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!iandieninei darbo rinkai tr"ksta ger# 
paslaug# sektoriaus specialist#. !i$ ten-
dencij$ pastebi ir tokius specialistus ren-
gian%ios mokymo institucijos. Vilniaus 
paslaug# verslo darbuotoj# profesinio 
rengimo centras (toliau – Centras) kasmet 
sulaukia vis daugiau moksleivi#, norin-
%i# &gyti patrauklias specialybes. Pasak 
Centro direktor's Ritos Pe%iukaityt's, 
jaunuoli# motyvacij$ mokytis didina (i-
nojimas, kad jiems nereik's varstyti Dar-
bo bir(os dur#. Centr$ baig) absolventai 
greitai sulaukia darbo pasi"lym# ar patys 
imasi individualios veiklos. 

Vilniaus paslaug! verslo darbuotoj! profesi-
nio rengimo centras – tai moderni mokymo 
institucija, rengianti auk"tos kvali#kacijos 
paslaug! srities specialistus. Centras apr$-
pintas naujausiomis technologijomis, jame 
taikomi inovatyv$s mokymo metodai, dirba 
nuolat tobul%jantys pedagogai. Gavus Eu-
ropos S&jungos param&, atnaujinta Centro 
mokymo baz%, baigiamos renovuoti patal-
pos. ' Centr& priimami mokiniai, turintys pa-
grindin( ar vidurin( i"silavinim&. Pastaruoju 
metu daug%ja mokini!, kurie jau yra baig) 
auk"t&sias mokyklas, ta*iau d%l (vairi! prie-
+as*i! negali (sidarbinti ir nori (gyti paklausi& 
specialyb). 

Centre si$loma 16 mokymo program!, i" 
kuri! pa*ios populiariausios – kirp%jo, foto-
grafo, aukl%s, ,oristo, higienin%s kosmetikos 
kosmetiko ir kt. B$simi kirp%jai mokomi vi-
sapusi"kai pasir$pinti kliento "ukuosena, o 
savo pasirengim& demonstruoja (vairiuose 
konkursuose, projektuose ir nuolat u+ima 
prizines vietas. Vien "iais metais Lietuvos 
parod! ir kongres! centre „Litexpo“ vykusia-
me Atvirajame Lietuvos kirp%j! ir viza+ist! 
*empionate Centro kirp%jai (tikinama pers-
vara nugal%jo visus konkurentus (o j! buvo 
net i" de"imties Lietuvos profesini! moky-
kl!) ir ( Centr& parsive+% du pirmosios, du an-
trosios ir du tre*iosios viet! apdovanojimus. 
Gerus kirp%j! rezultatus lemia k$rybi"kas 
ir atsakingas po+i$ris ( mokymo proces&, 
moderni! mokymo metod! pasirinkimas, 
nuolatinis dom%jimasis "ios specialyb%s 
naujov%mis. 

Puosel%ti klient! gro+( padeda ne tik kirp%-
jai, bet ir higienin%s kosmetikos kosmetikai. 
B$simieji makia+o, maniki$ro specialistai 
taip pat nuolat dalyvauja (vairiuose meis-
tri"kumo konkursuose, projektuose (pvz., 
Centro mokin%s k$r% makia+& M.A.M.A. 
apdovanojim! dalyviams) ir stebina savo 
k$rybi"kumu ir kruop"tumu. Baig) Centr& 
"ie specialistai yra pasireng) dirbti kosme-
tikais kosmetikos kabinetuose ir salonuose, 
kosmetologijos gydyklose, gali b$ti konsul-
tantai kosmetikos parduotuv%se, u+siimti 
individualia veikla.
Mokiniai, pasirink) mokytis fotografo spe-
cialyb%s, (gyja visas Europos S&jungos rei-
kalavimus atitinkan*ias profesines kompe-
tencijas: jie i"moksta valdyti skaitmenin) 
fotografavimo technik&, geba profesionaliai 
fotografuoti +mones ir (vairius objektus, 
montuoti fotogra#nius ar vaizdo #lmus, re-
daguoti fotogra#jas leidini! redakcijose ir kt. 
Besimokydami Centre mokiniai organizuoja 
(vairias savo darb! parodas ne tik (vairiose 
Vilniaus miesto vietose, bet ir visoje "alyje, 
taip pat bendradarbiauja su kolegomis i" 
u+sienio, nes dalyvauja (vairiuose tarptauti-
niuose projektuose. Baig) Centr& mokiniai 
s%kmingai (sidarbina fotostudijose, muzie-
juose, archyvuose arba u+siima individualia 
veikla. 

'gyvendinus vien& i" Europos S&jungos 
projekt!, Centre buvo (steigtas vaik! prie-
+i$ros kambarys, skirtas Centre besimo-
kan*i! mokini! ir darbuotoj! vaikams pri-
+i$r%ti. -is kambarys tapo modernia aukli! 
praktinio mokymo baze. Pasteb%ta, kad, 
gal%damos nuolat dirbti vaik! prie+i$ros 
kambaryje, b$simos aukl%s (gyja visas "iai 
specialybei reikalingas kompetencijas, pa-
sitiki savo +iniomis ir (g$d+iais. O ir nauda 
abipus%, nes mamos, besinaudojan*ios "ia 
nemokama paslauga, d+iaugiasi metodi"-
ku ir profesionaliu vaik! ugdymu bei gali-
mybe mokytis ir kartu b$ti "alia savo vaiko. 
'gijusios reikiam& kvali#kacij&, aukl%s gali 
dirbti aukl%toj! pad%j%jomis vaik! dar-
+eliuose, taip pat be vargo gauna aukl%s 
darb& "eimose, nes vaik! dar+eli!, ypa* 
Vilniuje, tr$ksta. 
.ia pamin%tos tik kelios populiariausios 
Centre rengiamos specialyb%s, ta*iau viet& 
darbo rinkoje s%kmingai randa ir kit! spe-
cialybi! absolventai. Centras nuolat stebi 
ir analizuoja darbo rinkos poky*ius, o atsi-
+velgdamas ( juos si$lo vis nauj! mokymo 
program!. Nuo rugs%jo m%n. Centre bus 
prad%ti rengti masa+uotojai, poilsio paslau-
g! agentai, aplinkos ir patalp! prie+i$ros 
darbuotojai. Tikimasi, kad vis! Centre pa-
rengt! specialist! profesin% karjera klostysis 
s%kmingai.
Mokytoja metodinink% Daiva Motiej$nait%

Paslaug! sektoriui tr$ksta 
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