
 

 

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA 

DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLA 
 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą  

 

Kodas 190961010 

Ežero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r.  

Tel., faks: (8 315) 72 790 

El. paštas dtvm@email.com, info@dtvm.lt  

Mokyklos interneto svetainė www.dtvm.lt 

Mokyklos dalininkai: 

LR Švietimo ir mokslo ministerija; 

Alytaus rajono savivaldybė. 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

2.1. Mokyklos vadovai:   

 

Direktorius  - VALENTAS PAKALNIŠKIS, mokykloje dirba nuo 1982 metų; antroji vadybinė 

kvalifikacinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ONA 

ALEKSANDRAVIČIENĖ, mokykloje dirba nuo 1983 metų; trečioji vadybinė kvalifikacinė 

kategorija. 

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2017.01.01 – 68. 

 

2.3. Mokytojai: 

 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2016 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

Atestuotų mokytojų skaičius:   11 21 - - 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 
- - - - 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  
4 2 - - 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   
5 6 - - 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

2 13 x x 

Švietimo pagalbos specialistai 

mailto:dtvm@email.com
mailto:info@dtvm.lt
http://www.dtvm.lt/
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 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

- - - - 

Socialiniai 

pedagogai 

- - - - 

 Iš viso I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai - - - - - 

 

2.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.4.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai 

Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 
5 ir daugiau dienų 

per metus 
Iki 5 dienų 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016 1 10 9,0 90,91 

 

2.4.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai 

Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 
5 ir daugiau dienų 

per metus 
Iki 5 dienų 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016  2 21 8,7 91,3 

 

2.4.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai 

Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 
5 ir daugiau dienų per metus 

2015 - 2016  - - 

 

 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2016–2017 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos kodas Programos pavadinimas 
Mokinių skaičius 

2017.01.01 

211101301 Virėjo 11 

330101502 Viešbučio darbuotojo 53 

330071606 Automobilių mechaniko 59 

330041712 Sporto klubo veiklos organizatoriaus 14 

440071613 Automobilių mechaniko 66 

440092302 Socialinio darbuotojo padėjėjo 62 

440101502 Viešbučio darbuotojo 58 

M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė 32 

                                                               Iš viso: 355 
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3.2. 2016–2017 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

- - - 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

440081117 Agroserviso darbuotojo mokymo programa 

440081209  Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programa 

330041101 Apskaitininko ir kasininko mokymo programa 

330092301  Socialinio slaugytojo mokymo programa 

440104109  Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programa 

330071612  Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa 

440071606  Technikos priežiūros verslo organizatoriaus mokymo programa 

211071504 Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa 

330041603  Transporto priemonių pardavėjo-konsultanto mokymo programa 

440101304  Virėjo mokymo programa 

330101306  Virėjo mokymo programa 
 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos. 

1. Nedidelis pageidaujančių mokytis pagal šias programas skaičius (netikslinga formuoti 

grupę).  
 

3.4. 2016–2017 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 
Mokinių skaičius 

2017.01.01 

M44041101 
Apskaitininko ir kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa 
32 

 

3.5. 2017–2018 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M43101502, 

M44101502 

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43071604, 

M44071601 

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44092001 
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041101 
Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   
Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2016 – 2017   355 - 
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3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2016–2017  100 161 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2015–2016 m. m. 

M
o

k
in

ių
 s

k
ai

či
u

s 

0
9

.0
1
 

Iš
b

ra
u

k
tų

 m
o

k
in

ių
 

sk
ai

či
u
s 

p
er

 m
. 

m
. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u

o
 

v
is

ų
 m

o
k
in

ių
 

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 372 55 14,8 

Iš jų: 

   

Perėjo mokytis į kitas mokyklas 

 

1 0,3 

Pakeitė gyvenamąją vietą 

 

- - 

Dėl vaikų auginimo 

 

- - 

Dėl ligos 

 

- - 

Dėl nepažangumo 

 

14 3,7 

Dėl pamokų nelankymo 

 

5 1,3 

Dėl sunkių materialinių sąlygų 

 

- - 

Išvyko į užsienį 

 

4 1,1 

Įsidarbino 

 

- - 

Dėl kitų priežasčių  

 

9 2,4 

Mokymo programos keitimas 

 

7 1,9 

Savo noru 

 

5 1,3 

Nelaikyti baigiamieji egzaminai 

 

7 1,9 

Karinė tarnyba 

 

1 0,3 

Teismo sprendimas 

 

1 0,3 

Mirtis 

 

1 0,3 

 

3.6.4. Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2015-2016 108,3 103,5 
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Išvardinkite priežastis dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų 

ir kokių imtasi priemonių lankomumui pagerinti 

Mokinių pagrindinės nelankymo priežastys:  

Sunki ekonominė-socialinė padėtis; 

Nenoras mokytis, motyvacijos stoka; 

Noras dirbti, darbo paieška, ypač užsienyje, noras būti savarankišku; 

Kitos priežastys. 

Priemonės lankomumui gerinti: 

Parengtas Mokinių pamokų lankomumo gerinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus  2015-

09-25 įsakymas Nr. V1-145. Jame numatytos pagrindinės priemonės lankomumui gerinti. 

Gerai lankančių ir darančių pažangą mokinių skatinimas. 

Mokiniui, per mėnesį praleidusiam daugiau kaip 12 valandų be pateisinamos priežasties,  sekantį 

mėnesį neišmokama stipendija. 

Sudaromos sąlygos mokiniams, dirbantiems pagal pasirinktą specialybę, suderinti darbą su 

mokymusi. 

Sudaromos sąlygos mokiniams dėl sunkių materialinių sąlygų šeimose mokytis ir dirbti sezoninius 

darbus. 

Motyvacijos įgyti profesiją stiprinimas: susitikimai su darbo rinkos atstovais, profesinių dienų 

organizavimas. 

Blogai ir nepatenkinamai mokyklą lankančių mokinių kontrolės stiprinimas: kasdieninis pamokų 

lankomumo tikrinimas, svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, lankymas namuose, 

informacijos pateikimas tėvams. 

 

3.7. El. dienyno bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme įdiegimo metai -  2014-09-01. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. V-195 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 

„Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo 

pakeitimo“, 2016 m. gegužės 31 d. Nr. V1-43 direktoriaus įsakymu naujai patvirtinti Viešosios 

įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

(suderinti Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos Dalininkų susirinkimo 2016-

04-29 protokolu Nr. DAL-25). 

 

4. Tęstinis profesinis mokymas 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2016 95 - 3 92 - - - - - 
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5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai 
Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

2016 M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa 

  

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2016.10.20- 12.30 laikotarpiu (pildoma 

atskirai apie kiekvieną SPMC) 

 

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla nėra sektorinis praktinio mokymo centras. 

 

6.1. Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio 

mokymo centrą, mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

- - - - - - 

 

6.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams: 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

- - - - - - - 

 

6.3. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dėstytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

ASU 
Energetikos 

inžinerija 
1 320 - - - 

ASU 
Transporto 

inžinerija 
1 160    

 

6.4. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų organizavimas, 

profesinis orientavimas 

ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turite 

sudarytas sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo)  

Alytaus raj. 1 320 Technologinė praktika   

http://zuif.asu.lt/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/Energetikos-inžinerija.pdf
http://zuif.asu.lt/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/Energetikos-inžinerija.pdf
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Daugų Vlado 

Mirono 

gimnazija 

Putinų 

gimnazija 

(Alytaus m.) 

1 320 Technologinė praktika 

 

Alytaus miesto 

Šaltinių 

pagrindinė 

mokykla  

18 4 

Profesinis orientavimas, 

informavimas ir 

konsultavimas 

(profesijų veiklinimas) 

 

Žilinų 

pagrindinė 

mokykla 

(Varėnos 

rajonas) 

11 3 

Profesinis orientavimas, 

informavimas ir 

konsultavimas 

(profesijų veiklinimas) 

 

Makniūnų 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras (Alytaus 

rajonas) 

9 3 

Profesinis orientavimas, 

informavimas ir 

konsultavimas 

(profesijų veiklinimas) 

 

Varėnos rajono 

Nedzingės 

mokyklos-

daugiafunkcis 

centras 

13 4 Atvirų durų diena 

 

 

6.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius  Valandų 

skaičius 

           Pastabos 

- - - - 

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2015–2016 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 100 

Vidurinio  ugdymo programa 82,2 

 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

 

7.2.1. 2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
                                             2016 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 51 50 98,0 
Technologijų 50 50 100 
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7.2.2. 2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas Laikė Išlaikė Proc. 
Balai  

1–49 50–99 100 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 
1 - - - - - 

Geografijos 2 2 100 
Vidurkis 

21,0 
- - 

Istorijos 1 1 100 18 - - 

Anglų k. 4 4 100 42,50 - - 

Biologijos 1 - - - - - 

Matematikos 1 - - - - - 

Rusų k. 1 1 100 - 72 - 

                    Iš viso: 11 8 72,7 
27,2 

7 mokiniai 

72 

1 mokinys 
- 

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  - - 

10 klasė  

1 grupė 

(kartu su virėjo profesinio mokymo 

programa) 

11 

(2016/2017 m. m.) 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2015–2016 62 51 82,3 8 7 87,5 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

- - - 

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2016 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Viešbučio darbuotojo, 30 26 86,7 8,9 
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440081203 

2. 
Viešbučio darbuotojo, 

330081203 
26 25 96,2 8,05 

3. 
Automobilių mechaniko, 

440052502 
24 22 91,7 8,8 

4. 
Automobilių mechaniko, 

330052502 
22 22 100 7,05 

5. 
Logisto ekspeditoriaus, 

330034714 
14 14 100 8,55 

6. 
Socialinio darbuotojo 

padėjėjo, 440076202 
27 26 96,3 9,2 

7. 
Apskaitininko ir 

kasininko, 440034401 
24 24 100 8,25 

                               Iš viso: 167 159 95,2 8,4 

 

8.2.2. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.)  

 

 

 

 

Programos pavadinimas 

(kodas) 

B
ai

g
u
si

ų
jų

 p
ro

g
ra

m
ą 

 

2
0
1
6
 m

. 
sk

ai
či

u
s 

Iš baigusiųjų 2016 m. 

Dirba Tęsia mokymąsi 

Iš
v
y
k
o
 į

 u
žs

ie
n
į 

N
ed

ir
b
a 

ir
 n

es
im

o
k
o
 

(t
ėv

y
st

ės
 a

to
st

o
g
o
se

) 

K
it

a 

D
ir

b
an

či
ų

jų
 s

k
ai

či
u

s 

Iš
 j

ų
 p

ag
al

 į
g
y

tą
 

k
v

al
if

ik
ac

ij
ą 

Iš
 v

is
o
 

Iš
 j

ų
 p

ro
fe

si
n

io
 

m
o

k
y

m
o

 į
st

ai
g

o
se

 

Iš
 j

ų
 a

u
k

št
o

si
o

se
 

m
o

k
y

k
lo

se
 

Apskaitininko ir 

kasininko mokymo 

programa  

440034401 24 15 12 5 2 3 2 2 

 

Automobilių mechaniko 

mokymo programa  

330052502 22 17 14 0   0  0 4   

1 registruotas darbo 

biržoje  

Automobilių mechaniko 

mokymo programa  

440052502 22 12 8 6 1 5 3   

1 tarnauja 

kariuomenėje 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo  

440076202 26 19 15 2 1 1 2   

3 registruoti darbo 

biržoje 

Viešbučio darbuotojo 

mokymo programa  

330081203 25 13 9 4 3 1 5 1 

1 registruotas darbo 

biržoje  

1 turi invalidumą 

Viešbučio darbuotojo 

mokymo programa  

440081203 26 15 13 4 2 2 5 2 

 

Logisto ekspeditoriaus  

330034714 14 12 10  0  0  0 2  

 

 159 103 81 21 9 12 23 5 7 
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*Nėra duomenų 

 

9.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2016–2017 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 82  (24%).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2016–2017 m. m., panaudojimas: skirta 480 val.,  

panaudota 340 val. 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2016 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius) 

 

Projekto pavadinimas 
Dalyvių skaičius 

(VšĮ Daugų TVM) 
Mokyklos vaidmuo 

projekte 
Mokinių Darbuotojų 

Erasmus+ programos projektas “Sveiki atvykę!“ Nr. 

2015-1-LT01-KA102-013166 
4 

2 
(lydintieji 

mokytojai) 

Pareiškėjas, 

vykdytojas 

Erasmus+ programos projektas „Praktinio mokymo 

metodai: užsienio šalių patirtis“ Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013179 

- 4 
Pareiškėjas, 

vykdytojas 

Erasmus+ programos “Profesinio mokymo realioje 

darbo vietoje stiprinimas“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-

023024 

3 - Partneris 

Erasmus+ programos projektas „Darbas su mokiniais 

iš rizikos šeimų“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022943 
- 2 Partneris 

Erasmus+ programos projektas „Mokinių socialinio 

darbo praktinių įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas ES 

šalyse“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022919 

2 
1 

(lydintysis 

mokytojas) 

Pareiškėjas, 

vykdytojas 

Erasmus+ programos projektas „Darbuotojų įgūdžių 

tobulinimas“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933 
- 4 

Pareiškėjas, 

vykdytojas 
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11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2016 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

1. „Geriausias jaunasis automechanikas 2016“ (konkursą organizavo Variklinių 

transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodinė komisija kartu su UAB „Inter 

Cars Lietuva“). Du mokyklos mokiniai dalyvavo šio konkurso II-ąme etape (vykusiame 2016 m. 

vasario 4 d. Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre). Iš 58-ių II-o etapo 

dalyvių, Tenenis Lukas surinko 42 taškus (17-tas rezultatas);  Tilinskas Tautvydas surinko 19 

taškų (53-čias rezultatas). 

2. Aštuntasis Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo 

konkurso „Žemės vaikai - 2016“. 2016 m. birželio 16 d. Ukmergės technologijų ir verslo 

mokykloje vykusiame „Žemės vaikai - 2016“ baigiamajame renginyje mokyklos komanda pristatė 

„kiemelį“ „Gaspadinės iš Daugų“. 

3. Floristinio kilimo konkursas „Rudens spalvos“. 2016 m. rugsėjo 28 dieną Veisiejų 

technologijos ir verslo mokykloje vyko konkursas, skirtas Alytaus regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių saviraiškos skatinimui, asmenybės tobulėjimui, ypatingų gebėjimų atskleidimui. 

Mokyklos komanda (mokiniai Rugilė Kašėtaitė, Greta Šimeliūnaitė ir Mantas Makauskas) sukūrė  

floristinį kilimą „Saulės grąža“, kuris buvo įvertintas kaip techniškiausiai atliktas kūrinys.  

4. „Geriausias viešbučio darbuotojas 2016“ (konkurso organizatoriai – Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 
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centras). 2016 m. lapkričio 8 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir 

restoranų sektoriniame praktinio mokymo centre vykusiame nacionaliniame profesinio 

meistriškumo konkurse „Geriausias viešbučio darbuotojas 2016“ mūsų mokyklą atstovavo 

Viešbučio darbuotojo (330101502) profesinio mokymo programos mokinės INDRĖ LUCKUTĖ 

IR LAURA ČEKANAUSKIENĖ, kurios iškovojo 2-ąją vietą ir buvo apdovanotos LR švietimo ir 

mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės II laipsnio diplomais. 

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2016“ 

Dalyvauta kartu su kitomis Alytaus regiono mokyklomis. Organizatorius - Alytaus profesinio 

rengimo centras. Parengtos ir pateiktos aštuonios praktinės užduotys parodos lankytojams (pvz. 

augalų, jų sėklų, prieskonių atpažinimui). Taip pat pateiktas mokyklos pristatymas, informacinė 

reklaminė medžiaga apie mokyklą ir jos veiklą, kitos reprezentacinės priemonės (parkeriai su 

mokyklos simbolika, magnetukai). Mokyklos komanda dieną lankėsi Litexpo rūmuose.  

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

Atvirų durų dienos Viešojoje įstaigoje Daugų technologijos ir verslo  mokykloje vyko 2016 m. 

kovo 23-24 dienomis. Apie Atvirų durų dienas, jos renginius buvo skelbta mokyklos interneto 

svetainėje, facebook paskyroje. 2016 m. kovo 23 d. mokykloje svečiavosi Varėnos rajono 

Nedzingės mokyklos-daugiafunkcio centro 8-10 klasių mokiniai. Svečiams buvo pristatyta 

mokykla, mokymosi profesinio mokymo įstaigoje ypatumai. Mokiniai dalyvavo specialioje 

viktorinoje „Daugai-Dzūkija-Lietuva“, profesijų veiklinimo iniciatyvoje „Profesija gyvai“. Jos 

metu vyko praktiniai užsiėmimai sekcijose: metalo apdirbimo pradmenų, automobilio ratų 

montavimo ir balansavimo, automobilio ir modernaus traktoriaus vairavimo, buvo gaminami 

netradiciniai sumuštiniai ir netradiciniai meno dirbiniai. O HEADEX Group įmonės personalo 

atrankos projektų vadovė Toma Stonkienė Atvirų durų dienų dalyviams pateikė praktinių patarimų 

klausimais: Kaip planuoti karjerą? Kokių profesijų reikalinga darbo rinkai? Kokiais būdais ieškoti 

darbo? Kaip sėkmingai pasirodyti darbo pokalbyje? Kaip teisingai parengti motyvacinį laišką, 

CV? Kaip įgyti darbo patirties?.. Specialiai Atvirų durų dienoms buvo parengta ir pristatyta 

mokinių darbų paroda: Technologijų mokyklinio brandos egzamino darbų ir  darbų, atliktų 

neformalios veiklos (būrelių) metu. 

 

14. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

2016 m. nustatyta tvarka buvo skiriama parama mokiniams. 8-iems mokiniams skirta 0,76 BSI 

dydžio materialinė parama, 14-kai – premijos. Už gerus mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę 

veiklą mokiniai buvo skatinami. 2016 m. direktoriaus įsakymu mokiniams pareikštos 9 padėkos. 7-

iems mokiniams, pusmetį baigusiems ne mažesniu kaip 9,0 balai mokymosi vidurkiu, papildomai 

paskirtos vienkartinės skatinamosios stipendijos. Vykdytas mokinių važiavimo išlaidų 

kompensavimas. Per 2016 metus mokiniams, važinėjantiems į mokyklą ir atgal autobusu, 

kompensuota 1593,55 Eur važiavimo išlaidų. 

 

15. Biudžeto lėšų panaudojimas 

 

- 2016 m. VšĮ Daugų TVM pagal patvirtintą sąmatą buvo skirta - 841,4 tūkst. Eur. 

- Gautas finansavimas panaudotas 100 proc.  

- Lėšos panaudotos laikantis finansinės drausmės, patvirtintos sąmatos reikalavimų. 

- Mokykla įsiskolinimų ir neįvykdytų įsipareigojimų neturi. 

 

 

 

 

https://karjera.lt/web/guest/praktiniai-patarimai
https://karjera.lt/web/guest/kokiais-budais-ieskoti-darbo
https://karjera.lt/web/guest/kokiais-budais-ieskoti-darbo
https://karjera.lt/web/guest/kaip-sekmingai-pasirodyti-darbo-pokalbyje
https://karjera.lt/web/guest/kaip-parengti-motyvacini-laiska-cv
https://karjera.lt/web/guest/kaip-parengti-motyvacini-laiska-cv
https://karjera.lt/web/guest/kaip-igyti-darbo-patirties
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16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2016 222,7 7,7 214,7 

 

 

Paslaugų aprašymas: 

Suaugusiųjų mokymas 

2016 m. pagal suaugusiųjų tęstinio mokymo programas parengti 95 asmenys: 

Ūkininkavimo pradmenų (programos trukmė – 320 val.) – 67 asmenys; 

TR1 (programos trukmė – 160 val.) – 13 asmenų;  

TR2 (programos trukmė – 40 val.) – 10 asmenys;  

SZ (programos trukmė – 40 val.) – 1 asmuo;  

Kūriko (programos trukmė – 160 val.) – 4 asmenys.  

Mokinių vasaros poilsio organizavimas 

Mokinių vasaros poilsio stovyklose ilsėjosi 2031 asmuo. 

Vasaros laikotarpiu kasdien vidutiniškai ilsėjosi 135 mokiniai. 

Vidutinė vienos dienos kelialapio kaina 11 Eurų. 

Kita veikla 

Ekologinis ūkininkavimas. Picų gamyba ir pardavimas. Paslaugos įmonėms ir asmenims. 

 

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

Mokykla atvira visuomenei, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomene, įmonėmis, 

profesinėmis, pagrindinėmis bei vidurinėmis mokyklomis, kolegijomis, visuomeninėmis 

organizacijomis. Mokykla atlieka švietėjišką, kultūrinę, sportinę veiklą regione, teikdama švietimo 

paslaugas mokiniams, suaugusiems (mokymai, kursai, seminarai) vietos bendruomenei (bendri 

susirinkimai, konkursai, šventės, kultūriniai, sportiniai  ir kt. renginiai, vietinių vaikų įtraukimas į 

sportinę veiklą). 

Mokykla bendradarbiauja su: 
Alytaus rajono savivaldybe 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Daugų seniūnija 

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ 

Daugų miesto bendruomenės visuomenine organizacija „Daugų kraštas“ 

Alytaus rajono meno ir sporto mokykla 

VO Alytaus Krašto verslininkų asociacija 

Alytaus rajono Daugų kultūros centru 

Alytaus teritorine darbo birža 

Alytaus rajono švietimo ir psichologinės pagalbos centru 

VO Pivašiūnų bendruomene 

VšĮ „Tėviškės namai“ 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono padaliniu 

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija 

Daugų parapijos „Caritas“ 

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla 

Sporto ir kultūros klubu „Daugis“ 

UAB „ELPAMA“ 

„ASU alumni“ klubu. 
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Užtikrinant kokybišką mokinių praktinį mokymą, plėtojant profesijos mokytojų praktinio 

darbo patirties dėstomo dalyko srityje kompetencijas, sudarytos sutartys su: 

UAB „Automedika“ 

UAB „Ordo“ 

UAB „Autodeta ir Ko“ 

UAB „Alytaus Altas” 

UAB „Tarzanija“ 

Alytaus rajono sav. Miroslavo globos namais; 

Pilnų namų bendruomene 

Viešbučiu „Earl de Villiers“ (Prancūzija) 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono padaliniu 

Linos ir Egidijaus Černiauskų kaimo turizmo sodyba 

R.Stoškaus individualia įmone 

UAB „Kopainė“ ir kt.  

Plėtojant sportinę veiklą, organizuojant kultūrinius renginius,  propaguojančius žolės 

riedulio ir kitų sporto šakų plėtrą pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Nanseno“ 

klubu. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su: 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 

Vilniaus universitetu (Karjeros valdymo informacinės sistemos naudojimo sutartis) 

Lietuvos Žemės ūkio rūmais 

Vilniaus kooperacijos kolegija 

Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmais 

VšĮ Marijampolės kolegija 

Alytaus profesinio rengimo centru 

Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakultetu 

Alytaus kolegija 

Alytaus regiono bendrojo ugdymo mokyklomis (23). 

2016 metais Baigiamoji praktika, mokinių praktinis mokymas buvo vykdomas įmonėse, 

organizacijose: 

Pagal Viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programas: UAB „Ekoratas“; Kaimo turizmo 

sodyba „Giluitis“; Vila „Upė“; Dvarčėnų dvaras, kaimo turizmo sodyba; UAB „Pandora“; UAB 

„Neringos viešbutis“; Viešbutis „Flamingo“; Svečių namai „La Willa Royale“; Svečių namai, 

Gilių 9, Alytus; Vilnius Guest House; UAB „Genutės sodyba“; UAB Transeta Invest svečių namai 

„Senasis paštas“; Jūratės Rutkauskienės kaimo turizmo sodyba; Kaimo turizmo sodyba „Atesys“; 

Kupinų sodyba, kaimo turizmo sodyba; l’EARL DE VILLIERS; UAB “Suvingis LT“; Vilnius 

Guest House; UAB Ekoratas; Mergelių užeiga, kavinė-baras; Sodyba „Žygutis“; UAB „Gurmanai 

LT“; Viktorijos sodyba, Trakų kelias 35; Gražinos Ulevičienės sodyba „Pušyno krantas“; Kaimo 

turizmo sodyba „Silvestro dvaras“; UAB „Inarvida“ viešbutis; Turizmo UAB „LITAMICUS“; 

Viešbutis „Šiaurės vartai“; Sodyba „Prie Merkio“; J. Politikos IĮ; UAB „Ūdra“; Hotel „Linas“; 

Villa Alicante; V. Jonučio komercinė firma „Elona“;  viešbutis „Trys mylimos“; Linos ir Egidijaus 

Černiauskų sodyba; Vytauto Antano Stankevičiaus apgyvendinimo paslaugos; Viešbutis „Šiaurės 

vartai“; Kaimo turizmo sodyba „Retro“; Jono Žigo kaimo turizmo sodyba.  
 

Pagal Logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programą: AB mašinų gamykla „Astra“; UAB 

„Guslava“; UAB „Eginda“; UAB „Sempresta“; UAB „Ratautas“; M.Čyžienės ind. įmonė 

„Milčija“; UAB  „Vivatrans“; UAB „Dzūkijos šilas“; UAB „Kubiliaus transportas“; UAB 

„Algva“; UAB „Transportida“. 
 

Pagal Automobilių mechaniko profesinio mokymo programas: K. Šilalės IĮ; R.Stoškaus IĮ; UAB  

Stiklų ekspertai, Alytaus filialas; UAB  „ALYDETA“; UAB “Valdima“; UAB “Kolegos ir co“; V. 

Motiejūno IĮ; UAB „AS Garantas“; UAB „ERSIDA“; Mindaugo Karlono PĮ; UAB „Kradis“; UAB 
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„Transeta“; UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“; UAB „Variklių galvučių remonto centras“; 

Jono Miliūno IĮ; MB „Smagresta“; UAB „Radgeda“; UAB „RD Servisas“; UAB „TJ Group“; 

UAB „Busotas“; UAB „Robeto servisas“; UAB „Ordo“; UAB „Autoamžius“; UAB „Saločiai ir 

partneriai“; UAB „Gtv Group ir Ko“; „Česma“ Česlovo Majausko IĮ; UAB „Automedija“; UAB 

„Makina“; UAB „Rimšara“; „Technikos jėga“; UAB „Moller Auto – Alytus“.  
 

Pagal Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programą: Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos Daugų seniūnija; Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai; Daugų 

socialinės priežiūros centras; Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnija; 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Juodšilių seniūnija; Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Pagirių seniūnija; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 

Alytaus rajono padalinys; VšĮ Lazdijų socialinis paslaugų centras; Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos Alovės seniūnija; Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija; Vilniaus vaikų socialinės 

globos namai „Gilė“; Alytaus vaikų globos namai; Alytaus rajono Butrimonių gimnazija; Pasvalio 

rajono Paslaugų ir Užimtumo Centras Pagyvenusiems ir Neįgaliesiems (Senelių Namai); 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras; Vaikų gerovės centras „Pastogė“.  
 

Pagal apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programą: UAB Apskaitos ir audito 

paslaugos; UAB ROYAL SPA RESIDENCE, Senjorų rezidencija; UAB Daikirta; UAB Daugė; 

UAB Kubiliaus transportas/Kęstučio Kubiliaus paslaugų įmonė; UAB EVIDA LT; UAB 

Regvalda; UAB Kopainė; UAB Apsaugos komanda; UAB Du Leo; IĮ Nolėja; UAB Lietuvos 

kepėjas; UAB Busotas; UAB Režisierius; Alytaus rajono Daugų vaikų darželis; UAB Suvingis LT; 

UAB Sauliuta; UAB Milavita; UAB Lietuviškas midus. 

Vykdant projektinę veiklą, tobulinant ir plėtojant mokinių bei darbuotojų technologines, 

bendrakultūrines ir bendrąsias kompetencijas, bendradarbiaujama su partneriais užsienyje:  

Associazione Culturale „Cultura e Dintorni“, Martina Franca, ITALIJA 

Sistema Practices s.l. (ESMOVIA), Valensija, ISPANIJA 

EPD – European Projects Development Unipessoal Lda,  Montijo, PORTUGALIJA 

Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Nevsehir, TURKIJA 

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH“, Leipcigas, VOKIETIJA. 

Vykdomi bendri projektai su partneriais: 

Klaipėdos turizmo mokykla 

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru 

Simno žemės ūkio mokykla 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 

Plungės technologijų ir verslo mokykla. 

Bendradarbiavimas su Prancūzijos socialiniais partneriais.  

Penkiolika metų glaudžius ryšius mokykla palaiko su Prancūzijos socialiniais partneriais 

Mokiniai atlieka praktines-gamybines stažuotes Prancūzijos Šomono žemės ūkio technikos licėjuje 

ir pas žymiausius šio regiono Prancūzijos ūkininkus: EARL „LA CORNE D‘ABONDANCE“ 

(vadovas p. Philippe Pleindoux); EARL „3PCM“ (vadovas p. Pierre Priolet); SARL 

„EXTRACEPES“  (vadovas p. Vincent Usaï); l’EARL DE VILLIERS  (atstovė Isabelle 

MORISSET); PDM MEYER CHAMPI (gen. direktorius p. Sébastien MARMET). 

 

2016 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU). 

2016 m. birželio mėn. Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo  mokykla tapo Lietuvos 

profesinio mokymo įstaigų asociacijos nare.  

2016 m. pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su UAB „Inlinen“, UAB „SDG“ ir UAB 

„ETKC“ dėl Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, jų 

supažindinimą su švietimo sistema. 
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18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

Intelektinės veiklos sritis 

2016 m. sausio 15 d. UAB sertifikavimo centras „Sertika“, atlikęs mokykloje įdiegtos Kokybės 

vadybos sistemos privalomąjį priežiūros auditą konstatavo, kad „įstaigoje sėkmingai funkcionuoja 

kokybės vadybos sistema, padedanti siekti nustatytų tikslų“. Neatitikčių nenustatyta, pastabų 

nepateikta. Pateiktos tik rekomendacijos veiklos kokybės gerinimui. Sertifikatas paliktas galioti 1-

iems metams.    

Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias viešbučio darbuotojas 2016“ 

Viešbučio darbuotojo (330101502) profesinio mokymo programos mokinės INDRĖ LUCKUTĖ 

IR LAURA ČEKANAUSKIENĖ iškovojo 2-ąją vietą. 

Parengta ir gauta dotacija dviems Erasmus+ projektams: „Mokinių socialinio darbo praktinių 

įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas ES šalyse“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022919) ir „Darbuotojų 

įgūdžių tobulinimas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933). 

2016 m. rugsėjo mėn. pradėta įgyvendinti Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

(valstybinis kodas M44041101) 60 kreditų apimties programa, patvirtinta direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V2-185. Apskaitininko ir kasininko moduline profesinio mokymo 

programa papildyta mokyklos licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą.  

 

Praktinio mokymo bazės modernizavimas 

 

2016 m. birželio mėnesį mokykla maždaug už 2 300 Eurų įsigijo picerijos įrangą. Mokinėms 

įvaldžius picų kepimo technologiją buvo pradėtos kepti picos išsinešimui. Per liepos – rugpjūčio 

mėnesį tik iš picų buvo gauta 5 300 Eurų pajamų, tai paakino mokyklą kompleksiškai investuoti į 

vykdomų ir numatomų vykdyti profesinio mokymo programų, ar jų atskirų modulio praktinio 

mokymo bazę. 

Kryptys į kurias darytos investicijos ir įsigyta būtina įranga : 

Greito maisto ruošimo technologija – kebabų, čeburekų, koldūnų gruzdinimo, mėsainių, dešrainių, 

sūrainių, vaflių kepimo. Suvakumuotų produktų virimas su cirkuliatoriumi arba orkaitėje su garais 

(Sous Vide metodas). Lietinių gaminimo technologija naudojant blynų mašiną. (Virėjo; Viešbučio 

darbuotojo mokymo programos ir/ar atskiri moduliai). 

Biokuro gaminimo – medienos smulkintuvas, manipuliatorius, frontalinis krautuvas. 

Socialinio darbuotojo padėjėjo („Slaugos moduliui“) – funkcinė slaugos lova su specializuotais 

čiūžiniais, keltuvas, slaugos ir dušo vežimėliai, laiptų kopiklis. 

Šaligatvių trinkelių klojimo ir augalų priežiūros moduliams – betono - bortelių pjaustyklė, vibro 

plokštė, nivelyras, matuokliai, krūmapjovė, šakų genėtuvas, savaeigė vejapjovė-traktoriukas  ir kt. 

Ūkininkavimo pradmenų programai – dirvos skutikas. 

Gaterininko mokymo moduliui – mobilus gateris, elektrinė liniuotė, benzopjūklas. 

Automobilio mechaniko mokymo programai – indukcinis šildytuvas, smūginis veržiasukis, guolių 

ir įvorių įpresavimo įrenginys. 

Bendra investicija į praktinio mokymo bazės modernizavimą – 115 000 Eurų. 
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Ugdymo aplinkos modernizavimas 

 

2016 m. remonto darbų atlikta už  34026,63 Eur. 

Suremontuoti bendrabučio Nr.1 šeši kambariai , įrengti vonios kambariai su dušais, 

sumontuoti vandens šildytuvai. Kambariuos įrengtos sieninės spintos  su slenkančių sistemų 

durimis. Įrengta svetainė. Pakeista elektros instaliacija, šviestuvai. Suremontuota I ir IV aukštų 

holai, ketvirto aukšto vienos pusės, pirmo aukšto koridoriai.  Bendrabutyje Nr.2 perdažytos 

kambarių, virtuvės, holo ir koridorių sienos, sutaisyti baldai. Viso už 15 045,82 Eur. 

 

Prieš: 

 
                      

 

 

 

  Po:                                                                                                        

 

   

 

 

 
Pakeisti bendrabučio Nr. 1 rūsio langai, pakeistos durys, jungiančios bendrabutį su 

valgykla. Sutvarkyta mokyklos ir bendrabučių lietaus kanalizacija, pastatų pamatai. Prie įėjimo į 

bendrabučius sutrūkinėjusios plytelės pakeistos trinkelėmis, sutvarkyti šaligatviai. Viso už 3183,64 

Eur. 
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Prieš: 

 

 

 
                      

 

 

  Po:           

  

 
 

 

Pakeisti langai mokyklos mokomose dirbtuvėse, valgykloje, pakeistos baseino durys, 

apšiltinta baseino siena. Viso už 15072,12 

Prieš: 

 

 
                      

 

 

  Po:           

   

                                                                                            
   

 
 

 

Suremontuotos valgyklos pagalbinės patalpos, pakeista el. instaliacija . Viso už 725,05 
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Prieš: 

 

 

                     
 

 

  Po:      

      

                                                                                               

   
 

 

 

 

Problemos: 

1. Nepakankama profesijos mokytojų kompetencija mokyti mokinius naujausių gamybos 

technologijų, darbui su naujais įrenginiais. 

2. Sunku rinkoje rasti tinkamos kompetencijos profesijos mokytojų. 

3. Prastas pamokų lankomumas, silpna mokinių mokymosi motyvacija. 

4. Dalies mokinių mažas fizinis ir socialinis aktyvumas, prastėjanti sveikata. 

5. Nepakankamas mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant mokinių 

profesinį praktinį mokymą. 

6. Silpni mokyklos mokinių ir personalo užsienio kalbų mokėjimo įgūdžiai. 

 

19. Įstaigos perspektyvos 

 

19.1. Parengti ir patvirtinti naują mokyklos Strategiją. 

19.2. Pereiti prie modulinių profesinio mokymo programų. 

19.3. Parengti 1-2 naujas profesinio mokymo programas ir 4-5 modulių programas labiau 

tenkinančias regiono ir šalies darbo rinkos pokyčius. 

19.4. Įdiegti pameistrystės mokymo formą. 

19.5. Plėtoti mokyklos verslumą į jį įtraukiant mokinius. 

19.6. Per projektus maksimaliai galimybę pasinaudoti ES parama modernizuojant ir kuriant naują 

praktinio mokymo bazę.  

 

 

 

Viešosios įstaigos  

Daugų technologijos ir verslo mokyklos direktorius     Valentas Pakalniškis 


