
Eil. 

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

Skiriama 

dotacija

1 2019-1-LT01-KA116-060100
Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centras

R.Kalantos g. 80, 52364 

Kaunas
Kokybė  ir efektyvumas 947131087

Projekto tikslas - gerinti specialistų parengimo kokybę ir efektyvumą per tarptautiškumo veiklas. 

Paraiškoje numatyti mobilumo srautai, tokie patys, kaip ir buvo planuota, išskyrus į Daniją vyks ne 14 

statybininkų mokinių, o 12, nes mėnesiui išvykti gali ribotas skaičius mokinių. Srautai mokiniai (31 

diena): Danija - 12 statybininkų, ilgalaikis bendradarbiavimas, stažuotė profesinio rengimo centre; 

Vengrija - 8 slaugytojų padėjėjai, susipažins su vaikų slauga Vengrijoje; Vengrija - 4 virėjai su spec. 

poreikiais, ilgalaikis bendradarbiavimas, stažuotė maitinimosi įmonėse; Italija - 4 virėjai su spec. 

poreikiais, susipažins su Italijos virtuve; Vokietija - 8 apdailininkai (statybininkai) su spec. poreikiais, 

susipažins su Vokietijos statybų pramone, statybiniai - apdailos darbai; Srautai darbuotojai (7 dienos): 

Airija  - 8 darbuotojai statybininkai, susipažinti su Airijos statybų pramone; Italija - 6 darbuotojai virėjai, 

mokinantys virėjus, su spec. poreikiais, susipažins su Italijos virtuve ir spec. poreikių mokinių rengimu 

Italijoje; Malta - 6 darbuotojai, mokinantys slaugytojų padėjėjus, susipažins su slauga ir slaugytojų 

padėjėjų rengimu Maltoje.

146 508,00

2 2019-1-LT01-KA116-060105
Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykla

J. Janonio g. 13, 92238 

Klaipėda
Naujos kompetencijos 947558275

Projekto tikslai atitinka mokyklos Europinės tarptautiškumo strategijos tikslus. Projekto įgyvendinimo 

metu siekiama plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, suteikti mokiniams ir darbuotojams galimybes 

tobulinti savo kompetencijas; atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, gerinti mokyklos profesinio mokymo 

kokybę. Numatyta organizuoti 22 pirminio profesinio mokymo mokinių mobilumus bei 14 profesinio 

mokymo specialistų mobilumus. Planuojami trys mobilumų srautai - verslo ir administravimo specialybių 

8 mokinių mobilumas Airijoje, IT specialistų  6 mokinių mobilumas Lenkijoje, reklamos ir fotografijos 

specialybių 8 mokinių mobilumas Lenkijoje.

72 466,00

3 2019-1-LT01-KA116-060120
Viešoji įstaiga Kuršėnų 

politechnikos mokykla

Daugėlių g. 17, 81125 

Kuršėnai

Kompetencijų kėlimas tarptautinėje 

aplinkoje – raktas į profesinio 

mokymo kokybę

949198060

Projekte numatytos dvi trumpalaikės (vidutinė stažuotės trukmė 28 d.) besimokančiųjų stažuotės 

užsienyje, taikant ECVET. 6 automobilių mechaniko mokymo programos mokinių stažuotė vyks 

Vokietijos profesinio mokymo centre, 4 apeigų ir švenčių organizatoriaus, 2 konditerio mokymo 

programų mokiniai stažuosis Italijos įmonėse. Baigiamojo kurso automobilių mechaniko mokymo 

programos mokiniai dalyvaus ilgalaikėje (92 d.) ErasmusPro mobilumo veikloje - stažuosis Portugalijos 

įmonėse. Praktikos programos, darbo, gyvenimo sąlygų aptarimui ir suderinimui planuojamas 1 asmens 

išankstinis vizitas į Portugalijos partnerinę organizaciją.

78 918,00

4 2019-1-LT01-KA116-060163
Kėdainių profesinio 

rengimo centras

Šėtos g. 105, 58117 

Kėdainiai

Tarptautinė patirtis - profesinio 

mokymo kokybės užtikrinimas
947805916

Paraiškoje numatyta įgyvendinti šias mobilumo veiklas:

1. Trumpalaikė 2-5 sav.trukmės mokinių praktika darbo vietoje, 58 profesinio mokymo programų 

mokiniai.

2. Ilgalaikė 3 mėn. trukmės mokinių praktika darbo vietoje,  1 padavėjo ir barmeno ir 1 apdailininko 

(statybininko) profesinio mokymo programų absolventai.

3. Dėstymo vizitai, 4  dalyviai (4 profesijos mokytojai išvyks į integruotą profesinės anglų kalbos ir 

automobilių  mechanizmų, statybos technologijų ir ekonomikos profesinių dalykų 5 d.d trukmės dėstymo 

vizitą Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi).

4. Personalo darbo stebėjimo, praktikos įmonėje vizitai,12 dalyvių.

179 744,00

5 2019-1-LT01-KA116-060190
Kupiškio technologijos ir 

verslo mokykla

Jaunimo g. 8, 40128 

Kupiškis

Ugdymo kokybės tobulinimas per 

Erasmus+ veiklas
947381832

Numatytos projekto temos:  Pameistrystė, Inovatyvūs mokymo metodai ir IT taikymas. plėtojamas 

bendradarbiavimas su užsienio partneriais taikant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET); 

taip pat vystomas kryptingas Kokybės vadybos sistemos palaikymas. Numatyta įgyvendinti 31 mokinių 

mobilumą, iš jų 3 ErasmusPro mobilumai, ir 19 personalo mobilumų, iš jų vienas atvykstamasis. 

114 872,00

6 2019-1-LT01-KA116-060203
Kauno technikos profesinio 

mokymo centras

V. Krėvės pr. 114, 50315 

Kaunas
Judumas ir patirtis - laisvė rinktis 917764240

Šiuo projektu siekiama:

1) Stiprinti esamas bei kurti naujas partnerystes.

2) Suintensyvinti išvykstamąjį mobilumą.

Projekto dalyvius planuoja priimti 18 institucijų, iš jų 17 profesinio mokymo organizacijų ir 1 profesinio 

mokymo asociacija, kurios yra kompetentingos derinant dalyvių mokymo programų turinį, taip pat 

vertinant mokinių įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas pagal ECVET sistemos elementus. Į 

mobilumus išvyks besimokantieji: - Orlaivių mechanikai - 3, Logistai ekspeditoriai - 8, Automobilių 

mechanikai / automobilių elektromechanikai - 11, Santechnikai - 8, Suvirintojai - 2, Staliai / baldžiai - 

11, Elektros įrenginių elektromechanikai - 2, Apdailininkai - 2

ir personalas: - Orlaivių mechanikai - 2, Logistai ekspeditoriai - 2, Automobilių mechanikai / 

automobilių, elektromechanikai - 2, Santechnikai - 3, Suvirintojai - 1, Elektros įrenginių 

elektromechanikai - 2, Apdailininkai - 2, Metalo apdirbimo - 2

123 198,00

2019 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją turinčių institucijų 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų (KA116) sąrašas



7 2019-1-LT01-KA116-060204

Viešoji įstaiga Vilniaus 

Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras

Jeruzalės g. 53, 08420 

Vilnius

Sparti aktualijų integracija 

profesiniame mokyme
949713518

Šiuo mobilumo projektu siekiama tiek centro darbuotojams, tiek mokiniams susipažinti su užsienio 

profesinio rengimo praktika, jų taikomomis naujovėmis. Numatomos šios veiklos: statybos mokytojų 

vizitas į Suomiją gilinti žinias apie išmanių namų statybą, statybos mokytojų vizitas į Slovakiją gilinti 

žinias apie plokščiųjų stogų rengimą, žinių skyriaus ir mokymų organizavimo skyriaus darbuotojas siųsti 

į Vokietiją susipažinti su konfliktų valdymu pamokų metu, energetikos ir transporto srities mokytojus 

siųsti į Vokietiją gilinti profesinių savo srities žinių, projektų skyriaus darbuotoją išsiųsti į Italiją 

susipažinti su finansavimo šaltinių paieška, projektų organizavimo subtilybėmis, kontaktų tinklo 

plėtojimo galimybėmis, žinių skyriaus ir mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas siųsti į Graikiją, 

administracijos darbuotojus siųsti į Italiją gilinti žinias bei dalintis patirtimi, kaip teisingai rengti 

profesinių institucijų strategijas ir kaip tinkamai jas įgyvendinti. 4 statybos srities mokinius siųsti į 

Suomiją, 4 energetikos ir 2 transporto į Vokietiją,  2 metalo srities į Italiją, 2 santechnikus į Graikiją, 2 

transporto į  Italiją mokinius atlikti dalį savo profesinės praktikos ir ugdyti mokinių socialines 

kompetencijas. Taip pat planuojama organizuoti du dėstymo vizitus.

41 698,00

8 2019-1-LT01-KA116-060209
Utenos regioninis profesinio 

mokymo centras

Aukštaičių g. 5, 28217 

Utena
Žinios. Praktika. Darbas 947891664

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą 

tarptautiniu lygmeniu, siekiant rengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. Projekte 

dalyvaus: 74 mokiniai ir absolventai, kurie vyks į 3 savaičių stažuotes Latvijoje, Italijoje, Lenkijoje, 

Maltoje, Ispanijoje, Kipre. 11 profesijos mokytojų. 1 atvykstantis verslo įmonės atstovas. Planuojamas 1 

atvykstamasis 5 dienų mokymo vizitas į Lietuvą. Atvyks pienininkas iš Italijos pieninės „Posta la Via“, 

kuris ves mokymus centro pienininkystės profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo 

specialybės mokiniams, Aukštaitijos ūkininkams apie puskiečių ir kietųjų sūrių gamybą.

194 960,00

9 2019-1-LT01-KA116-060211 Klaipėdos turizmo mokykla
Taikos pr. 69, 94112 

Klaipėda

Kokybės gerinimas profesiniame 

mokyme
946099395

Projekto tikslai ir numatytos veiklos atitinka mokyklos tarptautiškumo strategiją ir veiksmų planą. 

Planuojamas mobilumo dalyvių skaičiaus padidėjimas 4 mokiniais ir 2 darbuotojais. Viso numatoma 

dalyvių: 48 mokiniai ir  28 darbuotojai. Numatomi 4 ErasmusPro mobilumo vizitai, kurie, tikimasi, 

suteiks galimybę mokiniams ir absolventams patobulinti turimas bei įgyti naujų kompetencijų, įgūdžių 

atitinkančių darbo rinkos poreikius. Profesijos mokytojai kels kvalifikaciją, atnaujins mokymo turinį, 

dalinsis patirtimi, organizuos meistriškumo konkursus mokymo kokybei gerinti. Administracijos 

darbuotojai įgaus žinių, idėjų mokymo programų tobulinimui, pagerins vadybinius, projektų 

organizavimo gebėjimus, užsienio kalbos įgūdžius.

217 454,00

10 2019-1-LT01-KA116-060215

Viešoji įstaiga Vilniaus 

statybininkų rengimo 

centras

Laisvės pr 53, 07191 

Vilnius
ES šalių patirtis 949717786

Centras plėtodamas tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendindamas mobilumo bei strateginių 

partnerysčių projektus siekia perimti europinę patirtį, gerinti profesinį rengimą bei mokymo kokybę. 

Planuojamos stažuotės į: 9 partnerines institucijas. Projekto dalyviai: 38 mokiniai ir 23 profesijos 

mokytojai. Mokinių stažuotės- 2 savaičių. Ilgesniam laikui mokiniai išvykti negali, nes pradėtos 

įgyvendinti modulinės programos. Modulinių programų trukmė yra nedidelė, todėl mokiniai neįgytų visų 

programoje numatytų kompetencijų. Profesijos mokytojai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, 

mokiniai dirbs mokyklų gamybinėse dirbtuvėse ir statybos įmonėse, įgis naujų bendrųjų ir specialiųjų 

statybos darbų kompetencijų.

106 318,00

11 2019-1-LT01-KA116-060218
Vilniaus turizmo ir 

prekybos verslo mokykla

Žirmūnų g. 143, 9128 

Vilnius
Praktika  Europoje 945372865

Projekto tikslas – per 12 mėnesių tarptautines profesines kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 58 pirminio 

ir tęstinio profesinio lygmens mokiniai ir 8 profesijos mokytojai. Projektas prisideda prie mokyklos 

tarptautiškumo strategijos ir įgyvendinimo - plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, gerinant mokyklos 

bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir konkurencingumą, didinti tarptautinių mobilumų kokybę, 

užtikrinant užsienyje įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimą ir pripažinimą, didinti užsienio kalbų 

kompetencijas ir siekti mokyklos žinomumo tarptautiniame lygmenyje. Mokyklos 2019 m. vienas iš 

prioritetų - didinti mokyklos bendruomenės įsitraukimą į tarptautines veiklas. Numatomas projekto 

poveikis - didesnės profesinės ir sociokultūrinės dalyvių kompetencijos, motyvacija siekti geresnių 

rezultatų profesinėje ir asmeninėje srityse. Profesijos mokytojams - pakelta mokytojų profesinė 

kvalifikacija gerins mokymo kokybę ir patrauklumą. Patobulėję mokinių ir mokytojų užsienio kalbos 

įgūdžiai leis ateityje prisidėti prie mokyklos tarptautiškumo.

184 582,00

12 2019-1-LT01-KA116-060219
Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykla

Kauno g. 108, 20115 

Ukmergė

Profesinių žinių ir praktinių įgūdžių 

tobulinimas užsienyje
948264920

Pagrindinis projekto tikslas-tobulinti mokinių bei profesijos mokytojų profesinies žinias bei praktinius 

įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką. 

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

1.Tobulinti bei įgyti naujus profesinius įgūdžius; 2.Lavinti socialinius įgūdžius: ugdyti individualaus bei 

komandinio darbo įgūdžius, komunikacinius įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; 

3.Tobulinti profesinės bei bedrosios užsienio kalbos įgūdžius; 4.Įgyti tarptautinę profesinę praktinę 

patirtį; 5.Plėsti kultūrinį-geografinį akiratį; 6. Ugdyti tarptautines-tarpkultūrines kompetencijas.

Projekte dalyvauja 74 dalyviai, iš jų 64 įvairių specialybių mokiniai bei absolventai, įvairių specialybių 8 

profesijos mokytojai bei 2 virėjai iš Italijos, atvyksiantys dėstyti į Ukmergės TVM. 

137 969,00



13 2019-1-LT01-KA116-060242
Vilniaus paslaugų verslo 

profesinio mokymo centras

Didlaukio g. 84, 08303 

Vilnius

Mokinių ir personalo mobilumai 

2019
947785061

Projekto tikslai: suteikti mokiniams, besimokantiems įvairių profesijų, turintiems skirtingus gebėjimus, 

galimybę tobulinti profesinius bei bendruosius įgūdžius tarptautinėje erdvėje, kurie užtikrins geresnes 

įsidarbinimo galimybes, didins jų tarpkultūrinį sąmoningumą; stiprinti personalo profesines bei 

tarpkultūrines kompetencijas, kurios užtikrins profesinio mokymo kokybę bei tarptautinio 

bendradarbiavimo plėtrą.

Projekto tikslinė grupė – 51 antro ir trečio kurso mokinys, besimokantys įvairių profesijų (kirpėjo, 

higienines kosmetikos kosmetiko, masažuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, auklės, fotografo, floristo 

padėjėjo/dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, interjero apipavidalintojo bei reklamos gamintojo), vyks į 

stažuotes Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Makedonijoje, Maltoje ir atliks 

profesinio mokymo praktiką  užsienio šalies įmonėje ar profesinio mokymo institucijų praktinio mokymo 

dirbtuvėse. Kita tikslinė grupė – 6 profesijos mokytojai/darbuotojai, atsakingi už profesinį mokymą, 

kurie vyks į darbo stebėjimo vizitą Prancūzijoje, atliks praktiką įmonėse Ispanijoje. 

123 386,00

14 2019-1-LT01-KA116-060286

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio 

mokymo centras

Taikos pr. 67, 94112 

Klaipėda
Mokykis ir tobulėk kartu 943862769

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti du tikslus: 

1. Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas, taip didinant 

profesinio mokymo kokybę Vizitų metu 30 Inžinerinės pramonės ir statybos skyriaus mokinių 3 savaites 

(Estijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Italijoje, Kipre) tobulins profesines technologines 

kompetencijas pagal studijuojamos mokymo programos tikslus, t.y. atliks praktiką, taip pat tobulins 

užsienio kalbos žinias. 2. Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas. Darbuotojai įgis 

žinių apie naujausius technologinius procesus, mokysis atlikti šiuolaikines technologines operacijas, 

išbandys darbą su įvairiomis medžiagomis ir technologine moderniausia įranga. Grįžę savo žinias 

perduos mokiniams, kurie vėliau taps tos srities įmonių darbuotojais.

91 200,00

15 2019-1-LT01-KA116-060301
Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo centras

Taikos pr.133, 51123 

Kaunas
Profesinis mobilumas 947663617

Projekto tikslas -vykdyti mobilumo veiklas, kurios padeda asmeniui, vykstančiam į mobilumą, plėtoti 

profesines ir bendrąsias kompetencijas ir prisideda prie Kauno MPPMC veiklos efektyvumo. Projekte 

numatoma 85 mokinių (4 ErasmusPro) ir 30 personalo mobilumų (3 atvykstamieji ir 2 IPV).

301 001,00

16 2019-1-LT01-KA116-060313
Alytaus profesinio rengimo 

centras
Putinų g. 40, 62175Alytus

Kokybiška stažuotė - galimybė 

tobulėti
946471293

Projektu apimamos visos Alytaus PRC vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, todėl

projektas turi net 17 priimančiųjų partnerių 10 šalių. Projekte numatyta 119 mokinių mobilumų, 24 

darbuotojų stažuotės, 2 ilgalaikiai "ErasmusPro" absolventų mobilumai bei 2 atvykstamieji dėstymo 

vizitai iš Italijos (virėjų sektorius).

369 009,00

17 2019-1-LT01-KA116-060328 Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2, 53313 

Mastaičiai, Kauno raj.

Lietuvos policijos mokyklos 

kursantų ir darbuotojų profesinių 

įgūdžių ugdymas

910046726

Darbuotojų ir kursantų stažuotėms pasirinktos policijos pareigūnų rengimo įstaigos Vokietijoje, 

Lenkijoje, Estijoje ir Švedijoje. Projekte numatyti 2 savaičių trukmės 15 LPM kursantų mobilumai ir 5 d. 

trukmės 3 darbuotojų stažuotės projekto partnerių įstaigose.

32 111,00

18 2019-1-LT01-KA116-060337

Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla

Aldonos g. 4, 35230 

Panevėžys

Profesinės karjeros kelias su 

Erasmus+
917389238

Į praktinį mokymą 8 ES šalyse vyks 36 įvairių profesijų mokymo programų mokiniai ir 9 profesinio

mokymo specialistai darbo stebėjimui. Lietuvą dėstymo vizitui atvyks: 1 floristo profesijos įmonės 

darbuotojas iš Latvijos, 1 siuvėjo/dizainerio profesijos įmonės darbuotojas iš šiaurės Italijos ir 1 

Informacinių technologijų profesijos įmonės darbuotojas iš Vokietijos.

116 558,00

19 2019-1-LT01-KA116-060340
Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centras

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 

44287 Kaunas

Profesinio mokymo kokybės 

gerinimas vykdant mokymusi darbo 

vietoje grįstas praktikas ir gerosios 

patirties perėmimo stažuotes.

948012817

Pareiškėjas planuoja organizuoti 101 mobilumą 8 šalyse (Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Portugalijoje, 

Ispanijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Prancūzijoje), iš kurių 24 profesijų mokytojų, 10 administracijos

darbuotojų mobilumai bei 2 atvykstamieji vizitai dėstymo tikslais, 61 trumpalaikis mokinių mobilumas ir   

4 "ErasmusPro" mobilumo veiklos.

145 572,00

20 2019-1-LT01-KA116-060353
Kauno informacinių 

technologijų mokykla

Laisvės al. 33, 44311 

Kaunas
Įgūdžių plėtra IT srityje 947275811

Projektas, skirtas profesinio mokymo mokinių ir personalo mobilumui, truksiantis 1 metus.

Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 25 profesinio mokymo moksleiviai bei 12

profesijos mokytojų vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje, Portugalijoje,

Austrijoje, Italijoje, Maltoje, Turkijoje bei Kipre.

123 986,00

21 2019-1-LT01-KA116-060370

Joniškėlio Igno Karpio 

žemės ūkio ir paslaugų 

mokykla

Mokyklos g. 3, 39295 

Narteikiai, Pasvalys

Mokinių ir mokytojų europinė 

praktika 
947878181

Pagal projektą stažuotėse užsienyje dalyvaus 34 įvairių mokymo programų mokiniai, tarp jų 4 

absolventai ir 3 spec. poreikių mokiniai. Planuojami 7 mokinių srautai į 7 skirtingas šalis. Mobilumų 

trukmė nuo 18 iki 28 dienų. Į darbo stebėjimo vizitus vyks 6 profesijos mokytojai/

91 932,00

22 2019-1-LT01-KA116-060388
Biržų technologijų ir verslo 

mokymo centras

Skratiškių g. 6, 41156 

Biržai
Ugdyk karjerą su Erasmus+ 944444575

Projekte  planuojama organizuoti 50  įvairių profesinio mokymo programų mobilumų. 2019 – 2020 m. m. 

suplanuota 19 mokymo specialistų kartu su administracijos darbuotojais mobilumo vizitų. Taip pat 

planuojami du atvykstamieji vizitai virėjo ir floristo mokymo programos mokytojams, mokiniams ir 

socialiniams partneriams. Numatyti 2 dėstymo vizitai Latvijoje.

132 032,00

23 2019-1-LT01-KA116-060395
Šiaulių profesinio rengimo 

centras
Gardino g. 4, 78231 Šiauliai

Profesinių ir bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas tarptautinėje aplinkoje
947687479

Projekto įgyvendinimo metu  50 Šiaulių PRC mokinių dalyvaus profesinėse stažuotėse užsienio parnerių 

profesinio mokymo centruose bei įmonėse. 6 profesijos mokytojai vyks į darbo stebėjimo vizitus užsienio 

įmonėse bei praktinio mokymo centruose ir 1 stambios gamybinės įmonės atstovas atvyks į Šiaulių PRC. 

117 330,00


