
Eil. 

Nr. Projekto numeris

Organizacijos 

pavadinimas

Organizacijos 

adresas Projekto pavadinimas Santrauka Biudžetas

1

2015-1-LT01-

KA102-013206

Kėdainių 

profesinio rengimo 

centras

Šėtos g. 105, 

Kėdainiai

Profesinio mokymo 

specialistų 

kompetencijų 

tobulinimas dirbant 

su socialinę riziką ir 

atskirtį patiriančiais 

mokiniais

Projekto pareiškėjas, Kėdainių PRC, kartu su projekto partneriais, Jonavos PM ir 

Daugų TVM, siunčia 15 profesijos mokytų stažuotei į Portugalijos, Rumunijos ir 

Ispanijos mokymo įstaigas 1-os savaitės stažuotei. Projektu siekiama plėtoti 

profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, kurios padės 

socialinę riziką ar socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams socializuotis, 

integruotis visuomenėje, bei padės jiems neiškristi iš profesinio mokymo 

sistemos. Pareiškėjas projekto poreikį pagrinė konsorciumo narių atliktu tyrimu 

„Kompetencijos dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais“. 

24 680,00

2

2015-1-LT01-

KA102-013328

VšĮ Telšių 

regioninis 

profesinio mokymo 

centras

S. Daukanto 6b, 

Varniai, Telšių r.

Verslumas - kaip 

užtikrinta galimybė 

įsitvirtinti Europos 

darbo rinkoje

Projekto paraišką parengė konsorciumas, kurį sudaro 4 Lietuvos organizacijos. 

Paraiškos teikėjas – VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras. Projekto 

tikslas – mokinių ir darbuotojų, vykdančių bei kuruojančių profesinį mokymą, 

verslumo ir profesinių įgūdžių bei jų ugdymo tobulinimas, taip didinant profesinio 

mokymo kokybę konsorciumo narių organizacijose, užtikrinant didesnes 

absolventų įsidarbinimo galimybes. Projekto tikslui pasiekti planuojama 

organizuoti 2 statybos srities bei barmeno ir virėjo specialybių mokinių grupių 

vizitus į 2 šalis – Vokietiją ir Latviją (iš viso – 14 mokinių) bei 3 statybos 

sektoriaus, virėjo, padavėjo-barmeno, turizmo, specialybės užsienio kalbos ir 

ekonomikos programas dėstančių mokytojų vizitus į 3 šalis – Daniją, Portugaliją ir 

Turkiją. Mokinių vizitai truks po 4 savaites, mokytojų vizitai – po savaitę. 

Projekto vykdymo metu planuojama parengti mokomąją medžiagą mokinių 

verslumui ugdyti.

54 793,00

3

2015-1-LT01-

KA102-013044

Vilniaus 

technologijų ir 

verslo profesinio 

mokymo centras

Kalvarijų g. 159, 

Vilnius

Keramikos gamybos 

tradicijos ir 

inovacijos - praktinių 

įgūdžių tobulinimas 

ES

Projekto tikslinė grupė – 12 pirminio profesinio lygmens keramikos gamintojo 

specialybės mokinių iš Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro. 

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti europinius 

standartus atitikančių žinių keramikos srityje. Projekto metu planuojama 

organizuoti 2 vizitus po 3 savaites pas priimančius partnerius Portugalijoje ir 

Italijoje. 

23 800,00

4

2015-1-LT01-

KA102-013109

Visagino 

technologijos ir 

verslo profesinio 

mokymo centras

Festivalio g. 7, 

Visaginas

Mechatronikas - 

modernųjų 

technologijų 

specialistas

Pagrindinis projekto tikslas – didinti mechatronikos srities besimokančiųjų ir 

profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, tokiu būdu įgyjant profesinių 

įgūdžių, reikiamų sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką.

Projektas skirtas 30-iai mechatronikos specialybės mokinių bei 12-ai 

mechatronikos ar susijusių specialybių mokytojų iš 4 siunčiančiųjų organizacijų: 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus technologijų 

ir verslo profesinio mokymo centro, Panevėžio profesinio rengimo centro ir 

Elektrėnų profesinio mokymo centro. 

Projekte planuojami 3 mokinių vizitai (10 asmenų srautas + lydintis asmuo) ir 3 

pedagogų vizitai (4 asmenų srautas) į Italiją, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę.

96 171,00

5

2015-1-LT01-

KA102-013156

Varėnos 

technologijos ir 

verslo mokykla

J. Basanavičiaus g. 

1, Varėna Keturi ratai

Projekto siunčiančioji organizacija - Varėnos technologijos ir verslo mokykla. 

Priimančiosios organizacijos - tarpinė Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi 

Turkijoje, tarpinė Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Vengrijoje. Į stažuotę vyks 14 mokinių 28 dienų vizitui. Projekto tikslai - suteikti 

praktikos galimybių autoremonto specialybės moksleiviams. Numatomi projekto 

rezultatai - pagerėjusios bendrosios mokinių kompetencijos bei specifinės 

autoremontininkų kompetencijos.

31 941,00

6

2015-1-LT01-

KA102-013238

Vilniaus 

technologijų ir 

verslo profesinio 

mokymo centras

Kalvarijų g. 159, 

Vilnius

Eurometalistas: 

metalo apdirbimo 

specialistų 

kompetencijų 

tobulinimas 

Projekto tikslinė grupė – 7 atstovai (mokytojai ir administruojantis personalas) iš 3 

siunčiančiųjų organizacijų: Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 

centro, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo 

centro. Projekto metu planuojama organizuoti vieną vienos savaitės trukmės vizitą 

pas priimantį partnerį Portugalijoje. Projekto tikslas – kvalifikuotų profesijos 

mokytojų ir specialistų rengimas.

9 968,00

7

2015-1-LT01-

KA102-013312

VšĮ Alantos 

technologijos ir 

verslo mokykla

Technikumo g. 2, 

Naujasodis, 

Molėtų r. Verslumas kaime

Projekte dalyvaus ir 3 savaites užsienyje stažuosis VšĮ Alantos technologijos ir 

verslo mokyklos mokiniai (21), besimokantys ekologinio ūkio 

darbininko/darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbininko/darbuotojo, kaimo 

paslaugų verslo darbininko/darbuotojo, maisto ruošimo technologijų specialybių ir 

3 lydintieji asmenys.  Vokietijoje mokiniai susipažins su žemės ūkio verslais, 

Jungtinėje Karalystėje susipažins su gyvulininkystės ūkio specifika, Ispanijoje 

dalyviai gilinsis į kaime gaunamos produkcijos perdirbimo galimybes. Pagrindinis 

projekto tikslas - suteikti verslumo žinių ir įgūdžių mokiniams, taip skatinant juos 

kurti savo verslą ar kitą veiklą  kaimo vietovėse.

45 710,00

8

2015-1-LT01-

KA102-013313

VšĮ Kretingos 

technologijos ir 

verslo mokykla

Sodžiaus 1C, 

Kretingsodžio k.

Verslumo ugdymas - 

tiesiausias kelias į 

lyderystę

Paraiškos teikėjas – Kretingos technologijos ir verslo mokykla planuoja siųsti 16 

mokinių keturių savaičių trukmės praktikai ir 4 profesijos mokytojus 1 savaitės 

trukmės praktikai į tarpinių organizacijų Almond Vocational Link Ltd (Jungtinė 

Karalystė) ir Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija) 

surastas praktikos vietas. Pagrindinis projekto tikslas tobulinti mokinių ir 

mokytojų verslumo, socialines ir kalbines kompetencijas, integruoti verslumo 

ugdymą į mokymosi procesą.

48 709,00

2015  m. Erasmus+ profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo rezervinių projektų sąrašas (prioritetine tvarka)



9

2015-1-LT01-

KA102-013104

Panevėžio 

prekybos ir 

paslaugų verslo 

mokykla

Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys

Verslumo mąstymo, 

kūrybiškumo įgūdžių 

ugdymas 

profesiniame 

mokyme

Konsorciumo partneriai –  Klaipėdos turizmo mokykla, Kupiškio technologijos ir 

verslo mokykla, M. Rimkevičaitės technologinė mokykla. Partneriai užsienyje -  

IEC TEMIS (Ispanija), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich 

(Austrija), Hotelova skola Vincenze Priessnitze Jesenik (Čekija). Projekto tikslas – 

tobulinti profesijos mokytojų kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, perimant 

užsienio šalių patirtį, siekiant ugdyti verslų, kūrybišką asmenį, pasirengusį 

profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis besikeičiančiame darbo rinkoje. 

Į praktiką vyks 18 profesijos mokytojų. 

26 040,00

10

2015-1-LT01-

KA102-013110

Mažeikių 

politechnikos 

mokykla

Ventos g. 18, 

Mažeikiai

Dekoravimo 

elementų taikymas 

interjere

Teikėjas – Mažeikių politechnikos mokykla. Konsorciumo partneriai –  VšĮ Telšių 

regioninis profesinio mokymo centras, Kauno taikomosios dailes mokykla. 

Partneriai užsienyje -  IEC TEMIS (Ispanija), IZI Ltd (Malta). Projekto uždaviniai 

profesijos mokytojams ir baigiamųjų kursų mokiniams: susipažinti su 

naujausiomis dekoravimo medžiagomis ir gamybos technologijomis; derinti 

interjero ir tekstilės dekoravimo elementus erdvinėje–daiktinėje aplinkoje; 

susipažinti su šiuolaikinėmis interjero ir tekstilės dirbinių dekoravimo 

tendencijomis, madingais būsto ir tekstilės dirbinių aksesuarais; mokiniams 

pagilinti mokykloje įgytas žinias, patobulinti profesinius įgūdžius ir 

kompetencijas, ugdyti darbinę patirtį, pastabumą, kūrybiškumą; patobulinti 

sociokultūrinius įgūdžius: tinkamus bendravimo įgūdžius, darbuotojo ir darbdavio 

tarpusavio ryšio suvokimą naujoje aplinkoje, komandinio darbo ypatumus; 

susipažinti su Maltos ir Ispanijos kultūra ir tobulinti kalbinius įgūdžius. Į praktiką 

vyks 18 besimokančiųjų ir 10 profesijos mokytojų.

56 668,00

11

2015-1-LT01-

KA102-013123

Joniškio žemės 

ūkio mokykla

Upytės g. 77, 

Joniškis

Praktinių 

kompetencijų 

įgijimas barmenams 

ir padavėjams 

užsienyje

Projekto tikslas - suteikti barmeno-padavėjo specialybės moksleiviams galimybę 

įgyti praktinių įgūdžių bei asmeninių kompetencijų stažuojantis Italijos, 

Vokietijos,Turkijos maitinimo įstaigose. Po 11 dalyvių į 4 savaičių stažuotes siųs 

Joniškio žemės ūkio mokykla, VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokykla bei 

Šiaulių profesinio rengimo centras. Dalyviai įgis specifinių praktinių įgūdžių 

aptarnaujant užsienio klientus, ruošiant tos šalies patiekalus, serviruojant stalus. 

Jie taip pat įgis bendravimo užsienio kalba įgūdžių, pagerins verslumo žinias.  

Dalyviai gaus Europass mobilumo pažymėjimus. Bus naudojama ECVET.

84 717,00

12

2015-1-LT01-

KA102-013138

Vilniaus 

technologijų ir 

verslo profesinio 

mokymo centras

Kalvarijų g. 159, 

Vilnius

Ištiesk pagalbos 

ranką

Projekto tikslinė grupė – 12 pirminio profesinio lygmens socialinio darbuotojo 

padėjėjo specialybių mokinių iš Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo 

centro, Šiaulių profesinio rengimo centro ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centro. Projekto metu planuojami du (po 3 savaites) vizitai pas 

priimančiuosius partnerius Jungtinėje Karalystėje ir Graikijoje. Pagrindinis tikslas 

– įgyti žinių ir patirties, remiantis užsienio šalių praktika.

25 711,00

13

2015-1-LT01-

KA102-013163

Kauno miškų ir 

aplinkos 

inžinerijos kolegija

Liepų g. 1, 

Girionys, Kauno r.

Moderniųjų 

miškininkystės 

technologijų plėtra 

Europos Sąjungoje

Projekto paraiškos teikėjas - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. 

Institucija planuoja į stažuotes Austrijoje ir Danijoje siųsti 8 miško darbininko 

specialybės mokinius (po 4 į kiekvieną valstybę). Tikslas - praktiniai mokymai, 

įgūdžių tobulinimas, kurių metu susipažįstama su naujomis, moderniomis 

technologijomis bei jų taikymu. Taip pat kolegija planuoja siųsti 3 profesijos 

mokytojus, kurie vyktų į Austriją susipažinti su tenykščių miško įmonių veikla, 

taikomomis technologijomis, o įgytas žinias būtų galima pritaikyti kolegijoje.

48 406,00

14

2015-1-LT01-

KA102-013292

VšĮ Alantos 

technologijos ir 

verslo mokykla

Technikumo g. 2, 

Naujasodis, 

Molėtų r.

Naujos 

kompetencijos žemės 

ūkio programoms 

gerinti

Alantos technologijos ir verslo mokykla kartu su Joniškio žemės ūkio mokykla ir 

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla planuoja atnaujinti žemės 

ūkio mokymo programas bei nuotolinio mokymo programas. Tuo tikslu 14 

profesijos mokytojų vyks į 1 savaitės trukmės vizitą mokytis daržininkystės 

naujovių Jungtinėje Karalystėje; bitininkystės sektoriaus žinias atnaujinti 

Austrijoje; sodininkystės naujovių mokytis Lenkijoje.

20 532,00

15

2015-1-LT01-

KA102-013324

VšĮ Kretingos 

technologijos ir 

verslo mokykla

Sodžiaus 1C, 

Kretingsodžio k.

Inovacijos 

automechanikoje

Paraiškos teikėjas – Kretingos technologijos ir verslo mokykla kartu su partneriais 

iš Lietuvos Telšių regioniniu profesinio mokymo centru ir Smalininkų 

technologijų ir verslo mokykla, planuoja siųsti 12 mokinių keturių savaičių 

trukmės praktikai ir 6 profesijos mokytojus 1 savaitės trukmės praktikai į tarpinių 

organizacijų Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija) ir 

Infeba (Vokietija) surastas praktikos vietas. Pagrindinis projekto tikslas  – 

tobulinti automechanikų mokytojų ir mokinių profesinius ir bendruosius 

gebėjimus, siekiant įgyti profesines kompetencijas, ugdyti verslumą, taikyti 

inovacijas nuolat tobulėjančioje rinkoje, pagilinti užsienio kalbos žinias, praplėsti 

kultūrinį akiratį, skatinti užsienio ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.

37 608,00

16

2015-1-LT01-

KA102-013161

UAB „LDV 

UNIO“

Kalvarijų g. 135-

205, Vilnius

Kokybė vairavimo 

mokyme - mitas ar 

ateitis?

Projekto rengėjas planuoja 18 savo darbuotojų (vairavimo teorijos mokymojų, 

vairavimo instruktorių ir administracijos darbuotojų) 1 sav. trukmės vizitus į  1 

Airijos ir 2 Italijos priimančiąsias organizacijas. Pagrindinis projekto tikslas - 

visokeriopai gerinti vairavimo mokymo kokybę, siekiant sumažinti mirčių 

keliuose atvejus dėl vairuotojų neatsakingumo, siekiant ugdyti kultūringus ir 

sąmoningus vairuotojus, kelti savo šalies mokymo kokybės reputaciją.

27 978,00


