
2020 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo chartiją gavusių įstaigų 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų paraiškų (KA116) sąrašas

Eil. 

Nr. 

Projekto kodas Įstaigos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto santrauka OID Adresas Miestas Skiriama dotacija

1
2020-1-LT01-

KA116-077475

Klaipėdos paslaugų ir 

verslo mokykla
Kokybė profesiniame mokyme

Projekto įgyvendinimo metu siekiama plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, suteikti mokiniams 

ir darbuotojams galimybes tobulinti savo kompetencijas; atsižvelgiant į tarptautinę patirtį, 

gerinti mokyklos profesinio mokymo kokybę. 2020-2021 m. bus organizuoti 26 pirminio 

profesinio mokymo mokinių mobilumai (buvo planuota 22) bei 18 profesinio mokymo 

specialistų mobilumus (planuota 16).

E10182039 J. Janonio g. 13 Klaipėda 85 351,00

2
2020-1-LT01-

KA116-077477

Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo 

centras

Profesinio rengimo 

veiksmingumo gerinimas per 

mobilumo veiklas

Projekto tikslas - gerinti profesinio rengimo veiksmingumą organizacijoje per mobilumo 

veiklas. Projektas didina projekto dalyvių konkurencingumą darbo rinkoje, karjeros galimybes, 

įgalina būti mobiliu-mobilesniu Europos darbo rinkoje. Projekte mobilumai bus organizuojami 

4 - iomis kryptimis (sektoriais): statyba, slauga, mokinių su spec. poreikiais profesinis 

rengimas, profesinio rengimo specialistų kompetencijų ir žinių tobulinimas.

E10154053
R.Kalantos g. 

80
Kaunas 147 638,00

3
2020-1-LT01-

KA116-077498

Utenos regioninis 

profesinio mokymo 

centras

Mokomės ir kuriame Europą 

kartu

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo 

konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, rengiant mokinius, tarp jų ir absolventus, gyvenimui 

ir darbui globaliame pasaulyje. Į stažuotes vyks 76 mokiniai bei absolventai. Bus organizuota 

13-a srautų. Į stažuotes vyks 14 Utenos RPMC profesijos mokytojų. Planuojami trys 

atvykstamieji 5–7 dienų trukmės trijų verslo įmonių specialistų vizitai.

E10203185 Aukštaičių g. 5 Utena 217 208,00

4
2020-1-LT01-

KA116-077504

Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykla

Profesinės kompetencijos 

tobulinimas ES šalyse

Pagrindinis projekto tikslas-tobulinti mokinių bei mokytojų profesinę kompetenciją, siekiant 

užtikrinti sėkmingą, esamų ir būsimų darbuotojų, konkurenciją ir integraciją į darbo rinką. 

Projektas atitinka Ukmergės TVM Tarptautiškumo strategijos pagrindinį tikslą (plėtoti 

tarptautinę dimensiją, profesinio mokymo kokybei gerinti ir konkurencingumui užtikrinti, 

siekiant parengti būsimuosius specialistus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje) bei 

uždavinius ir prisideda prie 2016-2020 m. Tarptautiškumo plėtros vystymo plane numatytų 

uždavinių įgyvendinimo.

E10017361 Kauno g. 108 Ukmergė 153 007,00

5
2020-1-LT01-

KA116-077581

Viešoji įstaiga Vilniaus  

statybininkų rengimo 

centras

Profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimas perimant ES šalių 

patirtį

Projekto tikslas - užtikrinti profesinio mokymo kokybę, kuriant lankstesnes, prieinamesnes 

mokymo(si) sąlygas, įgyjant naujas profesines, bendrąsias, vadybines kompetencijas. Norint 

išlikti konkurencingiems šiuolaikinėje darbo rinkoje, taip pat svarbu turėti ir skaitmeninių 

įgūdžių bei kompetencijų. Tikimąsi tobulinti ir plėtoti modulinio mokymo modelį, kaip 

sistemišką ir lankstų mokymosi būdą; užtikrinti mokymo kokybę, perimant ES šalių patirtį 

užduočių rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo, formaliuoju, neformaliuoju ir savišvietos 

būdu įgytų kompetencijų pripažinimo.

E10110270 Laisvės pr. 53 Vilnius 114 236,00

6
2020-1-LT01-

KA116-077582

Vilniaus paslaugų verslo 

profesinio mokymo 

centras

PM  mokinių ir personalo 

mobilumai 2020

Teikiamas projektas siekia įgyvendinti VPVPMC Tarptautinio bendradarbiavimo strategijoje 

bei veiksmų plane numatytus tikslus: didinti tiek mokinių tiek personalo profesines bei 

tarptautiškumo kompetencijas, didinti profesinio mokymo kokybę, plėsti tarptautinį 

bendradarbiavimą. Projekto tikslai: kiekvienos centre vykdomos profesinio mokymo 

programos mokiniams suteikti galimybę tarptautinėje erdvėje tobulinti profesinius bei 

bendruosius įgūdžius, kurie užtikrins geresnes įsidarbinimo galimybes, didins jų tarpkultūrinį 

sąmoningumą; stiprinti personalo profesines bei tarpkultūrines kompetencijas, kurios užtikrins 

profesinio mokymo kokybę bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą.

E10196907 Didlaukio g. 84 Vilnius 149 989,00



7
2020-1-LT01-

KA116-077606

Rokiškio technologijos, 

verslo ir žemės ūkio 

mokykla

Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ 

praktiką

Projekto tikslas atitinka mokyklos Europinės tarptautiškumo strategiją. Projekto įgyvendinimo 

metu, siekiama geresnių mokyklos tarptautiškumo veiklų rezultatų, vystant tarptautinę 

partnerystę, vykdant aukštos kokybės tarptautinį mobilumą, rengiant specialistus, gebančius 

veiksmingai save realizuoti profesinėje veikloje, užtikrinant lygias galimybes mokytis. 

Mokyklos 2020 m. vienas iš prioritetų – socialiai pažeidžiamų grupių bei SUP mokinių 

įtraukimas į tarptautines stažuotes, suteikiant galimybes įgyti naujų praktinių įgūdžių, skatinti jų 

socialinį integralumą, savirealizaciją, pasitikėjimą savo jėgomis.

E10127434

Melioratorių 

g.1A, 

Kavoliškis

Rokiškis 101 311,00

8
2020-1-LT01-

KA116-077617

Klaipėdos turizmo 

mokykla

Mokymas darbo vietoje ir 

pameistrystė

Projekto veiklomis siekiama skatinti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, novatoriškumą ir 

verslumą. Dalyvavimas projektuose suteikia mokiniams galimybių įgyti patirties, atlikti praktiką 

ir mokytis darbo vietoje pagal europinius standartus. Dalyviai pritaiko įgytas žinias ir įgūdžius, 

lengviau įsidarbina įmonėse Lietuvoje ir užsienyje. Projekto veiklų metu mokyklos mokytojai 

ir personalas kels kvalifikaciją, susipažins su profesinio rengimo naujovėmis, darbo 

organizavimo formomis ir standartais įmonėse bei mokyklose, naujų technologijų taikymu 

teoriniame bei praktiniame mokyme.

E10084525 Taikos pr. 69 Klaipėda 240 572,00

9
2020-1-LT01-

KA116-077620

Viešoji įstaiga Vilniaus 

Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centras 

Mokymo centro bendruomenės 

kompetencijų tobulinimas 

ruošiamiems specialistams diegti 

aplinką tausojančią darbo 

kultūrą

Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras . Projekto TIKSLAS - 

VJDRMC bendruomenės atstovams suteikti turinio žinių ir praktinių gebėjimų, kurie 

VJDRMC bendruomenėje ir darbo aplinkose, į kurias pateks absolventai, skatins aplinką 

tausojantį elgesį bei suteiks svarbų bet dažnai trūkstamą aplinkai draugiškos darbo kultūros 

supratimą.

E10110130 Jeruzalės g. 53 Vilnius 45 917,00

10
2020-1-LT01-

KA116-077624

Kauno taikomosios 

dailės mokykla

Profesinių įgūdžių ir 

kompetencijų tobulinimas

Projektas prisideda prie mokyklos tarptautiškumo strategijos 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. 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.

E10051223
V. Krėvės pr. 

112
Kaunas 54 037,00

11
2020-1-LT01-

KA116-077625

Kėdainių profesinio 

rengimo centras

Tarptautinė patirtis - profesinio 

mokymo kokybės užtikrinimas

Centras, vadovaujantis KA109 paraiškos informacija, organizacijos tarptautiškumo strategija ir 

veiksmų planu, 2020 m. nusimatė: siekti aukštos mobilumo vizitų įgyvendinimo kokybės; 

vykdyti atvykstantį (verslo įmonės darbuotojų) mobilumą; užtikrinti mobilumo prieinamumą 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams; įtraukti mobilumo projekto veiklas į 

Centro veiklų planą.

E10198239 Šėtos g. 105 Kėdainiai 210 114,00

12
2020-1-LT01-

KA116-077626

Viešoji įstaiga Kuršėnų 

politechnikos mokykla

Verslumo ir virtualios 

mokymosi aplinkos integracija į 

profesinį mokymą

Kuršėnų politechnikos mokyklos europinės tarptautiškumo strategijos pagrindinis tikslas - 

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą per tarpvalstybinį profesinio mokymo mobilumą 

(besimokančiųjų ir darbuotojų), siekiant užtikrinti profesinio rengimo kokybę ir atitiktį darbo 

rinkos poreikiams. Projekte keliami tikslai ir siekiami rezultatai: stiprinti ir plėsti partnerystę su 

užsienio partneriais, skatinti lyderystę, sudaryti galimybes darbuotojams kelti profesinę 

kvalifikaciją užsienyje, didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, taikyti 

ECVET metodiką mokinių stažuotėse, pritaikyti užsienyje įgytą patirtį ugdymo procese.

E10077688 Daugėlių g. 17 Kuršėnai 102 649,00

13
2020-1-LT01-

KA116-077630

Kauno technikos 

profesinio mokymo 

centras

Tarptautinė praktika - ateities 

perspektyvos

Šio projekto tikslas - per profesinės veiklos tobulinimą ir naujų kompetencijų įgijimą skatinti 

besimokančiuosius ir darbuotojus ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdyti jų 

poreikį domėtis kitų kultūrų žmonėmis ir pažinti juos, suvokti ir vertinti savo kultūrinę 

tapatybę. Projekto tikslas atliepia Strategijos misiją - per tarptautinį bendradarbiavimą, aktyvų 

dalyvavimą mobilumo programose ir projektinėse veiklose, teikti inovatyvų profesinį mokymą, 

tobulinti tarpkultūrines kompetencijas ir stiprinti europinę tapatybę.

E10026851
V. Krėvės pr. 

114
Kaunas 162 275,00



14
2020-1-LT01-

KA116-077645

Lietuvos policijos 

mokykla

Darbuotojų kvalifikacijos ir 

kursantų profesinių įgūdžių 

tobulinimas per praktinį 

mokymą

Projektas remia pagrindinę Lietuvos policijos mokyklos strateginę nuostatą - rengti aukštos 

kvalifikacijos specialistus, didinti policijos sistemos darbuotojų veiklos veiksmingumą ir 

kompetenciją. Todėl projekto mobilumo veiklose dalyvauja ne tik būsimi policijos pareigūnai, 

bet ir keturi LPM darbuotojai, kurių funkcijos tiesiogiai susiję su pagrindinėmis LPM 

veiklomis, t.y. kursantų ir policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimu tokiose srityse, kaip 

eismo kontrolės užtikrinimas, kriminalistika bei mokymo projektų organizavimu ir 

įgyvendinimu. 

E10197255 Mokslo g. 2 Mastaičiai 17 974,00

15
2020-1-LT01-

KA116-077662

Šiaulių profesinio 

rengimo centras

Profesinis ir asmeninis 

tobulėjimas tarptautinėje 

aplinkoje

Šiaulių profesinio rengimo centras, įgyvendindamas tarptautiškumo strategijoje iškeltus tikslus, 

plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumo projektų įgyvendinimu siekia perimti gerąją 

užsienio šalių patirtį, prisidedančią prie aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimo. 

Tarptautiškumo strategijos tikslas – tarptautinių veiklų įtraukimas į kasdieninį ugdymo procesą. 

Padidėjus profesinio mokymo prieinamumui dėl pradėtų naudoti modulinių pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programų, taikant nuotolinio mokymo būdą, taip pat vykdant mokinių 

priėmimą keletą kartų per metus, didėja mokinių skaičius. Tai įtakoja dinamiškesnius Šiaulių 

PRC ugdymą organizuojančių darbuotojų, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

pokyčius.

E10190573 Gardino g. 4 Šiauliai 140 148,00

16
2020-1-LT01-

KA116-077677

Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės profesinio 

mokymo centras

Profesinė patirtis su Erasmus+

Mokykla, atsižvelgdama į tarptautiškumo strategiją, projekto veiklas įgyvendins pagal šiuos 

tikslus: plėsti mokinių profesines žinias ir tobulinti jų profesinius praktinius įgūdžius realiose 

darbo vietose, gerinti profesinio mokymo specialistų profesines kompetencijas ir kelti jų 

kvalifikaciją, ugdyti mokinių ir profesinio mokymo specialistų bendrąsias, socialines bei 

tarpkultūrines kompetencijas, perimant užsienio šalių partnerių patirtį ir tęsiant ilgalaikį 

bendradarbiavimą bei partnerystę su šių šalių profesinio mokymo ir kitomis institucijomis. 

Tęsti modulinių profesinių programų įgyvendinimą panaudojant ES šalių modulinių profesinių 

mokymo programų gerąją patirtį.

E10021214 Aldonos g. 4 Panevėžys 117 104,00

17
2020-1-LT01-

KA116-077679

Kupiškio technologijos ir 

verslo mokykla

Tarptautiškumo strategijos 

įgyvendinimas profesiniam 

mokymui stiprinti

Pagrindinės tarptautinių mobilumų strateginės veiklos kryptys: Europos profesinio mokymo 

kreditų sistema (ECVET) bus taikoma visiems besimokančiųjų mobilumo vizitams, bus 

remiamasi mokyklos direktoriaus patvirtintu Mokinių stažuočių, vykdomų įgyvendinant 

mobilumo projektus, tvarkos aprašu. Remiantis įgaunama patirtimi aprašas bus tobulinamas, į 

veiklas įtraukiami mokyklos administracijos atstovai ir atitinkamų specialybių profesijos 

mokytojai; pameistrystės diegimas institucijos veikloje - gerosios patirties perėmimas; 

pedagogams išlieka svarbus inovatyvių mokymo metodų ir IT taikymas pamokose; bus 

vykdomi profesijos mokytojų mokymai darbo vietoje pagal jų dėstomus dalykus.

E10170453 Jaunimo g. 8 Kupiškis 116 795,00

18
2020-1-LT01-

KA116-077743

Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo 

centras

Tarptautinė mokymosi patirtis 

siekiant gerinti profesinio 

mokymo kokybę ir mokinių 

įsidarbinimo galimybes

Projekto tikslas – įgyvendinti mokymosi darbo vietoje grįstas mokinių praktikas užtikrinant 

platesnes mokinių įsidarbinimo galimybes bei mokytojų ir darbuotojų stažuotes siekiant 

tobulinti ugdymo kokybę, dalintis gerąja patirtimi bei inovacijomis profesinio mokymo srityje. 

Projekto tikslas atliepia Karaliaus Mindaugo PMC 2018 – 2023 m. tarptautiškumo strategiją ir 

jos veiksmų planą.

E10207150

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11

Kaunas 143 476,00

19
2020-1-LT01-

KA116-077749

Biržų technologijų ir 

verslo mokymo centras

Tarptautiškumo plėtra su 

Erasmus+

Pareiškėjas - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras. Per mobilumo veiklas, šiuo 

projektu plėtojamos pradėtos ir naujos tarptautiškumo veiklos kryptys: 1.Profesinių praktinių 

įgūdžių realioje darbo vietoje tobulinimas; 2.Ugdymoproceso tobulinimas, remiantis gerąja 

užsienio partnerių patirtimi; 3. Vadovavimo ir valdymo procesų tobulinimas vadovaujantis 

Centre įdiegta Kokybės vadybos sistema; 4.Pameistrystės diegimas ir modulinių mokymo 

programų įgyvendinimas; 5.Ugdymas karjerai; Pirmą kartą planuojama į stažuotę išsiųsti SUP 

mokinių grupę.

E10181523 Skratiškių g. 6 Biržai 160 649,00



20
2020-1-LT01-

KA116-077750

Kauno maisto pramonės 

ir prekybos mokymo 

centras

Profesinis mobilumas

Pareiškėjas - Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Projekto tikslas - vykdyti 

mobilumo veiklas, kurios padeda asmeniui, vykstančiam į mobilumą, plėtoti profesines ir 

bendrąsias kompetencijas ir prisidėti prie KMPPMC veiklos efektyvumo.Numatyti mokytojų ir 

personalo vizitai į naujas institucijas - partneres Ispanijoje ir Prancūzijoje leis plėsti 

Tarptautiškumo strategijoje numatytą kokybiškų partnerinių organizacijų tinklą, didinti 

mokytojų, administracijos ir kitų darbuotojų mobilumų skaičių, kvalifikacijos tobulinimo 

rezultatus panaudojant mokymo centro strateginei kaitai bei tobulėjimui. Kadangi organizacija 

turi naują vadovą, jis pagal galimybes vyks į mobilumus į ilgalaikes partneres organizacijas, 

siekiant su jais aptarti tolimesnį sėkmingą bendradarbiavimą.

E10188824 Taikos pr.133 Kaunas 236 240,00

21
2020-1-LT01-

KA116-077752

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio 

mokymo centras

Tobulėk Europoje

Pareiškėjas - Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. Tikslai: 1. Statybos 

ir verslo bei Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus mokinių profesinių 

gebėjimų tobulinimas, taip didinant profesinio mokymo kokybę Mokymo centre ir užtikrinant 

didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes. 

2. Profesijos mokytojų/personalo kompetencijų tobulinimas. Darbuotojai įgis žinių apie 

naujausius technologinius procesus, mokysis atlikti šiuolaikines technologines operacijas, 

išbandys darbą su įvairiomis medžiagomis ir technologine moderniausia įranga. 

E10142330 Taikos g. 67 Klaipėda 102 736,00

22
2020-1-LT01-

KA116-077768

Alytaus profesinio 

rengimo centras

Profesinių kompetencijų 

tobulinimas Europoje

Projektas skirtas Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams bei profesijos mokytojams ir 

ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Projekto tikslai: tobulinti mokinių 

technologines žinias ir gebėjimus, didinti būsimų specialistų konkurencingumą darbo rinkoje, 

supažindinant su kitose ES šalyse taikoma paslaugų teikimo kokybe, darbo naujovėmis, 

kvalifikaciniais reikalavimais bei tautiniais ypatumais; gerinti mokinių socialines ir bendrąsias 

kompetencijas: tarpkultūrinį bendravimą, socializacijos, komandinio darbo bei užsienio kalbos 

įgūdžius; ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą vertinti savo kompetencijas bei 

integruotis į tarptautinę darbo rinką.

E10109267 Putinų g. 40 Alytus 618 078,00

23
2020-1-LT01-

KA116-077773

Kauno informacinių 

technologijų mokykla

Įgūdžių plėtra tarptautinėje 

aplinkoje

Projekto poreikį pagrindžia Kauno informacinių technologijų mokyklos (KITM) Europos 

tarptautiškumo strategija (2015-2022 m.), kuria vadovaujamasi puoselėjant mokyklos veiklą. 

Joje teigiama, kad KITM funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios aplinkos 

sąlygomis ir yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų 

veiksnių. Pagrindinės projekto veiklos - tai pusantro mėnesio trukmės praktika įmonėse 

mokiniams bei savaitės trukmės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas darbo 

stebėjimo principu.

E10163569 Laisvės al. 33 Kaunas 110 398,00


