
2020 m. „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo įstaigų rezervinių paraiškų (KA102) sąrašas

Nr. Projekto kodas Įstaigos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto santrauka OID Adresas Miestas Paraiškos 

kokybės 

vertinimo 

balas

Skiriama dotacija

1
2020-1-LT01-

KA102-077509

Tauragės profesinio 

rengimo centras

Atsiveriančios galimybės 

Europoje - 2

Pareiškėjas – Tauragės profesinio rengimo centras. Pagrindinis projekto tikslas - profesinių žinių ir įgūdžių 

tobulinimas specialiųjų poreikių mokinių mokyme. Taip pat numatomas organizacijos mokinių kvalifikacijos 

kėlimas per profesinę patirtį užsienyje. 8 profesijos mokytojai ir 2 administracijos darbuotojai dalyvaus 

darbo stebėjimo vizituose Austrijoje ir Italijoje, 20 mokinių atliks profesines savo srities praktikas (2 iš jų 

ilgalaikes) verslo įmonėse Austrijoje, Vokietijoje bei Italijoje, 4 atvykstantys specialistai pasidalins patirtimi 

Tauragėje. 

E10193842 Aerodromo g. 7 Tauragė 76,5 74 899,00

2
2020-1-LT01-

KA102-077809

Viešoji įstaiga 

Panevėžio profesinio 

rengimo centras

Įgūdžių tobulinimas

Pareiškėjas - Panevėžio profesinio rengimo centras. Projekto tikslas - ugdyti projekto dalyvių profesines, 

bendrąsias kompetencijas bei praktinius įgūdžius, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką.

Uždaviniai: Įsivertinti turimas profesines kompetencijas bei praktinius įgūdžius šiuolaikinėje darbo rinkoje; 

Tobulinti mokinių profesines žinias mobilumo užsienyje metu; Ugdyti mokinių praktinius įgūdžius stažuočių 

partnerių organizacijose metu; Sustiprinti projekto dalyvių bendrąsias kompetencijas, pasitikėjimą savimi, 

iniciatyvumą bei verslumą

E10054213 Staniūnų g. 68 Panevėžys 76 42 948,00

3
2020-1-LT01-

KA102-077713

Viešoji įstaiga Daugų 

technologijos ir verslo 

mokykla

Aš noriu ir galiu padėti!

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos, Veisiejų 

technologijos ir verslo mokyklos ir Vilkijos žemės ūkio mokyklos Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio 

mokymo programos mokiniams įgyti profesinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingai integracijai į 

darbo rinką. Projekto dalyvių skaičius – 12 (dvylika) VšĮ Daugų TVM, Veisiejų TVM ir Vilkijos ŽŪM 

socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programos mokinių.

E10017029 Ežero g. 30 Daugai 76 29 696,00

4
2020-1-LT01-

KA102-077658

Visagino technologijos 

ir verslo profesinio 

mokymo centras

Kulinarijos terapija -  

kūrybiškumo tobulinimas 

per maisto gaminimą

Projekto tikslas – didinti maitinimo sektoriaus profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų, atsakingų 

už profesinį mokymą, strateginį planavimą, kvalifikaciją pasitelkiant šioje srityje pažengusių užsienio šalių 

praktiką, bei kelti mokinių profesinius įgūdžius, gebėjimo lygį maitinimo sektoriuje, siekiant efektyviau 

reaguoti į regioninio verslo poreikius. Projekto dalyviai – 36 maitinimo sektoriaus (virėjai) specialybės 

moksleiviai ir 9 virėjo profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai, atsakingi už profesinį mokymą, 

strateginį planavimą.

E10183702 Festivalio g. 7 Visaginas 75 99 934,00

5
2020-1-LT01-

KA102-077764

Vilniaus technologijų 

mokymo centras

Technologinio ir 

skaitmeninio mokymo(si) 

plėtra

Vilniaus technologijų mokymo centras, kuris siekdamas didinti technologines ir skaitmenines darbuotojų, 

mokytojų, mokinių kompetencijas, stiprinti IRT ir inžinerijos sektorių profesinį rengimą numato organizuoti 

trumpalaikes stažuotės 30-iai besimokančiųjų Estijoje, Ispanijoje, Suomijoje bei Portugalijoje, 4 ilgalaikius 

mokinių vizitus (ErasmusPro) Ispanijoje bei Airijoje bei 32 darbuotojų mokymosi vizitus Vokietijoje, 

Ispanijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Suomijoje, Graikijoje, Portugalijoje.

E10179550 Kalvariju g. 159 Vilnius 74,5 150 349,00

6
2020-1-LT01-

KA102-077766

Vilniaus technologijų 

mokymo centras

Profesinio mokymo ir verslo 

bendradarbiavimas 

inžinerijos sektoriuje

Paraiška teikiama konsorciumo vardu, pagrindinis pareiškėjas - Vilniaus technologijų mokymo centras.  

Projektu siekiama stiprinti profesinių mokyklų personalo kompetencijas plėtojant tvarius ryšius su verslu 

sudarant prielaidas mokinių sklandžiam perėjimui į darbo rinką, mokymo turinio atnaujinimui ir mokinių 

pritraukimui į inžinerines programas. Šiam tikslui pasiekti numatytos 4 stažuotės - Kroatijoje, Portugalijoje, 

Slovėnijoje bei Suomijoje. Vienas iš numatomų projekto rezultatų – parengtos rekomendacijos dėl pokyčių 

konsorciumo narių institucijose atnaujinant mokymo turinį/ gerinant mokinių pritraukimą ir jų perėjimą į 

darbo rinką.

E10179550 Kalvarijų g. 159 Vilnius 73 95 640,00

7
2020-1-LT01-

KA102-077602

UAB Kauno Petrašiūnų 

darbo rinkos mokymo 

centras

Tarptautinė patirtis - 

lankstumas ir laisvė

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti praktinius ir bendruosius įgūdžius, suprasti požiūrio, moralės, 

lankstumo svarbą, praplečiant verslumo ir kūrybiškumo galimybes, prisitaikant prie besikeičiančių 

aplinkybių ir integruojantis į darbo rinką. Projektu norima pakelti apdailininko, floristikos, siuvimo, slaugos 

specialybių mokinių motyvaciją, parodyti platesnį galimybių spektrą didinant darbo kultūros supratimą.

E10106016
R. Kalantos g. 

19
Kaunas 72 39 266,00


