
2019 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų (KA102) sąrašas

Eil. 

Nr. 
Projekto kodas Įstaigos pavadinimas Įstaigos adresas PIC kodas Projekto pavadinimas Projekto santrauka Skiriama dotacija

1 2019-1-LT01-KA102-060104

Kelmės profesinio rengimo 

centras J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė 947805237

Tarptautinė praktika 

ATEIČIAI: modulinė statyba, 

veganų ir vegetarų virtuvė, 

elektromobiliai ir hibridiniai 

automobiliai

Projekto tikslas - suteikti galimybę 3 centro vadovams, atsakingiems už 

profesinį mokymą, 6 profesijos mokytojams ir 32 mažiau galimybių turintiems 

mokiniams atlikti stažuotes Austrijos, Lenkijos, Vokietijos SVV įmonėse, 

kurių metu įgytos profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, prisidėtų prie 

profesinio rengimo tobulinimo, taikant dualinio mokymo ir pameistrystės 

patirtį. 

113 605,00

2 2019-1-LT01-KA102-060107

VšĮ Kaišiadorių technologijų ir 

verslo mokykla

Girelės g. 57, 56163 

Kaišiadorys 948950807

Profesiniai įgūdžiai 

šiandienos darbo rinkai

Projekto įgyvendinimo metu 16 virėjo-padavėjo ir 8 statybininko-apdailininko 

specialybių mokiniai atliks praktiką Italijoje, Anglijoje ir Maltoje. 
57 980,00

3 2019-1-LT01-KA102-060113

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir 

remonto mokykla

Statybininkų pr. 39, 93159 

Klaipėda 945417776

Suvirinimo technologijos 

Europoje

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla siekia tobulinti suvirintojo ir 

laivų korpusų surinkėjo specialybės moksleivių profesinius, kalbinius bei 

bendruosius įgūdžius ir gebėjimus, atliekant dalį profesinio mokymo 

programoje numatytų užsiėmimų Vokietijos, Lenkijos, Estijos ir Portugalijos 

suvirinimo darbus vykdančiose gamybos įmonėse bei profesijos mokytojų ir 

profesinio mokymo organizatorių profesinę kvalifikaciją ir vadybinius 

gebėjimus, organizuojant ir įgyvendinant suvirinimo technologijų mokymą. 

71 956,00

4 2019-1-LT01-KA102-060115

VšĮ Elektrėnų profesinio 

mokymo centras

Rungos g. 18, 26109 

Elektrėnai 946717091 Praktika +

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras planuoja organizuoti 42 skirtingų 

specialybių programų mokinių trumpalaikius mokymosi vizitus: 8 automobilių 

elektromechanikos specialybės programos mokinius į 1 trumpalaikio 

mokymosi vizitą į Jungtinę Karalystę, 8 statybininkų-apdailininkų į Maltą, 6 

logistų-ekspeditorių - į Vokietiją, 6 mechatronikų - į Ispaniją, 8 virėjų-

padavėjų - Italiją; 6 kompiuterinės įrangos derintojus į Čekiją.

100 284,00

5 2019-1-LT01-KA102-060117

Tauragės profesinio rengimo 

centras

Aerodromo g. 7, 72184 

Tauragė 947737240

Atsiveriančios galimybės 

Europoje

11 profesijos mokytojų ir 3 administracijos darbuotojai dalyvaus darbo 

stebėjimo vizituose bei 24 mokiniai atliks profesines savo srities praktikas 

verslo įmonėse.

84 413,00

6 2019-1-LT01-KA102-060123

VšĮ Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla

Technikumo g. 1, 21253 

Aukštadvaris 946825537

Patirtis ES šalių darbo 

vietose

VšĮ Aukštadvario žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 8 technikos priežiūros 

verslo darbuotojo (automechaniko) specialybės programos mokinius į 1 

stažuotę Jungtinėje Karalystėje ir 1 stažuotę Maltoje; 4 vadybininko padėjėjo 

specialybės programos mokinius į 1 stažuotę į Italiją ir į 1 stažuotę į Maltą; 4 

76 948,00

7 2019-1-LT01-KA102-060143

VšĮ Kaišiadorių technologijų ir 

verslo mokykla

Girelės g. 57, 56163 

Kaišiadorys 948950807 Tiltas į darbo rinką

Viso numatoma atrinkti 26 absolventus (KVTM, EPMC ir VTVM į stažuotes 

siųs po 8-9 absolventus). kurie vyks į Italiją-6 absolventai (virėjai-padavėjai), 

Jungtinę Karalystę-10 absolventų (statybininkai-apdailininkai), Maltą-10 

absolventų (sekretoriai, elektromechanikai).

53 648,00

8 2019-1-LT01-KA102-060159

Varėnos technologijos ir verslo 

mokykla

J. Basanavičiaus g. 1, 65178 

Varėna 945323686 Nauja patirtis - nauji įgūdžiai

Varėnos technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 20 virėjo, apdailininko 

(statybininko), automobilių mechaniko specialybių mokinių ir 5 darbuotojus. 

Mokinių praktika numatyta Turkijoje, Islandijoje bei Kipre. Profesijos 

mokytojų ir ugdymo specialisto vizitas numatytas Islandijoje bei Kipre. 

Įgyvendinant projektą numatoma atnaujinti 3 specialybių praktinio mokymo 

programas.

103 421,00

9 2019-1-LT01-KA102-060167

Marijampolės profesinio 

rengimo centras

Kauno g.117, 68223 

Marijampolė 937535071

Profesijos mokymo metodų 

modernizavimas, remiantis 

ES patirtimi 

Konsorciumas, kurį sudaro Marijampolės profesinio rengimo centras 

(pareiškėjas), Jonavos politechnikos mokykla ir Tauragės profesinio rengimo 

centras, planuoja siųsti 30 dalyvių (po 6 automechanikų, kompiuterių ir IT, 

apdailininkų/statybininkų, virėjų ir padavėjų specialybių profesijo mokytojus) į 

5 stažuotes Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Suomijoje. Šios veiklos prisidės 

prie mokytojų profesinių kompetencijų, naujų mokymo metodų ar įrankių, 

tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo, europinės dimensijos 

plėtros, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimo.

73 428,00

10 2019-1-LT01-KA102-060169

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla

Parko g. 4, Smalininkų k., 

74221 Jurbarko r. 947482615

Praktinių kompetencijų 

didinimas tarptautiniame 

mobilume

Paraiškos teikėjas – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, kuri numato 

siųsti 18 mokinių, 2 profesijų mokytojus bei 3 administracijos atstovus į 

praktiką bei darbo stebėjimo vizitus Italijoje, Vengrijoje bei Austrijoje. Į 

praktikas vyks padavėjo, automobilių mechanikų mokymosi programose 

besimokantys mokiniai.

58 439,00



11 2019-1-LT01-KA102-060175

Marijampolės profesinio 

rengimo centras

Kauno g.117, 68223 

Marijampolė 937535071

Tarptautiška patirtis - tavo 

sėkminga ateitis

Paraiškos teikėjas - Marijampolės profesinio rengimo centras planuoja siųsti 

32 virėjo, padavėjo/barmeno, automobilių mechaniko, melioracijos ir kelių 

statybos ir priežiūros darbuotojo specialybių mokinius į užsienio įmones. 

Projekto pagrindinis tikslas – tobulinti šių specialybių mokinių profesines ir 

asmenines kompetencijas, remiantis Europos Sąjungos šalių patirtimi.

86 997,00

12 2019-1-LT01-KA102-060180

Rokiškio technologijos, verslo 

ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškio 

k., 42345 Rokiškio r. 946744833

Praktika, įgūdžiai, 

tobulėjimas su Erasmus+

Projekto paraiškos teikėjas – Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 

mokykla. Projekto tikslas  -mažiau galimybių turintiems mokiniams įgyti 

daugiau praktinių įgūdžių, kurie suteiktų geresnes mokinių įsidarbinimo 

galimybes, skatinti socialinį integralumą, ugdyti bendrąsias kompetencijas. 

Skatinti mokytojų lyderystę, kuris teiks reikšmingus pokyčius mokykloje ir už 

jos ribų. 

95 149,00

13 2019-1-LT01-KA102-060186

Jonavos politechnikos 

mokykla Kauno g. 75, 55179 Jonava 946978409

Europinė patirtis sėkmingai 

profesinei ateičiai

Projekto paraiškos teikėjas – Jonavos politechnikos mokykla, o tikslinė grupė 

– šios mokyklos moksleiviai ir pedagoginis personalas. Projekto tikslas 

–atliekant praktiką ir darbo stebėjimą Europos Sąjungos šalyse - Ispanijoje ir 

Lenkijoje suteikti mokyklos mokiniams, profesijos mokytojams bei vadovams, 

atsakingiems už profesinį mokymą, naujų profesinių žinių, gebėjimų ir 

kompetencijų, tobulinti profesinį rengimą taikant užsienio šalių patirtis.

80 305,00

14 2019-1-LT01-KA102-060213

Mažeikių politechnikos 

mokykla Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 947115955

Kompetencijų tobulinimas su 

Erasmus+

Projekto tikslas –tobulinti praktinius įgūdžius, profesines ir dalykines 

kompetencijas, ugdyti bendruosius ir profesinius gebėjimus, siekiant gerinti 

būsimųjų kvalifikuotų specialistų gebėjimų atitikimą šiandieniams rinkos 

poreikiams. Planuojamas dviejų asmenų trijų dienų atvykstamasis mobilumas. Į 

stažuotę Latvijoje numatoma įtraukti specialiųjų poreikių turinčius 

moksleivius. 

113 723,00

15 2019-1-LT01-KA102-060222

Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras

J. Basanavičiaus g. 23A, 

36205 Panevėžys 944732665

Panevėžio DRMC mokymo 

kokybės gerinimas taikant į 

besimokantįjį orientuotus 

mokymo metodus

Paraiškos teikėjas – VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centas planuoja 

siųsti 16 dalyvių, profesinio mokymo specialistų į 4 stažuotes Ispanijoje, 

Italijoje, Švedijoje ir Airijoje, susipažinti su individualizuoto ugdymo 

formomis taikomomis užsienio profesinio mokymo mokyklose. Planuojama 

parengti metodines rekomendacijas dėl individualizuotų mokymų organizavimo 

ir suorganizuoti atviras pamokas.

26 524,00

16 2019-1-LT01-KA102-060225

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo 

rinkos mokymo centras“

R. Kalantos g. 19, 52302 

Kaunas 946421920

Tarptautinė praktika - tiltas į 

ateitį

Paraiškos teikėjas – UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras 

planuoja siųsti 4 profesinio mokymo specialistus, 3 administracijos 

darbuotojus, atsakingus už profesinį mokymą ir 12 mokinių į atitinkamai 8 

dienų ir 22 dienų stažuotes Portugalijoje ir Vokietijoje, susipažinti su 

taikomomis naujausiomis technologijomis profesiniame rengime, naujais 

mokymo metodais (mokytojai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą), o 

mokiniai turės galimybę atlikti praktiką pagal savo profesiją užsienio įmonėse. 

Planuojama parengti rekomendacijas dėl mokymo programų tobulinimo

38 589,00

17 2019-1-LT01-KA102-060231

Radviliškio technologijų ir 

verslo mokymo centras

Gedimino g. 81, 82168 

Radviliškis 947647224

Specialiųjų poreikių ir 

mažiau galimybių turinčių 

jaunuolių mokymosi 

motyvacijos ir 

savirealizacijos skatinimas 

vykdant tarptautinį 

bendradarbiavimą

Trumpalaikės PM mokinių darbo praktikoje dalyvaus 30 Radviliškio 

technologijų ir verslo mokymo centro (RTVMC) mokinių, turinčių nežymų 

intelekto sutrikimą, mokymosi problemų ir specialiųjų poreikių; ir 12 RTVMC 

filialo Raudondvaryje mažiau galimybių turintys jaunuoliai. 

Projekto tikslas – ugdyti specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių 

jaunuolių profesinius ir socialinius gebėjimus, skatinti jų savarankiškumą ir 

pasitikėjimą, didinti mokytojų profesinę kompetenciją ir gerinti mokymo 

kokybę. Į praktikas vyks staliaus, šaltkalvio, apdailininko, virėjo, viešbučio 

darbuotojo, automobilių mechaniko ir žirgininkystės verslo darbuotojo 

mokiniai. 

146 324,00

18 2019-1-LT01-KA102-060234

Dieveniškių technologijų ir 

verslo mokykla

Geranionų g. 42, 17138 

Dieveniškės 942469946 33 mobilumo dienos

Paraiškos teikėjas – Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla planuoja siųsti 

15 mokinių į 33 dienų mobilumus Austrijoje, kur jie  turės galimybę atlikti 

praktiką įmonėse pagal savo profesiją ( automobilio mechanikai, virėjai ir 

konditeriai) užsienio įmonėse. Taip jie galės išmokti dirbti su naujausiomis 

technologijomis, įgyti jiems reikalingų profesinių ir asmeninių kompetencijų.

44 944,00



19 2019-1-LT01-KA102-060238

Skuodo amatų ir paslaugų 

mokykla Laisvės g. 69, 98198 Skuodas 914580118

Profesinis tobulėjimas 

Austrijoje

Paraiškos teikėjas – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla planuoja 

siųsti 12 apdailininko ir kaimo turizmo organizavimo profesijos mokinių ir 4 

savaičių stažuotes Austrijoje, atlikti praktiką pagal savo profesiją užsienio 

įmonėse. Taip būtų stiprinamos mokinių profesinės ir asmeninės 

kompetencijos, ugdomas jų savarankiškumas, verslumas. Taip pat projekto 

metu 4 profesijos mokytojai stebėdami darbą Austrijoje patobulins savo 

užsienio kalbos kompetencijas, susipažins su profesijos naujovėmis, išmoks 

taikyti aktyvaus mokymo metodus ir IT mokymo procese, o 2 administracijos 

darbuotojai susipažins su partnerių patirtimi rengiant naujas mokymo 

programas, pameistrystės mokymo forma ir jos nauda.

39 021,00

20 2019-1-LT01-KA102-060259 Klaipėdos laivininkų mokykla

Rambyno g. 14, 93179 

Klaipėda 935029173

Profesinis mokinių ir 

mokytojų tobulėjimas 

Vengrijoje

Paraiškos teikėjas – Klaipėdos laivininkų mokykla planuoja siųsti 20 mokinių 

praktikai Vengrijos  MAHART PassNave Kft. laisvajame uoste. Projekte 

dalyvaus po 10 jūrų uosto krovinių logistų ir 10 elektros įrenginių 

elektromechanikų arba laivų motoristų-elektrikų specialybės mokinių.

45 782,00

21 2019-1-LT01-KA102-060260 IĮ „Erasmus plius“

Žalioji a. 5, Aukštupėnai, 

40104 Kupiškio r. 922323919

Tarptautinė patirtis pereinant 

prie modulinės virėjo 

mokymo programos 

įgyvendinimo (II etapas)

Projektas teikiamas kaip veiklų tęstinumas įgyvendinamam projektui 

,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos 

įgyvendinimo”. Konsorciumą sudaro: 1. IĮ ,,Erasmus plius“, 2. Kretingos 

technologijos ir verslo mokykla, 3. Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla, 

4. Zarasų profesinė mokykla, 5. Šilutės profesinio mokymo centras, 6. Alantos 

technologijos ir verslo mokykla, 7. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės 

ūkio mokykla, 8. UAB ,,Via Unica“, 9. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai.

Projekto veiklos:

1. Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų 7 vizitai 

į Ispaniją, Malagą, į Švediją, Malmę.

2. Virėjo mokymo programos absolventų ilgalaikės darbo praktikos 

„ErasmusPro“ Italijoje.

3. Atvykstamieji virėjų (virtuvių šefų) vizitai į Lietuvą iš Ispanijos ir Švedijos.

101 805,00

22 2019-1-LT01-KA102-060278

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras Žirmūnų g. 143, 09128 Vilnius 943519583

Kompetencijos ugdymas 

praktinio mokymo ir 

pameistrystės būdu

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras planuoja siųsti 26 mokinius, 

12 profesijos mokytojų į BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur 

GmbH (Austrija), Infeba (Vokietija), Sistema Practices s.l. (Ispanija), 

PROMETEO (Italija). Pagrindinis projekto tikslas - profesinių žinių ir įgūdžių, 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas, mokymo prieinamumo ir mokymo proceso 

organizavimo gerinimas individualių lengvų drabužių siuvėjų – sukirpėjų, 

konditerio, virėjo, padavėjo-barmeno, duonos kepimo, masažo sričių 

specialistams.

85 776,00

23 2019-1-LT01-KA102-060279

Valstybės sienos apsaugos 

tarnyba prie Vidaus reikalų 

ministerijos Savanorių pr. 2, 03116 Vilnius 932548592

VSAT Pasieniečių mokyklos 

kursantų ir  kinologų 

kompetencijų tobulinimas

Paraiškos teikėjas – VSAT prie LR VRM Pasieniečių mokykla planuoja siųsti 

28 kursantus, 20 kinologų, 8 kinologijos specialistus administruojančius 

kinologinę veiklą į Politsei- ja Piirivalveamet (Estija), Szegedi Rendészeti 

Szakközépiskola (Vengrija), Komenda Glowna Strazy Granicznej (Lenkija), 

Valsts Robežsardze (Latvija). Projekto įgyvendinimas patobulintų paraiškoje 

įvardintas bendrąsias ir profesines projekto dalyvių kompetencijas, mokykla 

įgytų tarptautinio bendradarbiavimo patirties.

97 008,00

24 2019-1-LT01-KA102-060294

Kauno taikomosios dailės 

mokykla

V. Krėvės pr. 112, 50378 

Kaunas 948774849

Profesinių įgūdžių ir 

kompetencijų tobulinimas 

Vokietijoje ir Italijoje 

Paraiškos teikėjas – Kauno taikomosios dailės mokykla. Vizualinės reklamos, 

interjero apipavidalintojo ir kompiuterinės grafikos specialybės mokiniai turėtų 

galimybę patobulinti savo profesinius įgūdžius ir gebėjimus, socialines ir 

bendrąsias kompetencijas, užsienio kalbos žinias, atliekant praktiką užsienio 

įmonėse. Taip pat projekto įgyvendinimas leistų profesijos mokytojams, 

atliekant darbo stebėjimą, patobulinti savo profesines kompetencijas, susijusias 

su profesinio mokymo kūrybiškumo skatinimo metodų ir metodikų įvairovės 

taikymu mokyme, naujų šiuolaikinių kompiuterinio dizaino programų 

naudojimu mokymo procese, kartu ugdant asmeninę iniciatyvą. Po mobilumų 

mokytojai patobulins metodikas, praves atviras profesijos pamokas, parengs 

pristatymus. 

42 977,00



25 2019-1-LT01-KA102-060295 Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, 64310 Simnas,

Alytaus r. 946249648

Praktika būsimiems 

profesionalams

Simno žemės ūkio mokykla planuoja siųsti 18 mokinių praktikai Turkijoje bei 

Islandijoje. Projekte dalyvaus virėjo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

bei apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai, kuriems bus sudarytos 

galimybės gilinti profesines žinias Turkijos 5 žvaigždučių viešbutyje bei 

Islandijos ekologiniame ūkyje. Priimančios organizacijos nėra tarpinės 

organizacijos. 

77 738,00

26 2019-1-LT01-KA102-060297

Visagino technologijos ir 

verslo profesinio mokymo 

centras

Festivalio g. 7, 31143 

Visaginas 947581846

Pameistrystė - kelias į 

ekonomikos proveržį 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras planuoja siųsti 20 

energetikos sektoriaus specialybių moksleivių bei 14  profesijų mokytojų ir 

administracijos darbuotojų į VITALIS Betreuungsgesellschaft für 

Modellprojekte GmbH (Vokietija), Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

(Suomija), AusTraining Lern Ziel GmbH (Austrija). Projekto tikslas - didinti 

energetikos sektoriaus profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų 

atsakingų už profesinį mokymą strateginį planavimą, tobulinti šio sektoriaus 

profesijos mokytojų ir mokinių profesines ir bendrąsias kompetencijas.

74 252,00

27 2019-1-LT01-KA102-060300

Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokykla

Geležinio Vilko g. 16, 01112 

Vilnius 946139941

Įgudę ir mobilūs Europos 

automechanikai

Projekto paraiškos teikėjas – Vilniaus automechanikos  ir verslo mokykla. 

Projekto tikslas - parengti profesijos mokytojus šiuolaikiniams pro-fesiniams 

iššūkiams, kad jie galėtų kurti ugdymo aplinką, kuri garantuotų aukščiausios 

klasės įgūdžių ir gebėjimų perteikimą mokiniams. 

Veiklos:  1. Besimokančiųjų trumpalaikis mobilumas; 

2. Darbuotojų mokymai užsienyje - 20 asmenų savaitės trukmės veiklose;

 3. Darbuotojų dėstymo vizitus projekto priimančių partnerių PM institucijose; 

Kiekviename iš mokinių mobilumų srautų dalyvaus 1 - 2 specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų.

175 351,00

28 2019-1-LT01-KA102-060304

Lietuvos darbdavių 

konfederacija Algirdo g. 31, 03219 Vilnius 910908765

Profesinio mokymo įstaigų 

absolventų gebėjimo mokytis 

darbinėje veikloje 

stiprinimas (IV etapas)

Lietuvos darbdavių konfederacija bei konsorciumo nariai: Vilniaus 

technologijų mokymo centras, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras ir VšĮ 

Mokykla „Art of Beauty“ – planuoja siųsti 15 sveikatinimo, sveikatingumo, 

grožio bei informacinių ir komunikacinių technologijų sričių profesijos 

mokytojų į 5 stažuotes į Bulgariją, Kroatiją, Maltą, Slovėniją ir Vengriją, 

organizuoti 5 dėstymo vizitus Lietuvoje pakviečiant 10 užsienio šalių įmonių 

specialistų iš Bulgarijos, Kroatijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos, siųsti 50 

profesinio mokymo įstaigų mokymo programų, susijusių su turizmo 

paslaugomis, absolventų į 5 stažuotes į Bulgariją, Kroatiją, Maltą, Slovėniją ir 

Vengriją. Šios veiklos prisidės prie projekto pagrindinio tikslo – stiprinti 

profesinio mokymo indėlį į turizmo sektoriaus konkurencingumo augimą, 

prisidedant prie šio sektoriaus paslaugų įvairovės didinimo ir platesnio 

informacinių technologijų inovacijų pritaikymo - pasiekimo.

294 009,00

29 2019-1-LT01-KA102-060332

Viešoji įstaiga Telšių 

regioninis profesinio mokymo 

centras

S. Daukanto g. 6b, 88318 

Varniai 945623707

„Į profesinį meistriškumą per 

tarptautinį mobilumą  ir 

kompetencijų tobulinimą“

Paraiškos teikėjas – VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras bei 

nacionalinio konsorciumo nariai: Mažeikių politechnikos mokykla ir VšĮ 

Kretingos technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 30 mokinių 

(statybos, automobilių priežiūros, maisto gamybos ir IT sektorių specialybių) į 

praktikas Maltoje bei Vokietijoje. Projektu siekiama užtikrinti didesnes 

būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes, suteikiant jiems galimybes 

tobulinti profesinius gebėjimus ir kompetencijas praktikos užsienyje 

laikotarpiu.

70 502,00

30 2019-1-LT01-KA102-060335

Viešoji įstaiga Kretingos 

technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C , 97100 

Kretingsodžio k., Kretingos r. 946807107

Darbu pagrįstas mokymas - 

profesinio mokymo 

pagrindas

Paraiškos teikėjas planuoja siųsti 18 virėjo ir automobilių mechaniko 

specialybių mokinių darbinei praktikai Austrijos, Vokietijos, Ispanijos, Airijos 

įmonėse. Taip pat numatoma sudaryti galimybes 8 profesijos mokytojams 

atlikti 2 sav. trukmės praktikas Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Airijos 

įmonėse. Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus numatoma tobulinti pareiškėjo 

įstaigos veiklą: strateginius planus, metinius veiklos planus ir (ar) ugdymo 

procesą.

20 931,00

31 2019-1-LT01-KA102-060341

Vilniaus technologijų mokymo 

centras

Kalvarijų g. 159, 08313 

Vilnius 947521415

Pedagogų pasiruošimas kitų 

kultūrų ir socialinės 

atskirties asmenų mokymui

Projekto paraiškos teikėjas – Vilniaus technologijų mokymo centras. Projekto 

paraiška teikiama konsorciumo vardu, kurį sudaro 5 nariai. Projekto tikslinė 

grupė – pedagogai ir personalo darbuotojai. Projekto tikslas – paruošti ir 

vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos 

profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų  iš patirtį turinčių ES 

šalių. 

21 916,00



32 2019-1-LT01-KA102-060380

Amatų mokykla „Sodžiaus 

meistrai“

Meistrų g. 10, 21177 

Rūdiškės, Trakų r. 933513936

Profesiniai įgūdžiai tavo 

ateičiai 

Paraiškos teikėjas – Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ planuoja siųsti 8 

virėjo, dailidės ir aplinkotvarkos profesijos moksleivius į 2 savaičių trukmės 

stažuotes tobulinti savo profesinių ir asmeninių kompetencijų į Prancūziją. 

Tikimasi, kad patobulinę profesines ir asmenines kompetencijas mokiniai 

lengviau įsilies į darbo rinką. 

16 361,00

33 2019-1-LT01-KA102-060389

Vilniaus geležinkelio 

transporto ir verslo paslaugų 

mokykla Islandijos g. 3, 01401 Vilnius 945639033

Geležinkelio transporto 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas ES šalyse

Projektas „Geležinkelio transporto profesinių kompetencijų tobulinimas ES 

šalyse“ skirtas PM mokiniams atlikti praktiką įmonėse, ir mokyklos 

darbuotojams dalyvauti darbo stebėsenos vizituose įmonėse ir profesinio 

mokymo įstaigose Austrijoje, Ispanijoje, Latvijoje ir Vokietijoje.

41 110,00

34 2019-1-LT01-KA102-060397 Joniškio žemės ūkio mokykla Upytės g. 77, 84152 Joniškis 947906990 Praktiniai įgūdžiai

Paraiškos teikėjas – Joniškio žemės ūkio mokykla. Pagrindinis projekto tikslas 

- tobulinti profesinius bei socialinius gebėjimus gamybinės praktikos užsienio 

įmonėse metu, siekiant geresnių sėkmingos profesinės integracijos į šiuolaikinę 

darbo rinką galimybių.

16 617,00

35 2019-1-LT01-KA102-060427

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centras Dvaro g. 144A, 76199 Šiauliai 943505809

Kokybiška praktika = 

žingsnis į darbo rinką

Šiaulių darbo rinkos mokymo centras planuoja siųsti 9 profesijos mokytojus ir 

mokymo organizatorius į 3 vizitus į Airiją, Vokietiją ir Italiją, siekiant jiems 

įgyti naujos patirties praktinio mokymo procese bei 15 masažo specialybės ir 

grožio paslaugų sektoriaus mokinių į 4 vizitus Italijoje, Airijoje ir Vokietijoje 

įgyti praktinių gebėjimų. Šios veiklos prisidės prie projekto pagrindinių tikslų 

– tobulinti profesinio mokymo/si paslaugų kokybę, gerinant praktinio mokymo 

galimybes realioje darbo vietoje bei kelti mokytojų kvalifikaciją, užtikrinant 

galimybę dirbti kokybiškai, kūrybiškai, efektyviai ir saugiai - pasiekimo. 

60 932,00


