
2021 m. „Erasmus+“ finansuojamų trumpalaikių profesinio mokymo srities mobilumo projektų (KA122-VET) sąrašas

Eil. 

Nr. 

Projekto kodas Projekto pavadinimas Įstaigos 

pavadinimas

OID Adresas

Projekto santrauka

Skiriama dotacija 

(EUR)

1

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000016206

Profesinė ateitis su 

„Erasmus+“

Švenčionių 

profesinio 

rengimo centras

E10204168

	Liepų al. 2, Cirkliškio 

k., LT-18121 

Švenčionių r.

Projektu siekiama stiprinti mokinių, mokytojų, darbuotojų profesinius ir bendruosius gebėjimus (ypač kalbų 

mokymąsi) ir centro gebėjimą vykdyti kokybiškus mobilumo projektus bei megzti kokybišką partnerystę.  Projekte 

numatyti Trumpalaikiai profesinio mokymo įstaigoje besimokančiųjų mobilumai mokymosi tikslais (30 d. su 

kelione) Lenkijoje, Austrijoje ir Italijoje. Į veiklas bus įtraukta 18 mažiau galimybių turinčių, pirmą kartą 

programoje dalyvaujančių mokinių. Į mobilumus dalyviai vyks „green travel“, išskyrus Italiją, dėl didelio atstumo. 

Dalyviams 1 savaitę padės adaptuotis lydintys asmenys. Personalas darbo stebėjimo vizitams ( 7 d., į Italiją 8 d. su 

kelione) vyks į Lenkiją, Austriją ir Italiją. Į veiklas bus įtraukti 6 profesijų mokytojai ir 2 mokyklos vadovai. Į 

mobilumus dalyviai vyks „green travel“, išskyrus Italiją. Numatomas kviestinis ekspertas iš Italijos -  7 d. (su 

kelione).

66 040,00 €

2

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000017839

Profesinio mokymo 

įstaigų absolventų 

gebėjimo mokytis 

darbinėje veikloje 

stiprinimas (VI etapas)

Lietuvos 

darbdavių 

konfederacija

E10014931
Algirdo g. 31, LT-

03219 Vilnius

Projektu siekiama skleisti verslo įmonėms informaciją apie „Erasmus+“ programą, užtikrinti skaidrią motyvuotų 

įmonėse darbinamų profesinio mokymo įstaigų absolventų atranką į mobilumo projektą. Stiprinti paslaugų 

sektoriaus verslo įmonėse darbinamų profesinio mokymo įstaigų absolventų profesinius įgūdžius ir kompetencijas 

pagal dabartinės ir būsimos darbo rinkos reikalavimus. Užtikrinti mobilumo projekto rezultatų tęstinumą ir 

tvarumą.

Numatyta 30 trumpalaikių (89 d.) profesinio mokymo įstaigų absolventų mobilumų užsienio įmonėse.

Planuojami rezultatai - absolventų įgyta darbinė patirtis, sustiprintos technologinės kompetencijos, reikalingos 

darbinių funkcijų atlikimui; bendrosios kompetencijos, padedančios efektyviai siekti mokymosi ir darbo tikslų; 

karjeros valdymo kompetencijos, palengvinančios įsitvirtinimą darbo rinkoje; skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos, padedančios pasirengti darbui su inovatyviomis technologijomis. Ši investicija prisidės prie įmonių 

galimybių išplėsti siūlomas paslaugas, tikintis konkurencinės sėkmės vidaus ir užsienio rinkose. Projekto 

pareiškėjo specialistai ir ekspertai, pasiremdami projekto rezultatais ir gilesnėmis žiniomis apie profesinio 

mokymo realijas, geriau vykdys jiems tenkančias ekspertinio darbo ES ir šalies institucijose užduotis profesinio 

mokymo efektyvumo didinimui.

148 811,00 €

3

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000017154

Neieškok priežasčių, 

ieškok galimybių!

Viešoji įstaiga 

Daugų 

technologijos ir 

verslo mokykla

E10017029
Ežero g. 30, LT-64137 

Daugai

Projekto tikslas – perimti ES profesinio mokymo institucijų patirtį įtraukiant suaugusiuosius, ypač turinčius žemą 

formalųjį išsilavinimą, ir/ar patiriančius socialinę atskirtį asmenis, į neformalųjį profesinį mokymą.

Mobilumų tipas – darbo stebėjimas.

Planuojami rezultatai: 1. Patobulinta 12 mokyklos darbuotojų kvalifikacija suaugusiųjų neformalaus profesinio 

mokymo programų rengimo, suaugusiųjų motyvavimo ir įtraukimo į mokymosi visą gyvenimą veiklas, srityse; 2. 

Mokymąsi organizuojančių ir įgyvendinančių darbuotojų manančių, kad į mokymosi veiklas privalo būti įtraukti 

visi visuomenės, ypač artimosios bendruomenės nariai, padidės 3 kartus (darbuotojų apklausa); 3. Vizitų metu 

įgyta patirtis apibendrinta metodiniame mokyklos leidinyje, kuriuo galės naudotis visi bendruomenės nariai; 4. 

Projekto įgyvendinimo

laikotarpiu parengtos ir mokymų metu testuojamos 6 neformalaus profesinio mokymo programos (mokymuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 60 dalyvių); 5. Parengta VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos Suaugusiųjų 

neformalaus profesinio mokymo plėtros programa.

19 977,00 €

4

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000017354

Profesionalai ugdomi 

praktikoje

Varėnos 

technologijos ir 

verslo mokykla

E10034330
J. Basanavičiaus g. 1, 

LT-65178 Varėna

Projektu siekiama tobulinti 20 mokinių profesines žinias, praktinius įgūdžius ir kompetencijas, siekiant gerinti jų 

būsimą integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje, atliekant stažuotes ES ir 

ekonominės erdvės verslo įmonėse ir atnaujinti 3 specialybių praktinio mokymo programas, remiantis mokinių 

praktikos ataskaitomis. Projekte numatomi mobilumai į Turkijos įmones (trukmė 42 dienos). 

Planuojami rezultatai – pagerintos 20 mokinių praktinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ir atnaujintos 3 

specialybių praktinio mokymo programos mokinių praktikos ataskaitų pagrindu.

66 678,00 €



5

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000017049

Europiniai praktiniai 

įgūdžiai

Joniškio žemės 

ūkio mokykla
E10204135

Upytės 7, LT-784152 

Joniškis

Šiuo projektu siekiama suteikti praktinių įgūdžių 3 specialybių mokiniams: žemės ūkio technikos priežiūros verslo 

darbuotojams, virėjams, barmenams ir padavėjams. Dalyvauja 16 moksleivių ir 2 lydintys asmenys. Taip pat 

savaitei į darbo stebėjimo mobilumą vyks vadovas ir du profesijos mokytojai, kad suspažinti su dualinio ir 

pameistrystės metodo taikymu. Jo privalumais, specifika, įgyti praktinių žinių, kad tai būtų galima įgyvendinti 

grįžus savo įstaigoje.

51 226,00 €

6

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000017417

Tegu kalba šokis

Nacionalinė 

Mikalojaus 

Konstantino 

Čiurlionio menų 

mokykla

E10017703
T.Kosciuškos g. 11, 

LT-01100 Vilnius

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas mokyklos baleto skyriaus mokiniams įgyti tarptautinės patirties bei gilinti žinias 

užsienio šalių profesinio rengimo mokyklose.

Mobilumų tipai – trumpalaikis besimokančiųjų mobilumas, parengiamieji vizitai.

Rezultatai – išplėstos galimybes pagilinti mokinių kultūrinį sąmoningumą ir raiškos priemonių bagažą ir bendros 

tarptautinės kūrybinės veiklos. 

17 046,00 €

7

2021-1-LT01-

KA122-VET-

000016237

Kompetencijų ugdymas 

dualinio mokymo ir 

pameistrystės keliu ES 

šalyse

Raseinių 

technologijos ir 

verslo mokykla, 

VšĮ

E10266981
Muziejaus g. 8, LT-

60122 Raseiniai

Projektu siekiama:

1. Suteikti galimybę 3 vadovams, atsakingiems už profesinį mokymą, 6 profesijos mokytojams ir 21 mažiau 

galimybių turinčiam mokiniui atlikti mobilumo stažuotes Austrijos, Lenkijos, Vokietijos SVV įmonėse, kurių 

metu įgytos profesinės žinios, gebėjimai ir kompetencijos, prisidėtų prie profesinio rengimo tobulinimo, taikant 

ES šalių dualinio mokymo ir pameistrystės patirtį. 

2.Tarptautinį techninių, metodinių, socialinių ir specialiųjų profesinių kompetencijų suvokimą panaudoti kaip 

priemonę spartesniam dualinio mokymo ir pameistrystės įvedimui centre ir kvalifikacijų pripažinimui, proceso 

užimtumo didinimui bei socialinės atskirties mažinimui versle, darbo procese bei visuomenėje. 

3.Ugdyti bendruomenės inovatyvius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus šiandienos ir ateities darbinei veiklai, 

nukreiptus į valstybės, savivaldybių ir ūkio poreikius, o specialistų parengimą- į ekonomikos vystymosi prognozes, 

kas garantuotų ilgalaikius darbo santykius.

76 587,00 €


