
Ore tvyrant šventiškoms nuotaikoms, atėjo metas ne tik pagalvoti, kokiomis 
dovanomis nustebinsite artimuosius, bet ir kaip pasipuošite per svarbiausias 
šių metų šventes. Žaviosioms grupės MAGNIT merginoms ši užduotis tapo 
lengvesnė. Joms šventiniu makiažu padėjo pasirūpinti makiažo meistrė, tarp-
tautinių vizažo konkursų trenerė ir teisėja Birutė Pajedienė.
Į „Make Up For Ever“ organizuotą autorinį B. Pajedienės šventinių makiažų se-
minarą sugužėjo daugybė pasitobulinti norinčių vizažistų. Keletas jų specialiai 
dėl seminaro atskrido į Lietuvą! Ir tikrai buvo verta, nes makiažo meistrė pa-
demonstravo net penkis skirtingus makiažus, labai  tinkančius artėjančioms 
šventėms.
Nude makia!as
Vis dar nuo podiumų pjedestalo nenulipantis nude makiažas tinka ir šven-
tėms. Tokio makiažo tikslas – kad moteris atrodytų pailsėjusi, gaivi ir natūraliai 
graži. Pagrindiniai nude makiažo principai yra nesudėtingi, bet efektingi. Gerai 
paruošta veido oda, lengvi šešėliai, švelniai paryškintas antakių linkis, rausvos, 
persikinės ar kūno spalvos lūpos, plonas sluoksnis blakstienų tušo – tai vis-
kas, ko reikia. Svarbiausia, kad pasirinktos spalvos atitiktų natūralias žmogaus 
spalvas.
Spalvos!
Pagal Rytų horoskopą, 2015 metų spalvos – mėlyna ir žalia, todėl jos puikiai 
tiks naujametiniam makiažui. Makiažo meistrė pastebi, kad itin prabangiai 
makiaže atrodo smaragdinė ir indigo spalvos. Taip pat galite rinktis šio sezono 
topų topą – violetinę spalvą ir jos atspalvius: bordo, burgundiškojo vyno, ba-
klažano ar alyvinę.
Patobulintas Smoky 
Jau klasika tapusiu padūmavusių akių makiažu galite pasipuošti ir per šventes. 
„Tiesa, šiuo laikotarpiu nereikia apsiriboti vien juodu makiažu – jį būtina pagy-
vinti itin madingomis violetine, mėlyna ar žalia spalvomis“, – pataria vizažistė 
B. Pajedienė.
Teminiai vakarėliai
Teminiai vakarėliai – vieta eksperimentuoti, žaisti spalvomis ir išdrįsti atrodyti 
kitaip. Paprašykite, kad vizažistė papildytų jūsų makiažą deimantukais, žėru-
čiais ar kitomis dekoratyviomis detalėmis, ir tikrai nenusivilsite!
Dar keletas patarim"
Jei planuojate vakarėlį pirtyje ar baseine, nesisielokite, kad negalėsite pasi-
daryti proginio makiažo. B.  Pajedienė išduoda paslaptį, kad makiažą galėtų 
atlikti vandeniui itin atspariomis priemonėmis, kurios atlaikys bet kokį karštį ir 
drėgmę, ir jūs atrodysite nepriekaištingai visą vakarą.
Taip pat makiažo ekspertė prasitarė, kad, siekiant įspūdingo šventinio įvaiz-
džio, būtina ir šventinė šukuosena. Elegantiškas šukuosenas seminaro metu 
sukūrė „Estetikos studijos“ plaukų meistrės Giedrė Daukšaitė ir Jovita Vaitekū-
naitė. 
Simona Pajedaitė

Makiažas – Birutė Pajedienė
Nuotraukos – Inesos Čekolis-Ščiočinos
Aksesuarai – Inesos Čekolis-Ščiočinos
Šukuosenos – Giedrės Daukšaitės ir Jovitos Vaitekūnaitės („Estetikos studija“)

Birutės Pajedienės seminare žavingos MAGNIT 
merginos pristatė šventinio makiažo idėjas

2015 m. sausio 30 d. Vilniaus paslaugų vers-
lo darbuotojų profesinio rengimo centre 
o/cialiai atidarytas Aptarnavimo paslaugų 
sektorinis praktinio mokymo centras. Tai 
modernia praktinio mokymo įranga aprū-
pinta profesinio mokymo įstaiga, teikianti 
praktinio profesinio mokymo paslaugas 
visiems Lietuvos gyventojams: profesinių 
mokyklų mokiniams, kolegijų ar universite-
tų studentams, kvali/kaciją tobulinantiems 
įmonių darbuotojams. 
Šis centras įsteigtas įgyvendinus projektą 
„Aptarnavimo paslaugų sektorinio prakti-
nio mokymo centro kūrimas Vilniaus pas-
laugų verslo darbuotojų profesinio rengi-
mo centre“ (Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-005). 
Projektas /nansuotas pagal 2007–2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
antrojo prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė 
ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir so-
cialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V 
priemonę „Profesinio mokymo infrastruk-
tūros plėtra“. Finansavimui skirtos ES fondų 
(Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietu-
vos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 
7,4 mln. litų (2,4 mln. eurų). 

Profesinis mokymas tampa vis patrauklesnis ir 
kokybiškesnis: atidarytas naujas sektorinis praktinio 
mokymo centras 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras projektą pradėjo vykdyti 
2011 m. gegužės mėn. Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agen-
tūra. Iki 2015 m. sausio mėn. įgyvendintos visos numatytos projekto veiklos: atlikti centro 
pastato (Didlaukio g. 84, Vilnius) remonto ir jo aplinkos pritaikymo SPMC veiklai plėtoti dar-
bai – tam skirta 5,75 mln. litų (1,67 mln. eurų),  įsigyta SPMC veiklai vykdyti reikiama įranga, 
kompiuterinė technika, baldai – 1,27 mln. litų (0,37 ml. eurų), įsigyta tikslinė transporto 
priemonė. 
Šiandien centras didžiuojasi pačia moderniausia mokymo baze, jaukia, estetiška aplinka, 
profesionaliais pedagogais. Jame besimokantiems sudarytos visos sąlygos tinkamai pasi-
rengti praktinei profesinei veiklai. 
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