRIUS 

               REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS, NORINTIEMS DALYVAUTI                   

     MOBILUMO PROJEKTŲ ATRANKOSE 

 
             14. Atrankoje gali dalyvauti Lopšelio-darželio mokytojai, vadovas ir visi kiti mokymo 

veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, dirbantys ugdymo srityje.  

15. Komisija, atrenka mobilumo Dalyvius pagal šiuos kriterijus:  

             15.1. Dalyvis turi būti Lopšelio-darželio darbuotojas, išdirbęs įstaigoje ne mažiau kaip 

vienerius metus; 

             15.2. motyvacija naujovėms, iniciatyvumas, komunikaciniai gebėjimai, gebėjimas  dirbti 

komandoje, įgyta patirtimi dalytis su kolegomis, mokiniais; 

             15.3. Dalyvio  kvalifikacijos kėlimo tikslai turi derėti su mobilumo tikslais; 

 15.4. pagal projekto reikalavimus, Dalyvis turi turėti reikiamus šnekamosios užsienio kalbos 

vartojimo įgūdžius; 

 15.5. pagal projekto reikalavimus, Dalyvis turi turėti pagrindinius darbo kompiuteriu įgūdžius. 



 16. Prioritetas taikomas kandidatams, turėjusiems mažiau galimybių kelti kvalifikaciją 

užsienyje. 

 17. Komisija turi teisę papildyti 15 punkto atrankos kriterijus juos paskelbdama viešai ne 

vėliau,  kaip likus 5 d. d. iki skelbime nurodytos atrankos datos. 

 
IV SKYRIUS 

MOBILUMO Į PRIIMANČIĄ ORGANIZACIJĄ ORGANIZAVIMAS 

 
 18. Mobilumo projekto Dalyvių vizitus organizuoja Lopšelio-darželio projektų vadovas arba 

kitas direktoriaus įsakymu paskirtas Lopšelio-darželio darbuotojas, vykdantis projektų 

administravimo, veiklų planavimo funkcijas, kuris: 

 18.1. ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki įvyksiančio mobilumo projekto Dalyvio vizito 

susisiekia su priimančia institucija ir suderina preliminarų vizito laiką bei programą; 

 18.2. likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki mobilumo projekto Dalyvio vizito, parengia 

sutarčių su priimančia institucija ir mobilumo projekto Dalyviu projektus ir, juos  suderinęs, pateikia 

pasirašyti mobilumo projekto šalims; 

 18.3. mobilumo projekto Dalyvio vizitas į priimančią instituciją (kelionė, apgyvendinimas, 

maitinimas, vietinis transportas ir draudimas) organizuojamas ir vykdomas, vadovaujantis Švietimo 

mainų paramos fondo ir Lopšelio-darželio (dvišalė), bei priimančiosios institucijos, Lopšelio-darželio 

ir mobilumo projekto Dalyvio (trišalė) mobilumo projekto sutartimis. 

 19. Mobilumo projekto Dalyvis prieš mobilumo vizitą privalo: 

 19.1. dalyvauti parengiamuosiuose informaciniuose dalyvių susitikimuose; 

 19.2. parengti/pateikti papildomus dokumentus užsienio kalba (Europass CV, motyvacinį 

laišką ar kalbų pasą), jei priimanti organizacija tokių reikalauja; 

 19.3. parengti Lopšelio-darželio, projekto, šalies ar kt. pristatymą (jei taikoma); 

 19.4. susiplanuoti ir pradėti vykdyti projekto sklaidą. 

 19.5. išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę. 

 20. Mobilumo projekto Dalyvio teisės, pareigos ir atsakomybė mobilumo vizito metu 

nurodomos    dotacijos sutartyje ir darbuotojo mokymosi mobilumo sutartyje. 

 21. Prieš mobilumą užsienyje Dalyvis užregistruojamas „Beneficiary Module“ sistemoje. 

 

V SKYRIUS 

MOBILUMO DALYVIŲ ATSISKAITYMO TVARKA GRĮŽUS IŠ 

MOBILUMO UŽSIENYJE 

 
 22. Pasibaigus mobilumo užsienyje laikotarpiui Dalyvis privalo vykdyti įsipareigojimus 

„Erasmus+“  dotacijos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

 23. Sugrįžęs iš mobilumo veiklų užsienyje Dalyvis privalo: 

 23.1. pateikti projektų vadovui arba kitam direktoriaus įsakymu paskirtam Lopšelio-darželio 

darbuotojui, vykdančiam projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas, priimančios 

organizacijos išduotus ir pasirašytus   kvalifikacijos kėlimo dokumentus (kuriuose nurodytas dalyvio 

vardas ir pavardė, užsienyje vykdomos veiklos tikslas, veiklos pradžios ir pabaigos datos), 

patvirtinimui ir pripažinimui Lopšelyje-darželyje; 

            23.2. pateikti projektų vadovui arba kitam direktoriaus įsakymu paskirtam Lopšelio-darželio 

darbuotojui, vykdančiam projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas, kelionę įrodančius 

dokumentus (skrydžio bilietus, autobuso/traukinio bilietus ir kt.); 

 23.3. užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą „Beneficiary Module“ sistemoje ne 

vėliau  kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai el. paštu gauna kvietimą ją užpildyti; 

           23.4. siekiant surinkti išsamią informaciją apie vykdytas mobilumo veiklas, Dalyviui gali būti 

papildomai atsiųstas klausimynas internetu, kurį privaloma užpildyti; 

           23.5. vykdyti mobilumo veiklų sklaidą savo įstaigoje ir už jos ribų, pagal numatytą tvarką 

Aprašo VII. Skyriuje; 



           23.6. užpildyti mobilumo veiklos internetinę vertinimo anketą  adresu 

(https://forms.gle/6154VaL2jam6EVUU9) 

 
 

VI SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIŲ MOKYMOSI REZULTATŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS 

 

            24. Projekto Dalyvio mobilumo veiklos užsienyje vertinimas ir pripažinimas: 

            24.1. projekto Dalyvio mobilumo vizitui pasibaigus, priimanti organizacija įvertina dalyvio 

mobilumo rezultatus ir išduoda veiklą pagrindžiantį dokumentą (Europass mobilumo dokumentas, 

ir\ar dalyvavimo veikloje pažymėjimas); 

            24.2. projekto Dalyvis, grįžęs iš mobilumo vizito, veiklos vertinimo dokumentus pateikia 

Lopšelio-darželio projektų vadovui arba kitam direktoriaus įsakymu paskirtam Lopšelio-darželio 

darbuotojui, vykdančiam projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas; 

            24.3. projekto Dalyvio mobilumo rezultatų pripažinimas yra vykdomas vadovaujantis 

Lopšelio-darželio Darbuotojų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo aprašo 

nuostatomis.  

 

VII SKYRIUS 

PROJEKTO REZULTATAI IR SKLAIDA 

 

            25. Dalyvių pasiekti projekto rezultatai (gali skirtis, priklausomai nuo mobilumo veiklos 

tikslų), tačiau suprantami projekto dalyviams ( mokytojams, įstaigos vadovui, socialiniams 

partneriams, vaikų tėvams (kitiems teisėtiems jų atstovams)). 

            26. Galimi projekto rezultatai: 

            26.1. parengta mokymo(si) medžiaga, švietimo ištekliai ar programos, skirtos mokytojams ir 

mokiniams naudotis edukacinių veiklų metu;   

            26.2. parengti mokymo/ugdymo įrankiai, modeliai, tyrimų rezultatai, gerosios patirties 

vadovai, didaktikos priemonių rinkinys, naujienlaiškiai, informaciniai lankstinukai; 

            26.3. išduotas pripažinimo pažymėjimas; 

            26.4. įgytos Dalyvių žinios ir patirtis, pagerinti įgūdžiai ir kompetencijos, pasiekimai, geresnis 

kitų kultūrų pažinimas, patobulinti užsienio kalbos įgūdžiai; 

            26.5. įgytų žinių pritaikymas įtraukiąjame ugdyme; 

            27. Projekto sklaida vykdoma visu projekto gyvavimo laikotarpiu organizacijos viduje, už 

organizacijos ribų, internete (tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose). 

            28. Dalyvis projekto sklaidos procese laikosi projekto viešinimo rekomendacijų: 

            28.1. bet kuriuose Dotacijos gavėjo pateikiamuose pranešimuose ar leidiniuose apie vykdomą 

Projektą, įskaitant pranešimus ir skelbimus konferencijose ar seminaruose, taip pat bet kokioje 

informacinio arba reklaminio pobūdžio leidiniuose (lankstinukai, skrajutės, plakatai, pristatymai ir 

t.t.), turi būti nurodoma, kad Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą, bei 

turi būti naudojamas Europos Sąjungos logotipas: https://ec.europa.eu/info/resources-

partners/european-commission-visual-identity_en. Kai Europos Sąjungos logotipas yra naudojamas 

kartu su kitais logotipais, jis turi būti vienodai aiškiai išskirtas; 

            28.2. įsipareigojimas naudoti Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Dotacijos gavėjui 

išskirtinės teisės jį naudoti. Dotacijos gavėjas neturi pasisavinti Europos Sąjungos emblemos arba kito 

panašaus prekės ženklo arba logotipo, nei užregistruodamas, nei jokiomis kitomis priemonėmis; 

            28.3. bet kuriame Dotacijos gavėjo pranešime ar leidinyje, nesvarbu, kokiais būdais ir forma 

jis yra pateikiamas, turi būti nurodoma, kad jame atspindėtas Dotacijos gavėjo(-jų) požiūris, o NA ir 

Europos Komisija nėra atsakingos už pateikiamos informacijos turinį. 

            29. Projekto Dalyvis vykdo šią projekto sklaidą: 

            29.1. parengia mobilumo vizito pristatymą  ir pristato jį Lopšelio-darželio bendruomenei per 

14 kalendorinių dienų nuo įvykusio mobilumo vizito (jei yra numatyta projekto sklaidos plane); 

https://forms.gle/6154VaL2jam6EVUU9
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en


            29.2. parengia viešinimo straipsnį Lopšelio-darželio tinklapiui ir/ ar socialinei paskyrai per 14 

kalendorinių dienų nuo įvykusios mobilumo veiklos; 

           29.3. parengia viešinimo straipsnį regioninės spaudos viešosios informacijos platintojams 

Švietimo naujienoms/socialiniams tinklams per 14 kalendorinių dienų nuo įvykusios mobilumo 

veiklos; 

           29.4. pateikia rekomendacijas apie galimybę įgytų patirčių pritaikymui Lopšelyje-darželyje 

mokytojų, įstaigos tarybos posėdžių metu, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvykus 

mobilumo veiklai; 

           29.5. pademonstruoja mobilumo vizito metu naujai įgytas ar patobulintas kompetencijas 

atviroje veikloje Lopšelio-darželio bendruomenei (jei yra numatyta projekto sklaidos plane); 

           29.6. organizuoja metodinę dieną ar kitos formos projektų rezultatų sklaidos renginį (seminarą, 

konferenciją, kūrybines dirbtuves ir kt.) kitų rajono švietimo įstaigų mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams  (jei yra numatyta projekto sklaidos plane); 

          29.7. dalinasi gerąją patirtimi, pristatydamas projekto rezultatus rajono, šalies, tarptautinėse 

konferencijose, seminaruose, pranešimų, diskusijų ar kito formato renginiuose  (jei yra numatyta 

projekto sklaidos plane).  

 

VIII SKYRIUS 

DALYVIŲ APSAUGA IR SAUGUMAS 

 

         30. Mobilumo veiklos yra vykdomos saugioje aplinkoje, kurioje paisoma visų asmenų teisių ir 

jos yra saugomos. 

         31. Mobilumo veiklos metu priimančioji organizacija teikia konsultacinę pagalbą mobilumo 

veiklos dalyviams, pataria jiems visais kylančiais klausimais, padeda išspręsti sunkumus ir užtikrina 

sklandų jų integravimą į naują aplinką užsienyje. 

         32. Lopšelis-darželis pasirūpina, kad Dalyvis būtų tinkamai apdraustas suteikdamas dalyviui 

reikiamą informaciją ir pagalbą, kad jis galėtų apsidrausti pats. 

         33. Draudimo apsauga apima mažiausiai sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir 

draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Be to, rekomenduojama apsidrausti nuo dokumentų, kelionės 

bilietų ir bagažo praradimo ar vagystės.  

        34. Mobilumo veiklos Dalyvis turi išsiimti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią turint 

laikinai viešint bet kurioje iš 27 ES valstybių, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje galima tokiomis 

pat sąlygomis ir kainomis (kai kuriose šalyse nemokamai), kaip ir toje šalyje apdraustiems asmenims, 

pasinaudoti būtinosiomis valstybės teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. 

        35. Mobilumo veiklos Dalyviai informuojami apie priimančios organizacijos atsakingą asmenį, 

kuris teikia 24 val. per parą neatidėliotiną paramą mobilumo veiklos Dalyviams. 

        36. Mobilumo veiklos Dalyviai gauna atmintinę, kurioje yra priimančios organizacijos kontaktinė 

informacija (tikslus pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas), kontaktinio asmens 

duomenys (asmens vardas ir pavardė, telefonas, elektroninis paštas), gyvenamosios vietos užsienyje 

kontaktinė informacija ir pagalbos tarnybų telefonų numeriai (bendrosios pagalbos telefonas, policija, 

Lietuvos ambasada ar konsulatas, ligoninė). 

       37. Projekto dalyvių asmens duomenų apsauga vykdoma taikant Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. 

 

IX SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

       38. Lopšelio-darželio direktorius atsakingas už Komisijos dalyvių atrankai vykdyti sudarymą.  

       39. Projektų vadovas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas Lopšelio-darželio darbuotojas, 

vykdantis projektų administravimo, veiklų planavimo funkcijas, atsakingas už: 

       39.1. projekto veiklų koordinavimą: nuo dotacijos sutarties pasirašymo su nacionaline agentūra 

(NA) iki galutinės ataskaitos pateikimo; „Beneficiary Module“ sistemos pildymą; dalyvių ataskaitų 



(„Erasmus“ kokybės standartų laikymasis, „Erasmus“ plano tikslų įgyvendinimo pažanga) ir galutinės 

mobilumo projekto ataskaitų savalaikį pateikimą Lietuvos nacionalinei agentūrai (toliau – NA);  

       39.2. projekto dokumentų parengimą ir derinimą su NA paskirtu atsakingu darbuotoju, 

informacijos pateikimą NA apie projekte įvykusius pakeitimus; 

       39.3. susitikimų, susijusių su projekto organizavimu, užduočių ir atsakomybių paskirstymu, 

atliekamų darbų terminų nustatymu; 

       39.4. projekto biudžeto tikslingą lėšų paskirstymą ir mobilumo vizitų sąmatų sudarymą; 

       39.5. projekto dalyvių atrankos proceso, parengimo veiklų organizavimą ir koordinavimą. 

finansinių ir mokymosi sutarčių sudarymą su priimančiosiomis (tarpinėmis) organizacijomis ir 

projekto dalyviais; 

       39.6. projekto dalyvių mobilumo vizito organizavimą: kelionė, draudimas, apgyvendinimas, 

maitinimas, vietinės kelionės, kultūrinis parengimas; 

       39.7. mobilumo vizito programos suderinimą su projekto dalyviais ir užsienio partneriais, 

programos (mokymosi veiklų) vertimą į/iš anglų kalbą; 

       39.8.  ryšių su projekto partneriais (atsakingu asmeniu už mobilumo proceso priežiūrą) ir dalyviais 

palaikymą mobilumo metu; 

       39.9. projekto veiklų visų rizikų stebėseną ir projekto veiklų vertinimo organizavimą; 

       39.10. projekto sklaidos plano parengimą ir įgyvendinimo priežiūrą; 

       39.11. projekto rezultatų parengimo ir vertinimo veiklų organizavimą. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

             40. Už lopšelio-darželio darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo 

projektuose tvarkos aprašo vykdymo kontrolę atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 

             41. Projekto dalyviui atsisakius vykdyti VII Aprašo skyriuje nurodytus įsipareigojimus, 

Lopšelis-darželis gali pareikalauti grąžinti dalį arba visą dalyvio gautą finansinę paramą. 

             42. Pasikeitus mobilumo projektų veiklų organizavimą reglamentuojantiems teisės aktams, šis 

aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

________________ 
 

PRITARTA                SUDERINTA 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

įstaigos tarybos 2023 m. vasario 3 d.   Silva Šliožienė 

posėdžio protokoliniu nutarimu               Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

(2023-02-03 posėdžio protokolas NR. ĮT-1) profesinės sąjungos pirmininkė 

      2023-02-03 

 



                                                                                    Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“          

programos mobilumo projektuose   

tvarkos aprašo  

1 priedas 
 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė (rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)) 

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mobilumo projekto 

dalyvių  atrankos komisijai 
 

PRAŠYMAS DALYVAUTI MOBILUMO PROJEKTO DALYVIŲ ATRANKOJE 
202 m. d. 

Kelmė 

 
Prašau leisti dalyvauti „Erasmus+“ projekto    

 
 

(projekto numeris ir pavadinimas) 

dalyvių atrankoje ir vykti į    
(šalis arba šalys, prioriteto tvarka, kurioje (-se) pageidaujama vykdyti mobilumo vizitą) 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursus / darbo stebėjimo vizitą. 

Sutinku, kad visi atrankai pateikti mano asmens duomenys būtų tvarkomi atrankos 

organizavimo ir vykdymo tikslais. Laimėjus atranką ar patekus į rezervinį dalyvių sąrašą, sutinku, 

kad mano vardas ir pavardė būtų skelbiama viešai, o mano asmens duomenys būtų naudojami 

projektui vykdyti, valdyti, stebėti bei viešinti. 

 
PRIDEDAMA. Atrankos dalyvio anketa. 

 

 

 

 

 

 
 

Parašas Vardas, pavardė 



Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“          

programos mobilumo projektuose   

tvarkos aprašo  

2 priedas 

 
ATRANKOS DALYVIO ANKETA 

 

Pagrindinė 

informacija 

 Vardas, pavardė  

Pareigos  

Kaip Jūsų profesinė 

veikla susijusi su 

seminaro tema? 

 

 

 

El. pašto adresas 
 

KALBŲ ŽINIOS 

Lygiai: A1 ir A2: pradedantysis vartotojas B1 ir B2: pažengęs vartotojas C1 ir C2: 

įgudęs vartotojas 

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas 

    

    

    

    

Darbo kompiuteriu įgūdžiai ir komptencijos 

 

 

 

Projektinė patirtis 

Aprašykite savo patirtį 

įgyvendinant programos 

„Erasmus+“ ar kitas 

tarptautines projektines 

veiklas. 

 

 

 

 

 

 

Motyvacija dalyvauti projekte 

Pagrįskite, kodėl jums 

svarbu dalyvauti 

renginyje, kuriam 

teikiate paraišką? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Numatomas rezultatas, pokytis ir kaip jį įgyvendinsite 

Aprašykite,  kokių 

tikitės rezultatų sau 

asmeniškai, lopšeliui- 

darželiui, nurodykite 

kaip   ketinate prisidėti 

prie projekto tikslų 

įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


