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Įvyko pirmasis projekto “Pameistrystės vystymas: Įmonių meistrių (ų) mokymas ir pameistrystės 

populiarinimas”, Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415, partnerių susitikimas. Aštuonios partnerių organizacijos iš 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Belgijos susitiko 2015 metų spalio 26 dieną Vilniuje, projektą 

koordinuojančios organizacijos VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (VJDRMC) patalpose. 

Projektas prasidėjo 2015 rugsėjo 1 dieną ir tęsis 2 metus. 

 

Sveikinimo kalbą sakė VJLMTC direktorius Mindaugas Černius. Direktorius pabrėžė, kad projektas pradėtas 

tinkamu laiku, nes Baltijos šalys įgyvendina pokyčius savo nacionalinėse profesinio mokymo sistemose tikslingai 

įkorporuodamos į jas pameistrystės mokymo formą. Jis sakė tikįs, kad projektas sukurs vertingų produktų, kurie 

padės kokybiškai ir užtikrintai vystyti pameistrystę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Po Mindaugo Černiaus 

sveikinimo kalbos prisistatė visos partnerių organizacijos – jų atstovės ir atstovai demonstravo skaidres bei 

pasakojo apie savo veiklą. 

 

Vėliau projekto vadovė Rasa Lužytė pristatė projekto administracines užduotis. Kiekvienas partneris 

pakomentavo jų atliekamas užduotis bei informavo apie iškilusius klausimus. Kai kurios užduotys buvo atliktos 

dar iki partnerių susitikimo – tai projekto komunikacijos plano parengimas, detalus projekto veiklų užduočių 

sąrašas, ir kita. Nustatyta, jog projektas neatsilieka nuo nustatyto tvarkaraščio.  

 

Buvo aptartos projekto veiklos 2015 metų laikotarpiui. Svarbiausia veiklos – įmonių poreikių įvertinimas, 

mokymo programos pirminio modulio sudarymas, egzistuojančios metodikos analizė, meistrės(o) kompetencijų 

aprašo sudarymas. Buvo sutarta, kad Lietuvos, Latvijos Estijos partneriai atliks esamos metodikos analizę bei 

įmonių apklausas savo šalyse, bei surašys išvadas. Tuomet Suomijos bei Belgijos partneriai, remdamiesi Baltijos 

šalių analizėmis, sudarys įmonių meistrų mokymo programos pirminį modelį. Už teorinę dalį atsakinga Suomijos 

organizacija, o už praktinius aspektus - Belgijos. 

 

Taip pat aptarti kiti administraciniai klausimai, parinktos balandžio mėnesį Belgijoje vyksiančio partnerių 

susitikimo datos, nustatyti kai kurie tarpiniai veiklų produktai. 

 

 

Dalyvavo šios projekto partnerinės organizacijos: Lietuva - VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacija Linpra; Latvija: - Latvijas darba deveju konfederacijas abiedriska; Estija - Eesti Tööandjate 

Keskliit (Estijos darbdavių asociacija); Suomija - Työtehoseura ry (Darbo produktyvumo didinimo institutas, 

profesinio mokymo teikėjas); Belgija - Actions Intégrées de Développement AID (Belgijos švietimo organizacijų 

tinklas). 



 

                    
           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos iš susitikimo: 

 

       

     
 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 

Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, 

todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 


