


Ekonomikos ir verslo akademijos konceptas - neturintis analogų Lietuvoje
Ekonomikos ir verslo akademiją unikalia daro trys pagrindiniai aspektai:

1. Vienintelė tokio tipo ugdymo forma Lietuvoje, turinti tiek daug įsipareigojimų jos ugdytiniams tiek akademinės
kokybės, tiek programos intensyvumo atžvilgiu.

2. Vienintelė tokio tipo ugdymo forma Lietuvoje, kuriai aukštojo mokslo įstaiga būtų prisiėmusi tokius didelius formalius
sutartinius įsipareigojimus. Praktika rodo, jog kitų universitetų tiesioginės veiklos regione strategija (ne tame pačiame
mieste, kur savo veiklą vykdo pats universitetas) tiesiogiai koreliuoja su siekiama nauda auginti galimą potencialių
pirmakursių skaičių, o tai pasireiškia jų veikla tik balandžio – gegužės mėnesiais arba, jei tai retais atvejais būna visus
mokslo metus apimančios veiklos, jos būna ne dažnesnės kaip kartą per keletą mėnesių.

3. Visi Mykolo Romerio universiteto dėstytojai, dalyvaujantys Ekonomikos ir verslo akademijos veikloje dalyvauja
savanoriškai. Šis savanoriško dalyvavimo principas garantuoja ypatingą dėstytojų atsidavimą perteikiant žinias
mokiniams.



Ekonomikos ir verslo akademijos steigėjai ir jų sutartiniai įsipareigojimai vienas kitam

Dar iki įvykusio bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo buvo nuspręsta Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos steigėjams
numatyti šiuos pagrindinius bendradarbiavimo įsipareigojimus: kiekvienais mokslo metais užtikrinti ne mažesnį kaip šešių
mėnesinių valandų paskaitų programą, teikti akademijos klausytojams papildomai vienos valandos nemokamas konsultacijas
po akademijos paskaitų, įvertinti akademijos klausytojų pažangumą pagal steigėjų suderintą grafiką, suteikti tiems Alytaus
ekonomikos ir verslo akademijos klausytojams baigimo pažymėjimus, kurie lankė daugiau kaip du trečdalius visų paskaitų ir
kurių baigiamojo egzamino žinios įvertintos teigiamai, užtikrinti mokinių pasirengimą ekonomikos ir verslo olimpiadai,
sudaryti sąlygas vykdyti Ekonomikos ir verslo akademijos stovyklą ir kt.

AEVA steigėjų ketinimų protokolo pasirašymas 

AEVA bendradarbiavimo sutarties pasirašymas 



AEVA 2016 – 2017 m. m. atitiko visus keliamus kriterijus ir akademiją baigė 29 absolventai
AEVA 2017 – 2018 m. m. atitiko visus keliamus kriterijus ir akademiją baigė 30 absolventai
AEVA 2018 – 2019 m. m. atitiko visus keliamus kriterijus ir akademiją baigė 34 absolventai
AEVA 2019 – 2020 m. m. atitiko visus keliamus kriterijus ir akademiją baigė 39 absolventai
PEVA 2019 – 2020 m. m. atitiko visus keliamus kriterijus ir akademiją baigė 57 absolventai



EKONOMIKOS IR VERSLO AKADEMIJOS PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMAS DRONŲ PAGALBA

https://www.youtube.com/watch?v=R4VVg9mIsxI&t

https://www.youtube.com/watch?v=R4VVg9mIsxI&t


EKONOMIKOS IR VERSLO AKADEMIJOS MOKSLO 
METŲ PABAIGOS ŠVENTĖS SVEIKINIMO KALBOS

https://www.youtube.com/watch?v=md4Ub9E5nGI&t



EVA absolventų kompetencijų dalis, kuri yra akredituojama EVA steigėjų



Po kiekvienų EVA mokslo metų organizuojama akademijos vasaros stovykla

AEVA stovyklos 2017 m. ir 2018 m. filmukai
https://goo.gl/rkzpMA ir https://goo.gl/SUyLZt

https://goo.gl/rkzpMA
https://goo.gl/SUyLZt


Alytaus ekonomikos mokytojų konsultavimo programa

Dar 2016 mokslo metais į AEVA steigėjų bendruomenę kreipėsi Alytaus ekonomikos
mokytojai su prašymu numatyti AEVA veikloje galimybę juos konsultuoti ekonomikos
uždavinių sprendimo srityje. Atsižvelgiant į tai, jog mokyklose ekonomikos mokytojai turi
išties mažai valandų, dalis jų turi dėstyti ir kitas disciplinas, nesusijusias su ekonomika, o
mūsų alytiškių moksleivių respublikinės ekonomikos olimpiados rezultatai visgi tikrai
nėra džiuginantys, nors potencialas puikiems rezultatas yra neabejotinas, nusprendėme
prisidėti prie šio svarbaus pokyčio individualiomis konsultacijomis tiek stipriausiai
dešimčiai gimnazistų, siekiantiems aukščiausių rezultatų, tiek jų mokytojams.

Priimtas sprendimas pradėti ekonomikos uždavinių sprendimų užsiėmimus davė
rezultatą. Po septynerių metų pertraukos Alytaus mokiniai jau keletą metų iš eilės
Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados respublikiniame etape gauna II-ojo
laipsnio diplomus. Galime pasidžiaugti, jog jie pademonstruoja geresnius rezultatus ir už
tokių mokymo įstaigų mokinius kaip Vilniaus licėjus, KTU gimnazija.



Bendradarbiavimas su bendradarbystės centru „Spiečius“

+ = Unikalių Alytaus mieste veikiančių verslo 
kūrimo instrumentų išnaudojimas ir pažinimas



REZULTATAI
2016-2017 m.

• Sėkmingai veikė mokomoji mokinių bendrovė „GGA BIO kvapai“. Bendrovė buvo pakviesta į LJA organizuojamas MMB muges. Į 
muges kviečiama 40 bendrovių iš visos Lietuvos, kurios įrodo savo pranašumą. 

2017-2018 m.

• MMB „GGA BIO kvapai“ vėl vystė savo veiklą ir Alytaus regiono MMB mugėje pelnė prizą “Versliausia bendrovė“.

• AEVA mokiniai pelnė visas prizines vietas Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape. 

• Keturi AEVA mokiniai buvo pakviesti į respublikinę olimpiadą.

• III vieta Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje.

• AEVA moksleivių komanda respublikiniame konkurse „MEKA 2018“ dalyvavo finalinėse kovose.

• Du AEVA absolventai, dabartiniai gimnazistai, vykdo verslą pagal individualios veiklos pažymą. 

2018-2019 m.

• AEVA moksleiviai startuolių kūrybinėse dirbtuvėse „Hacker Games“ Alytuje pelnė pagrindinį 1000 eur prizą, kaip didžiausią proveržį 
padariusi komanda.

• Keturi AEVA moksleiviai – Verslumo manijos 2018 finalininkai

• AEVA moksleiviai:  Tomas Vinskas ir Mantas Baranauskas Verslumo manijos konkurse pelnė III vietą ir gavo piniginį prizą. 

• MMB „Laimė kurti“ įkūrėja, AEVA moksleivė,  2018 m. mokomųjų mokinių bendrovių mugėje LR Vyriausybėje pelnė lyderystės 
nominaciją.



REZULTATAI 2020

Laisvosios rinkos instituto organizuotame nacionaliniame ekonomikos egzamine AEVA klausytojas
Mantas Anskaitis mokinių kategorijoje užėmė antrąją vietą. Iš viso mokinių kategorijoje egzaminą
sprendė 4158 mokiniai.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, kurioje veikia Alytaus ekonomikos ir verslo
akademija, dėl joje vykdomų unikalių ugdymo praktikų, kurių viena ir yra AEVA, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos buvo įvertinta kaip viena iš trisdešimties Lietuvos mokyklų, kuri padarė
didžiausią pažangą per paskutinius penkerius metus. 2020 metų žurnale „Reitingai“ Alytaus Adolfo
Ramanausko-Vanago gimnazija pakilo į dešimtą vietą tarp mokyklų, kurios nevykdo mokinių
priėmimo atrankos.



Alytuje gimusi praktika keliauja per Lietuvą

Šiemet Panevėžio ekonomikos ir verslo akademiją baigė pirmoji absolventų laidą



2020-2021 MOKSLO METAI
Naujus mokslo metus pradės 140 mokiniai.

Pradėta vykdyti akreditacija „Semi+“ priemonėje. Ekonomikos ir verslo akademijos
veikloje bus pakviesti dalyvauti ne tik Alytaus ir Panevėžio ekonomikos mokytojai. Bus 
įgyvendinta akredituota 40 valandų kvalifikacijos kėlimo programa įvairias disciplinas 
mokinantiems mokytojams.

Antrus ir trečius mokslo metus Alytaus ekonomikos ir verslo akademijoje mokytis 
pasirinko  19 moksleivių, o Panevėžio ekonomikos ir verslo akademijoje antruosius 
mokslo metus pasirinko mokytis 15 moksleiviai. 

Šiemet išanalizavome baigusių Alytaus ekonomikos ir verslo akademijos moksleivių 
pasirinkimus ir džiaugiamės, jog net 53 proc. akademijos absolventų  pasirinko su 
verslu, ekonomika ir finansais susijusias studijų programas.



Keletas EVA mokslo metų akimirkų


