
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 

 

2004 – 2020 metais įgyvendinti (įgyvendinami) projektai, dalyvauta kitų įstaigų projektuose  

 

Nr. Projekto pavadinimas Projekto vertė, 

EUR 

Rezultatai 

2004 METAI 
1. Pirminės narkomanijos prevencijos programos projektas 

„Pedagogai  prieš narkomaniją“ 

290 1.Organizuoti mokymai pedagogams, atsakingiems už 

narkotinių ir psichotropinių  medžiagų vartojimo 

prevenciją. 

2. Pedagogai supažindinti su “vartus atveriančiais 

narkotikais”, mokantys atpažinti narkotikus vartojantį 

asmenį, sukaupta informacija, kaip apsisaugoti nuo 

narkotikų  ir jų pasekmių. 

3. Suteikta informaciją, kur kreiptis, įtarus mokinį 

vartojant narkotikus.   

4. Sukaupta narkotikų pirminės prevencijos vaizdinė 

medžiaga. 

2.  Švietimas informacinei visuomenei  Švietimo informacinių technologijų centras skyrė 15 

kompiuterių ir multimedija projektorių 

3. Suaugusiųjų mokymo projektas ,,Ūkininkų ir kitų asmenų 

susijusių su žemės ūkio, miškininkystės ir alternatyvia 

žemės ūkiui veikla, mokymas pagal kompiuterinio 

raštingumo, verslo organizavimo ir ūkininko ūkio veiklos 

apskaitos mokymo programas Alytaus  apskrityje”.  

Mokyklos vaidmuo projekte - partneris 

5801 

Apmokytas 81 kaimo gyventojas 

4.  Suaugusiųjų mokymo projektas ,,Ūkininkų ir kitų asmenų 

susijusių su žemės ūkio, miškininkystės ir alternatyvia 

žemės ūkiui veikla, mokymas pagal ekologinio 

11 385 

Apmokytas 101 kaimo gyventojas 



ūkininkavimo programas”. Mokyklos vaidmuo projekte - 

partneris 

5.  Konferencija ,,KAIMO BENDRUOMENĖS POKYČIŲ 

VALDYMAS, INTEGRUOJANTIS Į ES“ 

1042 Žemdirbiai ir mokytojai supažindinti su svarbiausiais 

žemės, maisto ir žuvininkystės ūkį bei kaimo plėtrą 

reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir nacionaliniais 

teisės aktais, kitais norminiais dokumentais bei jų 

taikymu, galimybėmis pasinaudoti ES parama. 

6.  Jaunimo ugdymo per sportinę veiklą programa „JAUNIMAS 

– KAIMO BENDRUOMENĖS ATEITIS“ . Mokyklos 

sporto klubas „Daugis“  

434 1.Aktyvesnis, iniciatyvesnis jaunimas, gebantis 

pasirūpinti savo poreikiais. 

2.Geri jaunimo organizaciniai, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

3.Didesnis jaunimo užimtumas, įvairių institucijų 

sprendimų įtakojimas. 

4.Sveikas gyvenimo būdas, teigiamų elgesio bruožų 

formavimasis kaip alternatyva neigiamoms gyvenimo 

apraiškoms. 

5.Dalyvavimas projektinėje veikloje. 

 

7. Projektas „SKULPTŪRŲ PARKO KŪRIMAS“ 724 1.Sukurtas 10 medinių skulptūrų parkas. 

2.Dalis miestelio teritorijos sutvarkyta ir pritaikyta 

bendruomenės narių bei svečių kultūriniams, 

rekreaciniams poreikiams tenkinti. 

3. Suformuoti specifiniai Dzūkijos regiono 

kraštovaizdžio bruožai. 

4. Pakelta bendruomenės narių dvasinė kultūra, estetinis 

suvokimas, grožio supratimas. 

5. Indėlis (nors ir nedidelis) į Alytaus rajono kultūros 

vystymą. 

8.  BPD 2.4 priemonės projektas ,,SOCIALIZACIJA 

MOKANTIS“.  

 

78 527 1.Įkurtas Suaugusiųjų pagrindinio mokymo centras.  

2.Parengtos suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, 

planai.  

3.Parengti mokomosios metodinės medžiagos 

kompaktiniai diskai, savarankiško mokymosi rinkiniai,  

vaizdinės mokymo priemonės, sukurtas intranetas. 



4. 29 suaugę asmenys 2006 m.m. baigė 10 klasę ir įgijo 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus  

5. 41 asmuo 2007 m. baigė 10 klasę ir įgijo Pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimus 

Iš viso 10 klasę baigė ir įgijo Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus 70 asmenų.  

6. 12 asmenų 10 klasę baigė ir Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus įgijo 2008 m. birželio mėn. (jau projektui 

pasibaigus). 

„Iškritusiųjų“ iš bendrojo mokymo sistemos suaugusiųjų 

asmenų skaičius sumažėjo  82 vnt. 

 
14 pakėlusių kvalifikaciją žmonių yra VšĮ Daugų TVM bendrojo 

lavinimo dalykų mokytojai, 4 - kiti pedagoginiai darbuotojai. 

Minėti asmenys įgijo pedagoginių kompetencijų darbui su įvairių 

socialinių sluoksnių bei specialiųjų poreikių asmenimis. 

 

Mokiniai 2005-2007 m.m. mokęsi pagal Suaugusiųjų pagrindinio 

mokymo programą ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 

toliau sėkmingai mokėsi pagal Pirminio profesinio mokymo 

programas: Pagal 3logisto ekspeditoriaus mokymo programą mokėsi 

10 mokinių; 2 mokiniai  pagal Viešbučių ir turizmo paslaugų teikėjo 

mokymo programą ir 3 mokiniai – pagal Automobilių remontininko 

programą, įgijo vidurinį išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją.  

  

9.  BPD 4.7 priemonės projektas ,,Asmenų, susijusių su žemės 

ūkio ir kita alternatyvia veikla, mokymas pagal Verslo 

organizavimo, Ūkininko ūkio veiklos apskaitos, Mėsinių 

galvijų auginimo ir Kooperatyvų steigimo programas 

Alytaus, Varėnos ir Birštono savivaldybėse” 

7705 Pravesti 6 mokymo kursai. Apmokyti 86  kaimo 

gyventojai. 

10.  BPD 2.4. priemonės projektas „Nuotolinis mokymasis 

profesinėje mokykloje – lygių galimybių užtikrinimas“. 

Mokyklos vaidmuo projekte - partneris.  

 
Profesinėse mokyklose pasiūlytas mokiniams 

inovatyvus mokymosi būdas - nuotolinio profesinis 

mokymosi moduliai; Penkių profesinio rengimo 

institucijų profesijos mokytojai įgijo nuotolinio 

mokymo(si) rengimui ir teikimui reikalingas 

kompetencijas; Parengta 30 profesijos mokytojų (iš 



pareiškėjo ir partnerių organizacijų), kurie gali rengti, 

publikuoti ir teikti nuotolinį mokymą(si) nuotolinio 

mokymosi aplinkose; Parengti ir publikuoti 8 

nuotolinio mokymosi moduliai tarptautinių vežimų 

vairuotojų-ekspeditorių profesinei mokymo programai; 

Nuotolinio mokymosi moduliai integruoti į formalųjį 

profesinį mokymą ir pravesti bandomieji mokymai 

tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių profesinio 

mokymo programai. 

2005 METAI 

11. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos konkursas ,,Mokomės 

gyventi ir dirbti sveikai”, projektas „ATSAKYMO 

IEŠKOKIME KARTU“ 

 

837 
Suorganizuoti įvairūs mokymai narkomanijos ir kitų 

priklausomybės formų, nusikalstamumo ir savižudybių 

tema. 

12. BPD 2.4. priemonės projektas “Mokymosi visą gyvenimą 

sąlygų plėtra” įgyvendinamo projekto “AUTOMOBILIŲ 

ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO MOKYMO 

PROGRAMOS SUKŪRIMAS IR AGROSERVISO 

DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS 

ATNAUJINIMAS VŠĮ DAUGŲ TVM” Nr. BPD2004-ESF-

2.4.0-03-05/0080 

103 655 1. Parengta ir pateikta vertinimui profesinio mokymo 

programa ,,Automobilių elektros įrengimų 

remontininkas”. Atnaujinta ir pateikta vertinimui 

profesinio mokymo programa ,,Agroserviso 

darbuotojas”.  

2. 19 profesijos mokytojų dalyvavo seminaruose, 

stažuotėje; 50 mokinių apmokyta dirbti  su kompiuterine 

testų programa.  

3. Parengta 20 Automobilių elektros įrengimų 

remontininko mokymo programos dalykų modulių  

4. Sukurti 20-ties dalykų modulių paskaitų konspektai 

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo 

programai.  

5. Sukurtos skaidruolės,  prezentacijos (su Power Point 

programa), klausimynai (žinių vertinimo testai), praktinių 

darbų užduotys ir instrukcijos Agroserviso darbuotojo 

mokymo programai.  

6. Sukurtos skaidruolės,  prezentacijos (su Power Point 

programa), klausimynai (žinių vertinimo testai), praktinių 



darbų užduotys ir instrukcijos Automobilių elektros 

įrengimų remontininko mokymo programai.  

7. Parengta kompiuterinė sistema testų kūrimui.  

8. Parengti 6 dalykų kompiuteriniai testai (po 3 

kiekvienai mokymo programai). 

9. Išleisti 5 dalykų konspektai (3 dalykų Automobilių 

elektros įrengimų remontininko mok. programos ir 2 

dalykų Agroserviso darbuotojo mok. programos). 

13. Alternatyvių žemės ūkio verslų paroda-mugė 738 
Surengta paroda- mugė 

14. 
Paraiška Lietuvos Respublikos  Kultūros ir sporto rėmimo 

fondui, projektas „SPORTO SALĖS 

REKONSTRAVIMAS“ 

 

Rekonstruotos dalis buvusio baseino patalpų 

2006 METAI 
15. Konferencija ,,LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS 

PERSPEKTYVOS”  

 

1158 

Surengta konferencija 

    

16.  Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Rekreacinė vandens 

resursų vadyba“ Mokyklos vaidmuo projekte - partneris. 

 Mobilumo vizitai Lenkijoje, Estijoje, Graikijoje. 

Dalyvavo 3 mokyklos profesijos mokytojai. 

 

2007 METAI 
17. Pirminės narkomanijos prevencijos programa, projektas „Tu 

visada gali rinktis…“ 

521 
Surengti mokymai, bei įvairūs renginiai, akcijos 

narkomanijos prevencijos tema. 

   
 

18. 
Paraiška Lietuvos Respublikos  Kultūros ir sporto rėmimo 

fondui, projektas „SPORTO SALĖS 

REKONSTRAVIMAS“ 

 

Rekonstruotos dalis buvusio baseino patalpų 



2008 METAI 

19. 2 projektai “ASMENŲ MOKYMAS PAGAL TR1 

KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRUOTOJŲ 

(TRAKTORININKŲ) MOKYMO PROGRAMĄ” 

11 584 
Apmokyta 25 asmenys pagal TR1 kategorijos traktorių 

vairuotojų (traktorininkų) mokymo programą. 

20. Leonardo da Vinci mobilumo programos projektas 

“PROFESIJOS MOKYTOJŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

TOBULINIMAS VIEŠBUČIŲ PASLAUGŲ SFEROJE” 

13000 
Surengti 10 profesijos mokytojų (įskaitant mokyklų 

partnerių mokytojus) mobilumo vizitai Ispanijoje ir 

Italijoje 

21. BPD 2.4. priemonės projektas “AUTOMOBILIŲ 

ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO MOKYMO 

PROGRAMOS SUKŪRIMAS IR AGROSERVISO 

DARBUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS 

ATNAUJINIMAS VŠĮ DAUGŲ TVM” NR. BPD2004-

ESF-2.4.0-03-05/0080 PAPILDOMŲ VEIKLŲ 

FINANSAVIMAS 

 

29 077 

10 profesijos mokytojų dalyvavo Edukologinių, 

psichologinių ir andragoginių žinių seminaruose ir 

praktinių įgūdžių tobulinimo stažuotėse įmonėse. 

Leidykloje atspausdinta 41 mokymo(si) medžiagos 

rinkinių 

22. Seminaras „JAUNOJO   DARBUOTOJO 

ŠIANDIENINIAM KAIMUI RENGIMO NAUJOVĖS IR 

YPATUMAI“ 

1023 

Surengtas seminaras 

2009 METAI 
23. Visuomenės sveikatos rėmimo programa, projektas 

„SVEIKAS RUDUO“ 

 

 

542 

Surengti įvairūs seminarai sveikatingumo temomis, 

sporto popietės. 

24. NMA Žemės ūkio valdų modernizavimo programos Projektas 

„VŠĮ DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS 

MODERNIZAVIMAS“ 

 

 

 

23 805 

 

Įsigytas naujas traktorius  



2010 METAI 
25. Lifelong learning programme paprogramės „Comenius“  

kvalifikacijos tobulinimo projektas 

1705 
Mokytoja Živilė Biekšeinė tobulino anglų kalbos žinias 

„Oxford House College“, Didžioji Britanija. 

26. Projektas „TRADICINIŲ AMATŲ PUOSELĖJIMAS IR 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA“ pagal Lietuvos 

Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ 

3790 
Surengti 3 seminarai, 3 lauko dienos ir amatų 

puoselėjimo mugė. Bendras dalyvių skaičius – 295 

asmenys 

27. NMA Žemės ūkio valdų modernizavimo programos Projektas 

„VŠĮ DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS 

MODERNIZAVIMAS - 2“ 

35 008 

Įsigytas naujas kombinuotas sėjos agregatas. 

28. Utenos regioninio profesinio rengimo centro parengtas 

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči 

VETPRO mobilumo projektas ,,Aplinkosaugos ir 

šiuolaikinių technologijų integravimas į viešbučius  

aptarnaujančių   specialybių profesijos dalykus“.  

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris. 

 

4 mokyklos profesinio mokymo specialistai vyko į 

stažuotes Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Turkijoje 

 

2011 METAI 
29. Projektas „E-DZUKAS.LT“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ 

veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. 

5068 
Sukurtas elektroninės parduotuvės „e-dzukas.lt“ 

simuliacinis modelis 

30. Projektas „DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ 

REKONSTRUKCIJA DAUGŲ SENIŪNIJOJE“ pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės 

„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo 

infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ 

227 997  

 Įkurta asociacija „Daugų drenažas“ 

Rekonstruoti melioracijos statiniai 

31. Dalyvauta įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo aprūpinimo centro „Mokyklų tobulinimo programos 

plius“ projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų 

infrastruktūra“ (kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001) 

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris. 

 
Ugdymui 2011 m. gauta: degimo krosnelė „SNOL 45/1200” su 

įrankių rinkiniu keramikos darbams; grafikos spausdinimo presas, 

pritaikytas monotipijoms, lino raižiniams, kartono raižiniams, 

medžio raižiniams, sausos adatos raižiniams bei ofortams 

spausdinti; dailės reikmenų ir įrankių rinkinys; darbų eksponavimo 

įrangos rinkinys, skirtas dailės kūrinių (paveikslų ir pan.) 



demonstravimui ir kt.; penkios gamtos mokslų skaitmeninės 

kompiuterinės laboratorijos „Nova 5000 EX“ su sensoriais, skirtais 

fizikos, chemijos, biologijos laboratoriniams darbams atlikti; 

rinkinys geometrinei ir banginei optikai, skirtas optikos 

laboratoriniams darbams atlikti; rodyklinis voltmetras, skirtas 

laboratoriniams darbams atlikti; elektros rinkinys, skirtas elektros 

grandinių sudarymui ir kt.; įrangos rinkinys piešimui, tapybai, 

kūrybinių ir projektinių darbų atlikimui, kurį sudaro: molbertas (7 

vienetai), piešimo lenta (7 vienetai) ir 2 vienetai rašomųjų-

kompiuterinių stalų;4 vnt. mikroskopų mokiniams su 

mikroskopinių preparatų rinkiniais; chemijos priemonių rinkinys 

mokiniui – 4 vnt. cheminių medžiagų rinkinys – 1 vnt.  

32. Dalyvauta įgyvendinant Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro 

parengtą projektą „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje 

koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo 

mokyklose“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 

VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo 

ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ 

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris. 

 

Projekto mokymuose dalyvavo direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Edita Smaidžiūnienė ir mokytoja 

metodininkė Danutė Pakalniškienė. 

2012 METAI 

33. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci 

VETPRO mobilumo projektas „Automobilių mechanikų 

specialistų rengimo ypatumai ES šalyse" Nr. LLP-LdV-

VETPRO-2012-LT-0732 

14 804 

 
12 profesinio mokymo specialistų (kartu su partnerėmis 

mokyklomis) stažavosi Italijoje, Estijoje, Prancūzijoje 

 

34. Klaipėdos turizmo mokyklos Mokymosi visą gyvenimą 

programos Leonardo da Vinči IVT mobilumo 

projektas „Viešbučio darbuotojo konkurencingumo EU 

darbo rinkoje didinimas" Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-

0787. Mokykla partneris.  

 

46575 

4 viešbučio darbuotojo mokymo programos mokiniai 

stažavosi užsienio įmonėse Maltoje ir Vengrijoje 

35. Projektas „VŠĮ DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOS ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ 

MODERNIZAVIMAS – 3" pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos priemonę  

„Žemės ūkio valdų modernizavimas“. 

33 291 Įsigyta nauja žemės ūkio technika: Rotacinė žoliapjovė; 

Pakabinamieji, 3-4 korpusų vartomi plūgai; Traktorinė 

priekaba; Papildomai bus perkamas lėkščiuotuvas. 

 



36. Projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Pietų 

Lietuvos regione" pagal praktinio profesinio mokymo 

išteklių plėtros programos veiklų grupę „Vidinių profesinio 

mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas 

profesinio mokymo įstaigose". Projekto koordinatorius – 

Alytaus profesinio rengimo centras.  

Mokykla partneris. 

117 247 

Įdiegtos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios 

tarptautinių standartų reikalavimus, parengtas kokybės 

vadovas 

37.  Projektas „Konferencija „Žemės vaikai 2012“ pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 

priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis 

kaimo tinklas“ 

4062 

Surengta konferencija 

38.  Projektas „Respublikinis šviečiamasis renginys amatų, 

etnokultūros, tautinio paveldo puoselėjimui“ , 

finansuojamas Žemės ūkio ministerijos pagal žemės ūkio 

šviečiamųjų renginių,  žemės ūkio parodų, mugių, konkursų  

organizavimo finansavimo taisykles 

1158 

Surengtas renginys 

2013 METAI 

39. Projektas „AUTOMOBILIŲ MECHANIKO PROFESINIO 

MOKYMO PROGRAMOS PRAKTINIO MOKYMO 

BAZĖS MODERNIZAVIMAS VŠĮ DAUGŲ 

TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOJE" paraiškos Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-018. 

130 329 
Atnaujinta, modernizuota automobilių mechaniko 

profesinio mokymo bazė: suremontuotos patalpos, 

įsigyta nauja, moderni automobilių remonto ir 

priežiūros įranga. 

 

40. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da 

Vinči VETPRO mobilumo projektas „VERSLUMO 

UGDYMAS PROFESINIAME MOKYME" Nr. LLP-LdV-

VETPRO-2013-LT-0896.  

 

25 230 
22 profesinio mokymo specialistai stažavosi Čekijoje, 

Italijoje, Ispanijoje, Turkijoje 

 

41. Klaipėdos turizmo mokyklos Mokymosi visą gyvenimą 

programos Leonardo da Vinči IVT mobilumo 

projektas „Viešbučio darbuotojo konkurencingumo EU 

darbo rinkoje didinimas" Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0787.  

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris. 

46575 

1 mokinė atliko praktiką Ispanijoje 



 

42. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Mokymosi visą 

gyvenimą programos Leonardo da Vinči VETPRO mobilumo 

projektas „Mokinio praktinių įgūdžių įmonėje vertinimo 

patirtis ES šalyse“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908. 

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris.  

 

20400 

2 profesinio mokymo specialistai iš mokyklos vyko į 

stažuotes Lenkijoje ir Prancūzijoje 

43. Kėdainių profesinio rengimo centro Mokymosi visą gyvenimą 

programos Leonardo da Vinči VETPRO mobilumo 

projektas „Aplinkosauginių vertybių formavimas 

profesiniame mokyme“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-

0870.  

Mokyklos vaidmuo projekte – partneris.  

20028 

4 profesinio mokymo specialistai iš mokyklos vyko į 

stažuotes Vokietijoje ir Turkijoje 

44. Projektas „PROJEKTO E-DZUKAS.LT 

PRISTATYMAS" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 

metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį 

„Nacionalinis kaimo tinklas".  

765 

Pristatyta sukurta simuliacinė elektroninė parduotuvė 

„E-dzukas.lt“ 

2014 METAI 
45. 

 

Erasmus + programos projektas „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ 

TOBULINIMAS: DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS 

VAIKAIS" Nr. 2014-1-LT01-KA102-000232 

14 860 
8 profesinio mokymo specialistai iš mokyklos ir 

partnerių mokyklų vyko į stažuotes Prancūzijoje ir 

Portugalijoje 

46. Erasmus + programos projektas „KETURI RATAI" 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000231 

26474 
11 automobilių mechaniko specialybės mokinių vyko į 

praktines stažuotes Čekijoje ir Portugalijoje. Taip pat 

juos lydėjo 4 profesijos mokytojai. 

47.  VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos Erasmus + 

programos projektas „Verslas kaime – patrauklus ir 

naudingas" Nr. 2014-1-LT01-KA102-000247. Mokyklos 

vaidmuo projekte – partneris. 

69280 4 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

Apskaitininko ir kasininko specialybės mokiniai vyko į 

stažuotę Vokietijoje (Hamburge), kur dirbo kaimo 

įmonėje, veikiančioje kaime ir susipažino su žemės ūkio 

verslo, agro verslo, kaimo turizmo verslo kūrimu kaimo 

vietovėje. 



48.  Simno žemės ūkio mokyklos Erasmus + programos 

projektas „Praktika ES - geriausias būdas įgyti patirties" 

Nr. 2014-1-LT01-KA102-000206. Mokyklos vaidmuo 

projekte – partneris.  
 

48018 
4 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

Viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai vyko į 

stažuotę Turkijoje (Oludeniz) ir daugiau nei mėnesį 

laiko dirbo 5 žvaigždučių viešbutyje. 

49. VšĮ „Socialiniai paramos projektai" projektas „Kompleksinis 

informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir 

diskriminavimo darbo rinkoje mažinimo priemonė" Nr. 

VP1-1.3-SADM-01-K-02-009. Mokyklos vaidmuo projekte 

– partneris. 

113 851 VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje 2014 m. 

kovo mėnesį vyko futbolo turnyras „Futbolas?“ Be 

problemų!“. 2014 m. spalio 13 d.,  lapkričio 4 d., 19 d., 

gruodžio 3 d., 17 d. vyko Supervizijų mokymai. 2014 m. 

spalio 25 – 31 dienomis 10 mokyklos mokinių vyko į 

prevencinę futbolo stovyklą Ukmergės technologijų 

ir verslo mokykloje. 2014 m. lapkričio 10-16 dienomis 

prevencinė futbolo stovykla vyko VšĮ Daugų 

technologijos ir verslo mokykloje. 

2015 METAI 
50.  ERASMUS+ projektas  2015-1-LT01-KA102-013179 

„PRAKTINIO MOKYMO METODAI: UŽSIENIO 

ŠALIŲ PATIRTIS“.  

 

31 140 
18 profesinio mokymo specialistų iš VšĮ Daugų TVM, 

Plungės TVM ir Vilniaus AVM vyko į stažuotes 

užsienyje. 

51. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas 

„ISTORIJOS KELIAIS“ 

3460 Projekto dalyviai – VšĮ Daugų technologijos ir verslo 

mokyklos ir  Pišo mokyklų komplekso Nr. 1 mokiniai. 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo grupės surinko informaciją 

apie savo regiono (Alytaus rajono ir Varmijos Mozūrų 

vaivadijos) istorines, žymias, lankytinas vietoves, sudarė 

šių vietovių lankymo žemėlapius, Lenkijos jaunimo 

grupė lankėsi Lietuvoje ir kartu su Lietuvos jaunimo 

grupe mokėsi kurti internetinę svetainę ir patalpinosavo 

surinktą medžiagą į ją, pristatė lietuvaičiams savo 

surinktą informaciją, o Lietuvos jaunimo grupė 

suorganizavo Lenkijos jaunimui ekskursiją po Alytaus 

rajono lankytinas vietoves pagal sudarytą žemėlapį. 

52.  Erasmus + projektas Nr.2015-1-LT01-KA102-013166 

„SVEIKI ATVYKĘ“ 

27300 12 Viešbučio darbuotojo specialybės mokinių (kartu su 

mokykla partnere) stažavosi užsienio įmonėse 



Portugalijoje ir Ispanijoje. Juos lydėjo 2 profesijos 

mokytojai. 

 

 

 

 

2016 METAI  
53.  Erasmus+ programos projektas „MOKINIŲ SOCIALINIO 

DARBO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ 

TOBULINIMAS ES ŠALYSE” 

26 761 12 Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo 

programos mokinių vyko į stažuotes socialinėse įstaigose 

Italijoje ir Ispanijoje. Juos lydėjo 2 profesijos mokytojai 

54.  Erasmus+ programos projektas „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ 

TOBULINIMAS“ 

31 140 18 dalyvių profesinio mokymo specialistų (iš VšĮ Daugų 

TVM, Vilniaus AVM, Klaipėdos TM vyko į darbo 

stebėjimo vizitus Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje 

55. Simno žemės ūkio mokyklos Erasmus+ programos 

projektas „Profesinio mokymo realioje darbo vietoje 

stiprinimas“. Mokyklos vaidmuo projekte – partneris. 

 

64 468 

7 Viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai vyko į 

darbo stažuotes Turkijoje 

56. Klaipėdos turizmo mokyklos Erasmus+ programos 

projektas „Darbas su mokiniais iš rizikos šeimų“. Mokyklos 

vaidmuo projekte – partneris. 

 

50 064 

2 profesinio mokymo specialistai vyko į stažuotes 

Vokietijoje, Tenerifėje  

2018 METAI 
57. Projektas „VŠĮ DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOS MODERNIZAVIMAS PANAUDOJANT 

SAULĖS ENERGIJĄ“ Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pagal 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuoją 

priemonę 

102 066 

Ant mokyklos valgyklos stogo įrengta 100 kw galingumo 

saulės elektrinė. 

58. Erasmus+ programos projektas “MOKINIŲ, 

BESIMOKANČIŲ PAGAL AUTOMOBILIŲ 

MECHANIKO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ, 

PRAKTIKOS GALIMYBIŲ DIDINIMAS ES ŠALYSE”  

Nr. 2017-1-LT01-KA102-034973 

 

19 646 

7 mokyklos mokiniai atliko praktikas užsienio įmonėse. 

Juos lydėjo 2 profesijos mokytojai 



2019 METAI 
    

59. PROJEKTAS Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0023 

„VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAUGŲ TECHNOLOGIJOS 

IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ pagal 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo 

priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ 

284 667,15 

Projekto įgyvendinimo įsigytos šiuolaikinės socialinės 

gerovės profesijų srities profesinio mokymo programų 

praktinio mokymo(si) priemonės, sukurta moderni 

socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo 

programų praktinio mokymo bazė, padidintas kokybiško 

profesinio mokymo prieinamumas.  

60. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas Nr.  09.4.2-ESFA-K-714-02-0001 

„MOKYTIS NIEKADA NEVĖLU“ 

240 053,94 Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: 

1. Suaugusiųjų asmenų mokymas 10-je klasėje kartu 

su profesinio mokymo programa (16 asm.) 

2. Suaugusiųjų asmenų mokymas 12-je klasėje su 

profesinio mokymo programa (20 asm.) 

3. Suaugusiųjų asmenų mokymas pagal vidurinio 

ugdymo programą (11-12 kl.) (20 asm.) 

 

 

___________________________ 


