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Iki susitikimo!

Direktorius Jonas Cesevičius

Mokykla, dalyvaudama Švietimo reformoje, sutvirtėjo, rado

savo kelią, teikia profesinį bei bendrąjį išsilavinimą. Kitaip

negu kitose mokyklose, mūsų mokykloje mokinių daugėja.

Smagu, kad mokyklą pasirenka ne tik pagrindinę bendrojo

ugdymo programą baigę mokiniai. Įgyti specialybės ateina

vis daugiau baigusiųjų vidurines mokyklas.

Mums džiugu, kad mūsų mokiniai kūrybingi, iniciatyvūs,

turintys tikslą ir ryžtingai jo siekiantys. Norėdami

įgyvendinti savo svajonę turime būti aktyvūs bei žingeidūs.

Todėl kviečiu visus jaunus žmones, turinčius svajonių, ateiti

į mūsų mokyklą ir mes kartu jas įgyvendinsime.

Sveiki atvykę į 
Ukmergės technologijų 

ir verslo mokyklą.



Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje
2021-2022 mokslo metais:

 

700 750

30 36 15

Renginių per mokslo
metus Mokinių

Baigusių suaugusių
kursus

Specialybių Grupės Būrelių

150



2021 - 2022 mokslo metų 
tvarkaraštis

Rudens atostogos nuo 2021-11-03 iki 2021-11-05

Kalėdų atostogos nuo 2021-12-27 iki 2022-01-07

Žiemos atostogos nuo 2022-02-14 iki 2022-02-18

Pavasario atostogos nuo 2022-04-19 iki 2022-04-22

Mokslo metų
pabaiga

2022-06-23



,,...esame didžiausi beržo pirkėjai Lietuvoje su didele perspektyva
plėstis, tad mum tikrai reikia naujų darbuotojų. Mums reikia
studentų, mums reikia žinių ir mes tikrai labai kviečiame
mokytis Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Įgijus
specialybę kviečiame dirbti UAB ,,Likmerė“. Laukiame jūsų...“

,,...atstovaujame Lietuviško kapitalo įmonei, kuri specializuojasi metalo
konstrukcijų ir jų karšto padengimo paslauga. Lietuvoje savo veiklą tęsiame
nuo 1976 m. Mūsų rinkos yra Lietuvoje, kurioje esame metalo konstrukcijų
gamybos lyderiai. Tiek pat savo gaminių eksportuojame į Skandinavų šalis:
Švediją, Norvegiją, Suomiją ir šiek tiek į Rusiją. Įmonėje šiuo metu dirba 95
žmonės. Daugiausiai iš jų yra suvirintojai ir metalo apdirbimo staklininko
specialistai. Visuomet labai kviečiame absolventus iš Ukmergės technologijų
ir verslo mokyklos. Mūsų įmonėje jūs galėsite atlikti praktiką, stažuotis bei
dirbti. Laukiame jūsų...“

Mindaugas Aliukonis
UAB ,,ELGA" Ukmergės filialas vadovas

Mindaugas Kasmauskis
UAB ,,LIKMERĖ" vadovas

Darbdavių atsiliepimai



,,...mano darbo karjera prasidėjo taip pat pardavėja. Ukmergės rajono
vartotojų kooperatyvo komandoje šiandien dirba daugiau nei 100
pardavėjų. Mūsų tinklas yra didelis, tai yra 35 parduotuvės, kurios yra
visoje Ukmergės savivaldybėje. Džiaugiuosi, kad bendradarbiaudami su
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, mes ruošiame sau pamainą.
Šiandien mūsų tinkle dirba ne tik mokiniai, kurie atliko praktiką mūsų
parduotuvėse, bet tuo pačiu atėjo pas mus ir dirba. Labai džiaugiamės,
kad esame savo miesto patriotai, kad esame bendruomenė. Kviečiu
visus ateiti mokytis į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, įgyti
specialybę ir, baigus mokslus, papildyti Ukmergės rajono vartotojų
kooperatyvo komandą...“

 

Angelė Andrikonienė
Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas vadovė

Darbdavių atsiliepimai



Bendrabutyje sudaryta patogi gyvenimui ir mokymuisi
aplinka. Šiuo metų jame yra paruoštos 174 gyvenamos
vietos.
Bendrabučio kambariai yra dviviečiai, triviečiai,
keturviečiai. Bendrabučio gyventojai (moksleiviai) gyvena
po 2, 3 ir 4 kambariuose. Kiekviename kambaryje yra
mokiniui skirta poilsio ir darbo vieta, stalas, kėdė, lova,
šaldytuvas, individualaus naudojimosi patalpos
(koridorius, tualetas, prausykla). Bendrabutyje veikia
bevielis internetas. Internetu gali naudotis kiekvienas
mokinys, turintis kompiuterį. Kiekviename aukšte yra
televizorius, virtuvė, veikia elektrinė viryklė ir
mikrobangų krosnelės, dušai. Dušuose įrengti elektriniai
vandens šildytuvai, persirengimo spintelės, pastatytos
sulankstomos rūbų džiovyklos. 
Mokestis už bendrabutį per mėnesį – 10 EUR.

Apgyvendinimas



Esu Jurgita Vasiliauskienė, mokyklos psichologė. Laukiu Ukmergės
technologijų ir verslo mokyklos mokinių moderniame,
atnaujintame ir labai šviesiame kabinete. Mokiniai, išdrįsę
analizuoti save ir aplinkinį pasaulį, teigia, kad daug drąsiau gali
imti gyvenimą į savo rankas, jį tobulinti, siekti užsibrėžtų tikslų ir
labiau patikti tiek sau, tiek kitiems. Buvimas bendrystėje tai kaip
įgalinimas, lengviau ir patogiau gyventi. Kiekvienas mokyklos
mokinys turi galimybę geriau pažinti save individualių konsultacijų
ar grupinių užsiėmimų metu.

Esu socialinė pedagogė Jurgita Sabaliauskienė. Tikiuosi, kad
jūs pasirinkote mokytis mūsų mokykloje. Žinau, kad jūsų
pasirinkimas yra tikrai geras. Mes rūpinamės, kad mokytis
Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje būtų gera, saugu,
įdomu ir naudinga. Padėsiu jums adaptuotis mokykloje.
Suteiksiu jums socialinę pagalbą. Jei bus reikalinga,
atstovausiu jūsų teises mokykloje ir už jos ribų. Kartu
vykdysime prevencines programas. Padėsiu jums jaustis
mokykloje saugiai.

Jurgita Vasiliauskienė
psichologė

jurgita.laimesnamai@gmail.com
Tel. nr. 8-659-64958 

 

Jurgita Sabaliauskienė
socialinė pedagogė

vaitjurg@gmail.com

Psichologinė ir
socialinė pagalba

mailto:jurgita.laimesnamai@gmail.com


Visiems I kurso mokiniams
pirmą mokslo metų pusmetį

skiriama             eurų
mokymosi stipendiją

Pažangiems ir drausmingiems mokiniams,
baigusiems mokslo metų pusmetį ne

žemesniu pažymių vidurkiu, nei
patvirtintas mokytojų susirinkimo

posėdyje, mokama            eurų mokymosi
stipendija.

Mokiniams, baigusiems mokslo
metų pusmetį tik gerais ir labai
gerais ir puikiais pažymiais, ne

žemesniu kaip 8,75 vidurkiu,
mokama           eurų mokymosi

stipendija. 

Mokiniams už aktyvų
dalyvavimą veiklose gali
būti mokama mokymosi

stipendija iki               eurų.   

Materialinė parama
Skiriama suma nuo                         eurų,

ši parama teikiama vieną kartą.
Socialinė stipendija

Skiriama suma               eurų,
neilgesniam kaip pusmečio

laikotarpiui, kiekvieną mėnesį.

Stipendijos ir
materialinė parama

25

150

40

70

50-150

117



Mokykla bendradarbiauja:

Čia gali būti ir jūsų logotipas! 
Norite bendradarbiauti?

 Susisiekite - ukvm@ukvm.lt



Goda Juzėnaitė
Neformaliojo švietimo organizatorė

utvmneformalusugdymas@gmail.com

Rimantas Jankūnas
Pavaduotojas ugdymui

rimantas@ukvm.lt

Arvydas Minkštimas
Praktinio mokymo vadovas

arvydas@ukvm.lt

Virginija Balžekienė
Profesinio rengimo skyriaus vedėja

virginija@ukvm.lt

Jolanta Balčiūnaitė
Gimnazijos skyriaus vedėja

jolanta@ukvm.lt

Kristina Saladžienė
Plėtros skyriaus vedėja

kristina@ukvm.lt

Visus rūpimus klausimus apie studijas
Ukmergės TVM jums pasirengusi

atsakyti administracijos komanda



Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

SVEIKI ATVYKĘ!
 

Priėmimo konsultacinė grupė dirba:

 
Pirmadienis-Penktadienis

8:00-16:00



Adresas: Kauno g. 108, LT-20115 Ukmergė
Tel./faks.: 8 340 53543
El. paštas: ukvm@ukvm.lt

 
 

Ukmergės technologijų ir verslo 
mokyklos kontaktai:

#SĖKMĖSKELIAS

mailto:ukvm@ukvm.lt

