
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

DAUGŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 

 

2004 – 2020 metų projektinės veiklos 

APRAŠYMAS 

Nuo 2004 m. iki 2020 m. VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla parengė ir įgyvendino 

60 įvairios apimties (tiek finansine, tiek veiklų prasme) projektų. Jeigu skaičiuotume visus per 16 

metų parengtus projektus (deja, ne visi parašyti projektai gavo finansavimą), jų susidarytų daugiau 

nei 100. 

Verta paminėti šiuos per 16 metų įgyvendintus ir pradedamus įgyvendinti didžiausius 

projektus: 

• BPD 2.4 priemonės projektas ,,Socializacija mokantis“ – vertė 78 527 EUR; 

• BPD 2.4. priemonės “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra” projektas “Automobilių 

elektros įrengimų remontininko mokymo programos sukūrimas ir Agroserviso darbuotojo 

mokymo programos atnaujinimas VšĮ Daugų TVM” ir šio projekto papildomų veiklų 

finansavimas - bendra vertė 132 732 EUR; 

• Trys NMA Žemės ūkio valdų modernizavimo programos projektai „VšĮ Daugų 

technologijos ir verslo mokyklos žemės ūkio technikos modernizavimas“. Šių projektų metu 

įsigyta nauja, moderni žemės ūkio technika: traktorius, kombinuotas sėjos agregatas, plūgai, 

rotacinė šienapjovė, priekaba, lėkščiuotuvas. Bendra trijų projektų vertė 92 104 EUR; 

• 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“ – vertė 227 997 EUR; 

• Projektas „Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio 

mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų TVM "  - vertė  130 329 EUR; 

• Projektas „VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos modernizavimas 

panaudojant saulės energiją“ – vertė 102 066 EUR. 

• Naujas projektas „Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“  - vertė 284 667 EUR 

• Naujas projektas „Mokytis niekada nevėlu“ – vertė 240 053 EUR 

 

Mokytis visą gyvenimą! Šis šūkis lydi daugelį mokyklos projektų, skirtų mokiniams, 

profesijos mokytojams, mokyklos darbuotojams ir visiems Lietuvos gyventojams, kurie trokšta 

mokytis, trokšta naujų žinių ir naujos patirties.  

VšĮ Daugų TVM, tiek kaip projektų rengėja, tiek kaip projektų partnerė, aktyviai dalyvavo 

profesinio mokymo specialistų ir mokinių mobilumo projektuose, kurių dėka mokiniai ir profesinio 

mokymo specialistai turi puikias galimybes mokytis, atnaujinti savo žinias užsienio šalyse. Per šiuos 

projektinės veiklos metus 102 profesinio mokymo specialistai iš mokyklos ir kitų profesinių 

mokyklų bei 62 Automobilių mechaniko, Viešbučio darbuotojo, Apskaitininko ir kasininko, 

Socialinio darbuotojo padėjėjo profesijas besimokantys mokiniai per bendrus mobilumo 

projektus, vyko į stažuotes, atliko darbo praktikas Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, 

Čekijoje, Turkijoje, Estijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Maltoje... 

Bendra tik VšĮ Daugų TVM parengtų ir įgyvendintų mobilumo projektų vertė – 

212 414 EUR 



Kita sritis projektų, kuriais mokykla įgyvendina savo misiją – mokyti, tai – suaugusiems skirti 

projektai. Nuo 2004 m. iki 2020 m. buvo įgyvendinti šie suaugusiųjų mokymui skirti projektai, 

kuriuos mokykla inicijavo pati arba aktyviai dalyvavo kaip kitų įstaigų parengtų projektų partneris: 

• Jau minėtas BPD 2.4 priemonės projektas ,,Socializacija mokantis“ – vertė 78 527 

eur; Šio projekto metu pasiekti puikūs rezultatai: 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 VšĮ Daugų TVM bendrojo lavinimo dalykų mokytojų ir kitų pedagoginių 

darbuotojų 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 logisto 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.  

• 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”. Šių 

projektų metu pagal įvairias mokymo programas, skirtas suaugusiems apmokyta 86 kaimo 

gyventojai. Vertė apie 7705 Eur. 

• Projektas “Asmenų mokymas pagal tr1 kategorijos traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) mokymo programą”. Parengta 50 traktorininkų. Vertė – 11584 eur. 

• Projektai, kuriuose mokyklos vaidmuo – partneris: ,,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” ir ,,Ūkininkų ir kitų asmenų susijusių su žemės ūkio, 

miškininkystės ir alternatyvia žemės ūkiui veikla, mokymas pagal ekologinio ūkininkavimo 

programas”. Šių projektų metu pagal įvairias mokymo programas, skirtas suaugusiems apmokyta 

182 kaimo gyventojai. Bendra projektų vertė apie 17186 Eur 

 

Jau 2020 rudenį pradėtas įgyvendinti naujas projektas, skirtas suaugusiųjų mokymui. Tai -  

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Mokytis niekada 

nevėlu“ . Šio projekto vertė - 240 054 eur.  

Šio 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.) 

 

Vienas iš mokyklos strateginių tikslų – sukurti modernią teorinio ir praktinio mokymo 

bazę bei saugią ir estetišką socialinę aplinką, įgyvendinamas tiek mokyklos lėšomis, tiek padedant 

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamų programų lėšomis. Tai dideli tiek savo 

apimtimi, tiek finansų prasme projektai, kurių dėka mokykla modernizuoja ir kuria inovatyvią savo 

mokymo bazę ir aplinką: 

• Švietimo informacinei visuomenei projektas, kurio metu gauta 15 kompiuterių ir 

multimedija; 

• 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). 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.  

• 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. Projekto vertė - 130 329 EUR. Atnaujinta, modernizuota 

automobilių mechaniko profesinio mokymo bazė: suremontuotos patalpos, įsigyta nauja, moderni 

automobilių remonto ir priežiūros įranga. 

• Projektas „VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos modernizavimas 

panaudojant saulės energiją“. Projekto vertė - 102 066 EUR. 

Ant mokyklos valgyklos stogo įrengta 100 kw galingumo saulės elektrinė. 

• Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo 

mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0023. 

Projekto vertė - 284 667 EUR. Projekto įgyvendinimo metu 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.  

 

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla daug dėmesio skiria istorijai, kultūriniam, 

tautiniam paveldui, žemės ūkio tradicijų puoselėjimą. Šie įgyvendinti projektai ir renginiai puikiai 

atspindi mokyklos požiūrį į aukščiau išvardintas vertybes: 

• Projektas „Skulptūrų parko kūrimas“ 

• Konferencija ,,Kaimo bendruomenės pokyčių valdymas, integruojantis į ES“ 

• Konferencija ,,Lietuvos žemės ūkio plėtros perspektyvos”  

• Alternatyvių žemės ūkio verslų paroda-mugė 

• Seminaras „Jaunojo   darbuotojo šiandieniniam kaimui rengimo naujovės ir 

ypatumai“ 

• Projektas „Tradicinių amatų puoselėjimas ir gerosios patirties sklaida“ 

• Projektas „Konferencija „Žemės vaikai 2012“ 

• Projektas „Respublikinis šviečiamasis renginys amatų, etnokultūros, tautinio 

paveldo puoselėjimui“ 

• Projektai „e-dzukas.lt“ ir  „Projekto e-dzukas.lt pristatymas" pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį 

„Nacionalinis kaimo tinklas". 

• Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas „Istorijos keliais“ 

 

Visi projektai vienaip ar kitaip prisideda prie VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos 

strateginių tikslų įgyvendinimo. Nepaisant to, kokio dydžio ir mąsto jie yra, visi mokyklai svarbūs ir 

reikšmingi, nes suteikia naujų galimybių visiems projektų naudos gavėjams bei kuria mokyklos 

įvaizdį visuomenėje. 

 


