
Eil. Nr. Paraiškos nr. Paraišką teikianti institucija Projekto pavadinimas

1 2015-1-LT01-KA102-013373 Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Mados kelias

2 2015-1-LT01-KA102-013378 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras Įgykime patirties kitoje darbinėje aplinkoje

3 2015-1-LT01-KA102-013358 Alytaus profesinio rengimo centras Kompetencijų ir įgytos patirties Europoje sinergija

4 2015-1-LT01-KA102-013357 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

PRO - improvement of vocational rehabilitation 

services for people with mental and motor disorders

5 2015-1-LT01-KA102-013355 Vilkijos žemės ūkio mokykla

Virėjų profesinių įgūdžių tobulinimas viešojo 

maitinimo paslaugų sektoriui bei darbo rinkai

6 2015-1-LT01-KA102-013353

Vadovybės apsaugos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigūnų profesinių kompetencijų tobulinimas, 

gerosios darbo patirties perėmimas

7 2015-1-LT01-KA102-013351

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 

technologinė mokykla Kokybės vadyba - dabartis ir perspektyvos

8 2015-1-LT01-KA102-013350 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Inovatyvių mokymo metodų plėtra

9 2015-1-LT01-KA102-013348 Kauno informacinių technologijų mokykla Practice Makes Perfect

10 2015-1-LT01-KA102-013347

VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir 

reabilitacijos centras Studentų praktika ES šalyse

11 2015-1-LT01-KA102-013343 Plungės technologijų ir verslo mokykla Kulinarinio turizmo pagrindai profesiniame mokyme

12 2015-1-LT01-KA102-013339 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Tinkamos kompetencijos ir įgūdžiai - įsidarbinimo 

sėkmės garantas

13 2015-1-LT01-KA102-013338 VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Gamybinė praktika Ispanijoje, tai ne utopija - tai 

realybė 

14 2015-1-LT01-KA102-013332 Alytaus profesinio rengimo centras Technologinių kompetencijų plėtra Europoje

15 2015-1-LT01-KA102-013328 VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Verslumas - kaip užtikrinta galimybė įsitvirtinti 

Europos darbo rinkoje

16 2015-1-LT01-KA102-013327 Mažeikių politechnikos mokykla E-priemonių taikymas profesiniame mokyme

17 2015-1-LT01-KA102-013324 VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla Inovacijos automechanikoje

18 2015-1-LT01-KA102-013323 VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

Profesinio mokymo metodikos ir praktikos 

pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų mokiniams

19 2015-1-LT01-KA102-013314 VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

Specialistų, teikiančių pagalbą klausos negalios 

žmonėms integruojantis ir įsitvirtinant darbo rinkoje, 

kvalifikacijos tobulinimas

20 2015-1-LT01-KA102-013313 VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla Verslumo ugdymas - tiesiausias kelias į lyderystę

2015 1 pagrindinio veiksmo (KA1) Profesinio mokymo sektoriaus gautų paraiškų registras



21 2015-1-LT01-KA102-013312 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla Verslumas kaime

22 2015-1-LT01-KA102-013308

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 

technologinė mokykla

Tarptautinė patirtis - sėkmingas profesinio 

tobulėjimo kelias

23 2015-1-LT01-KA102-013302 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse

24 2015-1-LT01-KA102-013299 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla

Tarptautinė darbo patirtis viešojo maitinimo 

sektoriuje

25 2015-1-LT01-KA102-013296

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų 

mokykla Mokinių profesinė praktika ES šalyse

26 2015-1-LT01-KA102-013292 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla Naujos kompetencijos ž.ū. programoms gerinti

27 2015-1-LT01-KA102-013289 VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Pameistrystės diegimo iššūkiai

28 2015-1-LT01-KA102-013287 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Sužinok! Išmok! Tobulėk!

29 2015-1-LT01-KA102-013286 VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Inovatyvūs praktinio mokymo(si) metodai

30 2015-1-LT01-KA102-013284

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras

Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų 

pritaikomumas Europos profesiniame mokyme

31 2015-1-LT01-KA102-013283

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras

Darbdavių ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų 

sinergija rengiant pramoninių metalo gaminių 

dažytojus 

32 2015-1-LT01-KA102-013282 Mažeikių politechnikos mokykla Kokybės vadybos sistema profesiniame mokyme

33 2015-1-LT01-KA102-013280

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 

mokykla Karjeros ABC su Erasmus+. 2015.

34 2015-1-LT01-KA102-013262 VšĮ Europos namai

Improving Lithuanian Hotel Services through 

Capacity Building Practice

35 2015-1-LT01-KA102-013259

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras

Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES 

šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę

36 2015-1-LT01-KA102-013258 UAB BSS grupė

Žmonių su sunkia negalia integravimo į visuomenę 

bei darbo vietų steigimo jiems praktikos perėmimas 

iš ES šalyse sėkmingai veikiančių organizacijų

37 2015-1-LT01-KA102-013257

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos 

centras Negalia ≠ Nedarbas

38 2015-1-LT01-KA102-013251 VšĮ Kūrybinių iniciatyvų centras

Praktika Europoje - sėkmingas žingsnis į darbo 

rinką

39 2015-1-LT01-KA102-013249 Psichosocialinės ir darbo integracijos centras

ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo 

kontekste

40 2015-1-LT01-KA102-013247 Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Praktika: nauji įgūdžiai ir patirtis

41 2015-1-LT01-KA102-013244

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras Šokolado ir marcipano panaudojimas konditerijoje

42 2015-1-LT01-KA102-013242 Zarasų žemės ūkio mokykla Moderni logistika



43 2015-1-LT01-KA102-013240

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo 

centras

Užsienio praktika mažiau galimybių turintiems 

mokiniams

44 2015-1-LT01-KA102-013238

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras

Eurometalistas: metalo apdirbimo specialistų 

kompetencijų tobulinimas 

45 2015-1-LT01-KA102-013223 Šiaulių profesinio rengimo centras Profesinė mokykla visiems

46 2015-1-LT01-KA102-013220

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologų-

instruktorių ir pareigūnų, kuruojančių kinologinę 

veiklą, profesinis tobulinimas

47 2015-1-LT01-KA102-013219 Jonavos politechnikos mokykla

Inžinerinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinį 

mobilumą

48 2015-1-LT01-KA102-013218 Marijampolės profesinio rengimo centras Tobulinkis ir tapk versliu

49 2015-1-LT01-KA102-013215 Kauno statybininkų rengimo centras

Socialinės atskirties mažinimas per profesinį 

tobulėjimą

50 2015-1-LT01-KA102-013210 Lietuvos policijos mokykla Mokykis iš policijos užsienio šalyse

51 2015-1-LT01-KA102-013209 VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Mobilumas  ir tarptautinė patirtis - kokybiško 

profesinio mokymo sudėtinės dalys

52 2015-1-LT01-KA102-013206 Kėdainių profesinio rengimo centras

Profesinio mokymo specialistų kompetencijų 

tobulinimas dirbant su socialinę riziką ir atskirtį 

patiriančiais mokiniais

53 2015-1-LT01-KA102-013205 Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla

Efektyvus profesijos mokymasis - patirtis ir 

naujoviškumas

54 2015-1-LT01-KA102-013201 Kėdainių profesinio rengimo centras Traptautinė patirtis - paslaugų kokybės užtikrinimas

55 2015-1-LT01-KA102-013197 Kėdainių profesinio rengimo centras Inžinerinių profesijų mokinių tarptautinė praktika

56 2015-1-LT01-KA102-013196 VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus Meistrai“

Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės 

gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai 

57 2015-1-LT01-KA102-013191 Klaipėdos statybininkų mokykla Darbų sauga statybininko specialybėje

58 2015-1-LT01-KA102-013188 Zarasų žemės ūkio mokykla Ekologiškas maistas Eurpoje

59 2015-1-LT01-KA102-013182 Kupiškio technologijos ir verslo mokykla iProject: inovacija, integracija, internacionalizacija

60 2015-1-LT01-KA102-013181 Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Profesinio mokymo(si) perspektyvos 

61 2015-1-LT01-KA102-013179 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis

62 2015-1-LT01-KA102-013178 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Tobulėk su Erasmus+

63 2015-1-LT01-KA102-013177 Kauno taikomosios dailės mokykla

Profesinių kompetencijų tobulinimas fotografijos 

srityje

64 2015-1-LT01-KA102-013172 VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Pažangių technologijų pritaikymas profesijos 

mokytojų praktinėje profesinėje veikloje metalo 

apdirbimo įmonėse ES šalyse



65 2015-1-LT01-KA102-013166 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla Sveiki atvykę!

66 2015-1-LT01-KA102-013164

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras

Darbo praktika užsienio įmonėse/profesinio mokymo 

institucijose

67 2015-1-LT01-KA102-013163 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Moderniųjų miškininkystės technologijų plėtra 

Europos Sąjungoje

68 2015-1-LT01-KA102-013161 UAB „LDV UNIO“ Kokybė vairavimo mokyme - mitas ar ateitis?

69 2015-1-LT01-KA102-013159 Joniškio žemės ūkio mokykla

Praktinių kompetencijų įgyjimas būsimiems 

ūkininkams užsienyje

70 2015-1-LT01-KA102-013156 Varėnos technologijos ir verslo mokykla Keturi ratai

71 2015-1-LT01-KA102-013146 Simno žemės ūkio mokykla

Verslumo ugdymas per profesinį mokymą, taikant 

užsienio šalių patirtį

72 2015-1-LT01-KA102-013144 VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Eko vairavimo mokymo specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas

73 2015-1-LT01-KA102-013143 Lietuvos sporto federacijų sąjunga

Sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių 

tobulinimas

74 2015-1-LT01-KA102-013139 Šiaulių profesinio rengimo centras

Tarptautinis mobilumas profesiniam tobulėjimui ir 

verslumo skatinimui 

75 2015-1-LT01-KA102-013138

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras Ištiesk pagalbos ranką

76 2015-1-LT01-KA102-013132 Mažeikių politechnikos mokykla

Tarptautinė patirtis - prekybos specialisto profesinės 

perspektyvos

77 2015-1-LT01-KA102-013127

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras

Europinė mokytojo kvalifikacija - mokinio ugdymo 

sėkmės garantas

78 2015-1-LT01-KA102-013123 Joniškio žemės ūkio mokykla

Praktinių kompetencijų įgijimas barmenams ir 

padavėjams užsienyje

79 2015-1-LT01-KA102-013110 Mažeikių politechnikos mokykla Dekoravimo elementų taikymas interjere

80 2015-1-LT01-KA102-013109

Visagino technologijos ir verslo profesinio 

mokymo centras Mechatronikas - modernųjų technologijų specialistas

81 2015-1-LT01-KA102-013104 Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla

Verslumo mąstymo, kūrybiškumo įgūdžių ugdymas 

profesiniame mokyme

82 2015-1-LT01-KA102-013099

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centras

Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos ir jų 

koordinavimo stiprinimas

83 2015-1-LT01-KA102-013097 Kauno taikomosios dailės mokykla

Kaip padėti įsisavinti vizualinės reklamos profesiją 

mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų

84 2015-1-LT01-KA102-013095 VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Pažangių technologijų pritaikymas automobilių 

remonto įmonėse ES šalyse

85 2015-1-LT01-KA102-013094 Klaipėdos statybininkų mokykla Saugus darbas - gyvybės garantas

86 2015-1-LT01-KA102-013090

VšĮ Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centras" Adaptacija



87 2015-1-LT01-KA102-013088 Tauragės profesinio rengimo centras Projetų vadyba Europoje

88 2015-1-LT01-KA102-013087

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo 

centras

Profesinio mokymo organizavimo formos, metodai, 

dokumentų valdymas

89 2015-1-LT01-KA102-013084

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo 

centras

Mokymo pameistrystės forma praktinių įgūdžių 

tobulinimas 

90 2015-1-LT01-KA102-013081 VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla Praktinė stažuotė Europoje. Patirtis ir perspektyvos

91 2015-1-LT01-KA102-013073

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio 

mokykla

Socialinio paslaugų sektoriaus darbuotojų įgūdžių 

gavimas bei kompetencijų ugdymas kitose šalyse 

siekiant padidinti jų įsidarbinimo galimybes ES 

darbo rinkoje

92 2015-1-LT01-KA102-013072 Klaipėdos turizmo mokykla Mokymosi darbo vietoje metodai Europoje

93 2015-1-LT01-KA102-013071 Aukštadvario žemės ūkio mokykla Tolerantiška mokykla

94 2015-1-LT01-KA102-013070 Klaipėdos turizmo mokykla Profesinių įgūdžių tobulinimas darbo vietoje

95 2015-1-LT01-KA102-013069 Klaipėdos turizmo mokykla Lėtas maistas 2

96 2015-1-LT01-KA102-013068

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo 

paslaugų mokykla Profesionalus geležinkelietis

97 2015-1-LT01-KA102-013067

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo 

paslaugų mokykla Profesionalus IT specialistas

98 2015-1-LT01-KA102-013066

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo 

paslaugų mokykla

Transporto ir logistikos sektoriaus specialistų 

profesinių kompetencijų tobulinimas Europoje

99 2015-1-LT01-KA102-013057 Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Mokinių praktinių - profesinių įgūdžių tobulinimas 

užsienio įmonėse

100 2015-1-LT01-KA102-013056

VšĮ Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centras" Pastatų renovatorius

101 2015-1-LT01-KA102-013044

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centras

Keramikos gamybos tradicijos ir inovacijos - 

praktinių įgūdžių tobulinimas ES

102 2015-1-LT01-KA102-013040 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras Antrasis diplomas

103 2015-1-LT01-KA102-013039 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse

104 2015-1-LT01-KA102-013031 Utenos regioninis profesinio mokymo centras Mokausi darbo vietoje 

105 2015-1-LT01-KA102-013030 Švenčionių profesinio rengimo centras

Tarptautinė patirtis paslaugų sferoje - sėkmės darbo 

rinkoje garantas

106 2015-1-LT01-KA102-013029 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Verslas ir informacinės technologijos

107 2015-1-LT01-KA102-013027 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla Europos meniu

108 2015-1-LT01-KA102-013023 Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas 

profesiniame mokyme



109 2015-1-LT01-KA102-013022 Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Automobilių mechaniko praktinio mokymo kokybės 

gerinimas

110 2015-1-LT01-KA102-013033 Aukštadvario žemės ūkio mokykla Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose

111 2015-1-LT01-KA102-013019 Tauragės profesinio rengimo centras Profesinio mokymo kokybės tobulinimas Nr. 2 

112 2015-1-LT01-KA102-013018 Klaipėdos laivininkų mokykla

Tarptautinė patirtis jūrinio sektoriaus  darbuotojų  

rengimo srityje 

113 2015-1-LT01-KA102-013016 Tauragės profesinio rengimo centras

Statybininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimas 

Europoje

114 2015-1-LT01-KA102-013010 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras Statybiniai sprendimai

115 2015-1-LT01-KA102-013008 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

ECVET - mobilumo pasiekimų sparčios integracijos 

įrankis į mokymo sistemą, visiems įvairiais būdais 

(formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi) 

besimokantiesiems asmenims


