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Klaipėdos Gedminų progimnazija

Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant 

virtualias aplinkas trijose veiklą 

tobulinančiose mokyklose

Klaipėdos Gedminų progimnazija Vykdytojas 2020-12-01 Vyko

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai

Parama socialiniam verslui 

Marijampolės apskrityje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai
Vykdytojas 2020-12-02 Vyko

Varėnos verslo ir amatų asociacija

Viešųjų paslaugų ir informacijos 

teikimas verslumui pagal gyvenimo 

būdą skatinti

Varėnos verslo ir amatų asociacija Vykdytojas 2020-12-02 Nevyko

Gurmanų klubas, UAB
Maitinimo paslaugų įmonių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas
Gurmanų klubas, UAB Vykdytojas 2020-12-03 Vyko

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti

Bendrojo priėmimo į aukštąsias 

mokyklas sistemos plėtojimas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti
Vykdytojas 2020-12-04 Nustatyta neatitikimų

BAZAARVOICE, UAB Bazaarvoice darbuotojų mokymai BAZAARVOICE, UAB Vykdytojas 2020-12-04 Vyko

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Gyventojų sveikatos stiprinimas

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-12-07 Nustatyta neatitikimų

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto 

ligoninė Santaros klinikos

Integruotos sveikatos priežiūros modelio 

pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos 

priežiūrai pirminėje grandyje

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto 

ligoninė Santaros klinikos
Vykdytojas 2020-12-08 Vyko

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos

Užimtumo tarnybos veiklos efektyvumo 

tobulinimas, inovatyvių paslaugų 

kūrimas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos

Vykdytojas 2020-12-10 Nustatyta neatitikimų

Uždaroji akcinė bendrovė "SK IMPEKS 

MEDICINOS DIAGNOSTIKOS 

CENTRAS"

UAB „SK Impeks Medicinos 

diagnostikos centras“ darbuotojų 

mokymai ir profesinių kompetencijų 

tobulinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "SK IMPEKS 

MEDICINOS DIAGNOSTIKOS 

CENTRAS"

Vykdytojas 2020-12-10 Vyko

Skuodo miesto vietos veiklos grupė
Parama pradedantiesiems Skuodo 

miesto verslininkams
Skuodo miesto vietos veiklos grupė Vykdytojas 2020-12-16 Vyko

UAB "MEDGINTRAS"

Sveikatos priežiūros modelio su 

integruota gyvensenos medicinos 

intervencija taikymas pacientams, 

sergantiems 2 ir daugiau lėtinėmis 

ligomis

UAB "MEDGINTRAS" Vykdytojas 2020-12-17 Vyko

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai

Parama socialiniam verslui Vilniaus 

apskrityje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai
Vykdytojas 2020-12-17 Nustatyta neatitikimų

Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo 

plėtros institutas

Marijampolės ID: profesinis 

orientavimas

Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo 

plėtros institutas
Vykdytojas 2020-12-17 Vyko

Anykščių jaunimo klubas Būk verslus! Anykščių jaunimo klubas Vykdytojas 2020-12-17 Vyko

Biržų jaunimo klubas "Žalias!"
Verslumo mokykla - Biržų miesto 

gyventojų verslumo skatinimas
Biržų jaunimo klubas "Žalias!" Vykdytojas 2020-12-18 Vyko

Baltic Sign Makers Association Kompetencijų galia versle Baltic Sign Makers Association Vykdytojas 2020-12-21 Vyko


