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Anykščių technologijos mokyklai – 30 metų
FAKTAI:
1949 m. įkurta Panevėžio specialioji žemės
ūkio mechanizavimo amatų mokykla Nr. 2.
1960 m. perkelta į Troškūnus ir pradėjusi veiklą
kaip Troškūnų žemės ūkio mechanizavimo
mokykla Nr. 2. Ji ruošė specialistus žemės ūkiui:
plataus
profilio
traktorininkus,
šaltkalvius
remontininkus ir vairuotojus.
Nuo 1985 m. mokykla perkelta į Anykščius,
kur ji tapo kaip 62-oji profesinė technikos
mokykla. Pastatytas naujos mokyklos kompleksas:
mokomasis korpusas, 3 bedrabučiai, gamybinės
mokymo dirbtuvės, garažas, 60 vietų žemės ūkio
mašinų pastogė, naftos bazė, plaukymo baseinas,
mokomasis poligonas, stadionas, 3 gyvenamieji
namai po 12 butų, inžinieriniai tinklai ir valgyklos
pastatas. Bendra komplekso vertė aštuoni milijonai
rublių.
Nuo 1989 m. keitėsi mokyklos pavadinimas –
ji tapo Anykščių žemės ūkio mokykla.
Nuo 2006 m. liepos 21 d. mokykla perduota į
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos
reguliavimo
sritį.
Mokyklos
pavadinimas – Anykščių technologijos mokykla.
Mokyklos pavadinimų kaita:
Panevėžio
specialioji
žemės
ūkio
mechanizavimo amatų mokykla Nr. 2, nuo 1949 m.
Troškūnų žemės ūkio mechanizavimo
mokykla Nr. 2, nuo 1960 m.
Anykščių 62-oji profesinė technikos
mokykla, nuo 1985 m.
Anykščių žemės ūkio mokykla, nuo 1989 m.
Anykščių technologijos mokykla, nuo 2006 m.
1985 m. mokykla priėmė 265 šių spesialybių
mokinius:
1. Vaisių ir daržovių augintojus, uogų, daržovių
perdirbimo ir laikymo operatorius;
2. Plataus profilio traktorininkus mašinistus,
šaltkalvius
remontininkus,
automobilio
remontininkus;
3. Mechanizuotų fermų ir gyvulininkystės
kompleksų, mašininio melžimo operatorius (pieno
kokybės nustatymo laborantus);
4. Virėjus.
Mokiniai susirinko iš Utenos, Ukmergės,
Kupiškio, Panevežio, Molėtų, Rokiškio rajonų bei
Anykščių krašto.
Pirmaisiais mokslo metais sekėsi sunkiau, nes
dar nebuvo įrengta pakankamai kabinetų ir
laboratorijių, trūko kvalifikuotų darbuotojų. Todėl
didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių
ugdymui, jų įtraukimui į užklasines veiklas, kadrų
komplektavimui,
kabinetų
įrengimui,
jų
aprūpinimui vaizdinėmis priemonėmis. Mokiniai
buvo pratinami prie savitvarkos, skiepijami
sąmoningos drausmės įgūdžiai,
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