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KOKYBĖS POLITIKA 
 

 
      

 

FILOSOFIJA 
Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti.  J. V. Getė 

 

VIZIJA 
 Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras. 

 

MISIJA  
Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, 

suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.  

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

MOTO 
Žmogui, kuris žino, kur eiti, pasaulis duoda kelią. 

 

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI 

 
1. Kurti ir diegti vidinę profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą. 

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą. 

4. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir Eu-

ropos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su  viduriniu ir profesiniu 

mokymu, paslaugų teikimu, aplinkosauga.  

5. Rengti kokybiškas ir konkurencingas pirminio profesinio mokymo programas. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

7. Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių 

rezultatų. 

8. Puoselėti centro kultūrą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, komandinį darbą. 

9. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

10. Sudaryti sąlygas realizuoti praktiškai naudingas idėjas ir pasiūlymus. 

11. Tenkinti darbuotojų ir mokinių lūkesčius, poreikius, gerinti jų darbo bei mokymosi 

sąlygas. 
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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO 

CENTRO MOKINIŲ 2016 MOKSLO METŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI: 

 

 
 Mokinių skaičius 2015-2016 mokslo metų pradžioje (2015 m. spalio 1 d.) – 902 mok. (iš 

jų 20 mok. akademinėse); 

 Mokinių skaičius 2015-2016 mokslo metų pabaigoje – 474 mok. (444 keliami į aukštesnį 

kursą), (baigė mokslus 322 mok.  II-o ir III kurso); 

 Mokinių nubyrėjimo procentas 2015-2016 m. m. pabaigoje – 13,86; 

 Grupių pažangumo vidurkis 2015-2016 m. m. pabaigoje – 7,17; 

 Grupių pažangumo procentas 2015-2016 m. m. pabaigoje 84,29; 

 Pirmūnų skaičius 2015-2016 m. m. pabaigoje –57; 

 Nepažangių mokinių skaičius 2015-2016 m. m. pabaigoje - 108; 

 Iš viso praleista pamokų (2015-2016 m. m. pabaiga) – 30259; 

 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų (2015-2016 m. m. pabaiga) – 53,18; 

 Praleista nepateisintų pamokų (2015-2016 m. m. pabaiga) – 20615; 

 Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų (2015-2016 m. m. pabaiga) – 22,8; 

 Mokinių, nepraleidusių per metus nei vienos pamokos (2015-2016 m. m. pabaiga)- 36;  

 Centrą 2016 metais baigė 322 mokiniai.  Profesinio mokymo diplomai išduoti 294  mok. 

(iš jų II-ir III kursų  mokiniai -292, eksternai – 2 ). Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu 

išduoti – 15 mok.  (kirpėjas-2, apeigų ir švenčių organizatorius-1, interjero apipavidalintojas- 1, 

higieninės kosmetikos kosmetikas-6, fotografas – 2, auklė – 1, siuvėjas – 1, dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojas - 1). Neįgijo kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos ir gavo 

pažymas 29 mok.  

 Brandos egzaminus 2016 metais laikė 91 mok.; 

- brandos atestatus gavo  70  mok. (iš jų 10 buvusios mokinės); 

- mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k.2055)  gavo – 10 mok.;    

- technologijų egzaminą laikė 60 mok. 

 

 2016-2017 m.m. į pirmąjį kursą priimta 500 mok.(rugsėjo 1 d.); 

 2016- 2017 m. m. iš viso centre mokosi 931 mokiniai (su esančiais akademinėse, spalio 

1d. duomenimis): 

 Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo 

programa mokosi 319 mok. (12 grupės); 

 Pagal trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programą specialiųjų poreikių 

asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, mokosi 30 mok. (2 grupės); 

 Pagal dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programą asmenims, turintiems 

vidurinį išsilavinimą, mokosi 555  mok.( 21 grupės); 

 27  mok. yra akademinėse atostogose. 
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MOKINIŲ PASIEKIMAI, 

KURIAIS DIDŽIUOJAMĖS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

5 

2016 METŲ GIMNAZIJOS SKYRIAUS GERIEJI DARBAI 
 

 

SAUSIS 
ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA... 

Kai norime kalbėt apie tėvynę, 
Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.  

Tai jų alsavimas, kaip vėjo gūsis, 

Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos 

Palaimina ir duoną, ir svajonę. 

                    Just. Marcinkevičius 
 

      2016 m. sausio 13 d. centre vyko minėjimas, skirtas 25-osioms Laisvės gynėjų dienos metinėms 

paminėti. Paruoštas informacinis stendas, atspindintis Sausio 13-osios dvasią,  uždegtos žvakelės, 

simbolizuojančios atmintį, vienybę, viltį...  

     Minėjimo metu gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė ir istorijos mokytojas Kostas 

Rekašius papasakojo apie tuometinius įvykius, dalijosi prisiminimais ir išgyvenimais. Buvo  

pagerbti žuvusieji bei nukentėjusieji Valstybės gynėjai. Mokinius ir mokytojus  sujaudino autentiški 

demonstruoto filmo kadrai.  

  

  

 

TARPMOKYKLINIS DAILYRAŠČIO KONKURSAS, SKIRTAS V. KUDIRKAI 

Sausio 25 dieną Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje vyko tarpmokyklinis 

dailyraščio konkursas, skirtas V. Kudirkai. Konkurse dalyvavo penkių Vilniaus miesto profesinių 

mokyklų moksleiviai. Mūsų centrui atstovavo trys gimnazijos skyriaus mokinės, kurios įrodė, kad 

šiuolaikiniame technologijų amžiuje dar moka estetiškai, kaligrafiškai rašyti ranka.  
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VHK-12 gr. mokinės Alina 

Kavalevskaja ir Jolita Mikulėnaitė tapo 

konkurso laureatėmis, joms įteikti 

diplomai ir prisiminimo dovanėlės, o 

VHK-15 gr. mokinė Sandra 

Jastremskytė apdovanota padėkos 

raštu. 

 

VASARIS  
Prasidėjo geriausių gimnazistų rinkimai. Raštingiausio gimnazisto konkurso metu gimnazijos 

grupių mokiniai rašė diktantą, geriausio matematiko rinkimuose - sprendė uždavinius, o gamtos ir 

socialinių mokslų  konkurso dalyviai atliko įvairiausias užduotis, socialinius bei ekologinius 

tyrimus. 
 Raštingiausia gimnaziste išrinkta Kamilia Kurnevič, VHK-12.  

Geriausia matematikė - Ilona Mačneva, VF-51.  

Geriausia socialinių ir gamtos mokslų mokinė - Angelina Lenčikova, VHK-15 gr.  
 

KOVAS 
TARPMOKYKLINIS MOKINIŲ RAŠTINGUMO  KONKURSAS 

    Raštingiausio gimnazisto konkursas buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Geriausiai 

diktantą parašė ir prizines vietas užėmė šios mokinės: Kamilia Kurnevič, VHK-12 gr. – I vieta, 

Kotryna Kliukovič, VHK-15 gr. ir Gabija Rėkutė, VHK-15 gr. – II vieta, Irmantė Udraitė, VHK-15 

gr. – III vieta. Šios mokinės atstovavo centrui tarpmokykliniame Vilniaus miesto profesinių mokyklų 

mokinių raštingumo konkurse. 
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ŠIMTADIENIO ŠVENTĖ 

2016 m. kovo 4 d. centre vyko tradicinė Šimtadienio šventė, kurios tema – „100 dienų per 

džiungles“.  Šventę rengė būsimieji apeigų ir švenčių organizatoriai, bei 11-tų klasių mokiniai. 

Svarbiausi renginio dalyviai – abiturientų grupės: VK-103 (auklėtoja I. Kurnevič), VHK-12 

(auklėtoja G. Starinskienė), VHK-13/VK-104 (auklėtoja V. Sinkevičienė),  VF49/VFl-20 (auklėtoja 

V. Balčiūnaitė). Šiemet abiturientai nusikėlė į džiungles, karaliaus liūto karalystę, ir 100 dienų po ją 

klaidžiojo, ieškodami teisingo kelio, kuris padėtų atsakingai pasiruošti brandos egzaminams. Visos 

4 abiturientų grupės originaliai prisistatė, dėkojo mokytojams, grupių auklėtojams už visapusę 

pagalbą ir dėmesį. Juos nuoširdžiai pasveikino bei sėkmės kelyje į brandą linkėjo pavaduotoja 

ugdymui Sigita Kutienė ir Gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. 
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EDUKACINĖ VIKTORINA „ KELIAUKIME PER LIETUVĄ“ 

2016 m. kovo mėn. 9 d. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre vyko Vilniaus miesto profesinių 

mokyklų mokinių istorijos, geografijos ir biologijos edukacinė viktorina „Keliaukime per Lietuvą“. 

Dalyvauti viktorinoje buvo pakviesta ir mūsų centro mokinių komanda. Renginio tikslas – skatinti 

jaunimą pažinti Lietuvos istoriją, geografiją ir kultūrą, lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus, padėti 

jauniems žmonėms ugdyti tautinę savimonę, aktyvinti profesinių mokyklų mokinių ir mokytojų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Nuotaikingas renginys prasidėjo dalyvių komandų prisistatymu. Viktoriną sudarė keturios dalys: 

mokiniai turėjo atsakyti į 20 viktorinos klausimų, atlikti kūrybinę užduotį ir Vilniaus miesto plane 

pažymėti objektus, pateikti užduotį priešininkų komandai, išspręsti kryžiažodį. Mokinių komandų 

pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo komisija. 

Visi edukacinėje viktorinoje dalyvavę komandų nariai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo 

dovanėlėmis. Smagu, kad mūsų centro mokinių komanda šauniai pasirodė ir užėmė garbingą 

pirmą vietą. Sveikiname! 

  

  

ŠVĘSKIME LAISVĘ! 

2016 m. kovo 10 d. centro bendruomenė minėjo 26-ąsiams Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. 

Paruoštas informacinis stendas, skirtas Kovo 11-ajai, centro fojė veikė mokinių piešinių paroda „Širdis mana 

– šalis mana“. Minėjimą pradėjo VHK-17 grupės mokinė Akvilė Gerlinskaitė daina „Mano kraštas“, 

renginyje dalyvavusi  viešnia – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narė, 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Nijolė Oželytė papasakojo apie tuometinius įvykius, dalijosi 

prisiminimais. Mados teatras (vadovė Zina Žvalionienė) demonstravo tautinių drabužių kolekciją. 
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RESPUBLIKINIS RENGINYS „SAUGOKIME ŽEMĘ“ 

2016-03-30 Vilniaus statybininkų rengimo centre organizuotas renginys „Saugokime žemę“, 

kuriame dalyvavo gimnazijos skyriaus mokiniai kartu su dailės mokytoja R.Novikevičiene ir 

socialine pedagoge E. Liutviniene.  Buvo pristatyta ekologinė kolekcija, pagaminta iš buitinių ir 

statybinių atliekų. Originalios kolekcijos dizainerė – dailės mokytoja  R. Novikevičienė. 
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BALANDIS 

EKOLOGINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA „DAROM“ 

      „Daug rankų didžią naštą pakelia“,− aidi galvoje lietuvių liaudies patarlė, žiūrint į pavasarinėje 

aplinkos tvarkymo akcijoje smagiai besidarbuojančius centro pirmakursius, grupių vadovus, 

mokytojus ir kitus bendruomenės narius. 2016 m. balandžio 26−28 d. mūsų centro bendruomenė 

prisijungė prie tradicinės aplinkos švarinimo iniciatyvos „Darom“. Tvarkėme centro teritorijos 

šaligatvius, želdynus ir gėlynus, vaikų lauko žaidimų aikštelę, rinkome šiukšles miškelyje tarp 

Baltupių ir Fabijoniškių mikrorajonų ir Didlaukio gatvėje, švarinome centro bendrabučio aplinką. 
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INTEGRUOTAS PROJEKTAS, SKIRTAS BIBLIOTEKŲ METAMS PAMINĖTI 

„VERČIU KNYGĄ...“ 
        Nuo balandžio 1 d. startavo projektas „Verčiu knygą...“ . 

 Idėja ir turinys: 
      2016-ieji metai paskelbti Bibliotekų metais, kuriuos globoja Lietuvos Respublikos prezidentė.  
„Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“,– toks Bibliotekų metų šūkis. 
 Telekomunikacinės technologijos tiesiog „užvaldė“ jaunus žmones, o taip norėtųsi, kad jie 
nepamirštų skaityti knygas, dažniau apsilankytų bibliotekose, sužinotų kažką naujo, rastų 
pakankamai literatūros apie pasirinktą profesiją, susimąstytų apie savo būtį žemėje, stengtųsi būti 
geresni, nuoširdesni, tikresni... 
  Projekto tikslai:  
-   puoselėti meilę knygai, skatinti mokinius domėtis knygos ir rašto istorija, atskleisti bibliotekų 

svarbą šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūros formavimuisi; 

- ugdyti mokinių kūrybiškumą, analitinį mąstymą, gebėjimą atsirinkti tai, kas vertinga, tikra... 

- populiarinti pasirinktą profesiją 

Projekto uždaviniai: 

- organizuoti kartu su centro biblioteka susitikimus su rašytojais; 

- organizuoti pažintines ekskursijas į miesto bibliotekas; 

- atlikti anketinę apklausą 

- surengti Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių konkursą, skirtą Bibliotekų 

metams paminėti ir profesijoms populiarinti; 

- surengti mokinių kūrybinių darbų pristatymus. 

 

    Projekto koordinatorė – bendrojo ugdymo 

(gimnazijos) skyriaus vedėja Rita 

Matulevičienė. 

 

- Sudaryta projekto darbo grupė; 

-  Parengtas projekto veiklų planas; 

-  Sudaryta anketa mokinių ir mokytojų 

apklausai; 

-  Numatytas šio projekto rezultatas.  

 

GEGUŽĖ 

SUSITIKIMAS SURAŠYTOJA RASA AŠKINYTE 

     2016 metų gegužės 20 dieną mūsų centro bibliotekoje vyko susitikimas-pokalbis su Lietuvos 

edukologijos universiteto dėstytoja, rašytoja Rasa Aškinyte. Šis renginys pradėjo Bibliotekų metų 

renginių ciklą mūsų centre. Renginio metu centro moksleiviai paskaitė ištraukas iš rašytojos 

romanų: „Beveik varlės“, „Rūko nesugadinti“, „Lengviausias“ bei „Žmogus, kuriam nieko 

nereikėjo“. Rašytoja bendravo su mokytojais ir mokiniais atsakydama į jų klausimus apie kūrybą, 

gyvenimo kelią bei savo požiūrį į įvairius gyvenimo reiškinius. Renginį organizavo centro 

biblioteka kartu su Apeigų švenčių organizavimo specialybės I kurso bei gimnazijos vienuoliktos 

klasės mokiniais. 
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PASKUTINIS SKAMBUTIS 

   Gegužės 26 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 12 – ų klasių mokiniams.  Abiturientų grupės:  

VF-49/VFl-20 ( auklėtoja G. Trembo), VHK-12 ( auklėtoja G. Starinskienė), VK-103 ( auklėtoja 

I.Kurnevič), VK-104/VHK-13 (auklėtoja V. Sinkevičienė),  po paskutinės pamokos, kurią vedė 

šių grupių auklėtojos, buvo pakviestos į aktų salę. Prie durų juos pasitiko vienuoliktokai su 

pakeltomis tautinėmis juostomis. Šventės „Bandyk užkariauti pasaulį“ vedėjai šmaikščiai ir 

žaismingai patikrino dvyliktokų pasiruošimą brandos egzaminams. Visus abiturientus ir mokytojus 

sveikino ir sėkmės, kantrybės, atsakomybės, laimingo skrydžio į brandos egzaminus linkėjo centro 

direktorė Rita Pečiukaitytė, bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita  Matulevičienė bei 

grupių auklėtojos. Šventinę popietę organizavo Ap-10 grupės mokiniai Deividas, Viktorija, Erika ir 

jų profesijos mokytoja Zina Žvalionienė. 
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BIRŽELIS 
BRANDOS EGZAMINAI 
 

2016 metais brandos egzaminus laikė 85 abiturientai. 

66 iš jų rinkosi  valstybinius egzaminus. 

Didžiuojamės mokiniais, surinkusiais daugiau kaip 50 balų iš valstybinių egzaminų, didžiuojamės 

juos mokiusiais mokytojais:  

Rusų užsienio kalba:  D. Trofimova – 97, I. Kovaliova – 94, A. Šalkovskaja – 92, J. Mikulėnaitė – 

86, S. Leckaitė – 83, A. Kovalevskaja – 80, I. Kitovič – 75, J. Pašin – 72, M. Krikun – 69,  

Zacharevska – 52, mokytoja Aniceta Astylaitienė.  
Anglų kalba:  G. Rimkevičiūtė – 65, K. Mikutel – 61, J. Pupius – 49,  mokytoja  Danguolė 
Gudienė.  
Geografija: G. Rimkevičiūtė – 65, mokytoja  Sabina Pranculienė. 
        Po paskutinio mokytojų tarybos posėdžio, aptarę šių mokslo metų rezultatus, numatę veiklas 

ateičiai, linkėdami sėkmės baigusiems mūsų centrą mokiniams, savo svajones į dangų išskraidino ir 

mokytojai. 

 

RUGSĖJIS 

PRADEDAME NAUJUS MOKSLO METUS  

MOKOMĖS MOKYTI... 

2016 m. rugsėjo 27 d. vyko nacionalinė pedagogų konferencija „Kaip efektyviai motyvuoti vaikus 

mokytis ir tinkamai diferencijuoti mokymo(si) procesą?“, kurią organizavo Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras kartu su TAMO grupe. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų centro biologijos ir 

geografijos mokytoja metodininkė Sabina Pranculienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

metodininkė Roberta Trapenskaitė. Renginio metu mokytojai buvo supažindinti su veiksniais, 
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lemiančiais mokinių motyvaciją mokytis, pristatytos praktinės diferencijavimo ir individualizavimo 

galimybės pamokoje, gilintasi į mokinių gebėjimų ypatumus, apžvelgti pagrindiniai motyvacijos 

veiksniai ir įrankiai. 

  

SPALIS 

RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA 

2016 m. spalio 27 d. buvo organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms. 

Šioje akcijoje dalyvavo Gimnazijos skyriaus pirmojo kurso moksleiviai, mokytojai, grupių vadovai. 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas Ruslanas padėkojo mokiniams ir sukvietė visus į 

bažnyčią maldai. Kunigas Mykolas supažindino su Kalvarijų Kryžiaus kelio atsiradimo istorija. Po 

to mokiniai tvarkė kapus, bažnyčios teritoriją, Kalvarijų Kryžiaus kelio koplytėles. Akcijos dalyviai 

turėjo progą susimąstyti apie artėjančių švenčių prasmę, prisiminti amžinybėn išėjusius artimuosius, 

atlikti gerą darbą... 
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PAMOKOS VILNIAUS MICKEVIČIAUS  BIBLIOTEKOJE 

2016 m. spalio 20 d. VF-54 ir VK-108 grupių mokiniai kartu su mokytojais R. Trapenskaite ir K. 

Rekašiumi lankėsi Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, kur vyko pažintinė 

integruota pamoka. Mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos istorija, teikiamomis paslaugomis, 

turėjo galimybę apžiūrėti patalpas – abonementą, skaityklas, vaikų biblioteką. Bibliotekos 

darbuotoja papasakojo apie vykstančius renginius, edukacinius užsiėmimus. Įgytas žinias mokiniai 

panaudos rengdami integruotą projektą „Verčiu knygą...“, skirtą Bibliotekų metams. 

  
 

LAPKRITIS 

PAMOKOS VILNIAUS UNIVERSITETO PLANETARIUME 

Apniukusią 2016 m. lapkričio 18 dieną gausus būrys Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centro gimnazistų atvyko į Vilniaus universiteto planetariumą. Čia prasidėjo trumpa 

kelionė po Visatos erdves. Išklausėme paskaitą „Žvaigždės, planetos ir mes“. Jos metu išgirdome 

apie Galaktikų formavimąsi, detaliai susipažinome su Saulės sistemos valdomis, dairėmės gyvybės 

užuomazgų kosminių ūkų toliuose, akimis keliavome planetariumo skliautu, ieškodami savo 

Zodiako žvaigždyno. Turėjome galimybę stebėti audras ir vulkanų išsiveržimą kitose planetose, 

grožėtis Visatos kosminių objektų spalvine gama, gausa ir įvairove. Keliaudami Visatos toliais 

suvokėme, kokia maža, trapi, jauki, unikali ir graži yra mūsų planeta. 
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PAMOKOS VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS BIBLIOTEKOJE 

2016 m. lapkričio 15 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro VHK-15 

grupės mokiniai kartu su mokytojomis S. Pranculiene ir G. Trembo lankėsi Vilniaus dailės 

akademijos bibliotekoje. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su meno skaitykla, senų ir retų 

spaudinių skyriumi, mediateka. Bibliotekos darbuotojos ne tik papasakojo apie bibliotekos 

atsiradimo istoriją, supažindino su senomis ir retomis knygomis, bet ir leido prisiliesti prie kai kurių 

retų, įspūdingo dydžio knygų... Labiausiai mokinius sužavėjo 1569 metais išleista knyga apie 

architektūrą. Ji sudaryta iš 447 puslapių ir bibliotekoje yra pati seniausia. Mokiniai įgytas žinias 

panaudos rengdami integruotą projektą „Verčiu knygą...“, skirtą Bibliotekų metams. 
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TARPMOKYKLINĖ KONFERENCIJA „GAMTAMOKSLINIO UGDYMO 

GEROJI PATIRTIS“ 

2016 m. lapkričio 22 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyko tarpmokyklinė 

konferencija „Gamtamokslinio ugdymo geroji patirtis“. Konferencijoje buvo pristatyti Vilniaus 

miesto profesinių mokyklų mokinių ir mokytojų projektiniai darbai, diskutuota apie gamtamokslinę 

kompetenciją, edukacinių erdvių kūrimo galimybes mokymosi aplinkose, dalintasi gerąja patirtimi... 

Mūsų centro mokinių komanda, vadovaujama mokytojos Sabinos Pranculienės, parengė ir skaitė 

pranešimą „Krintančio lapo kalba“, kurį iliustravo pranešimo metu kuriamos floristinės 

kompozicijos (jas rengė FL-22 grupė, auklėtoja Violeta Girdziušienė). Konferenciją vainikavo 

darbas praktinėse darbo grupėse, kur buvo kuriami paveikslai iš gamtinių medžiagų, gaminami 

dažai iš natūralių medžiagų, ar išbandomos jėgos ekologinės konditerijos srityje. 
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GRUODIS 

VILNIAUS MIESTO PROFESINIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ IŠMANUSIS 

ŽAIDIMAS „PROTŲ MŪŠIS“ 

2016 m. gruodžio 19 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyko išmanusis istorijos – 

geografijos žaidimas „Protų mūšis“, kuriame dalyvavo šešios Vilniaus miesto profesinių mokymo 

įstaigų komandos. Žaidimas vyko naudojant išmaniąsias technologijas ir susidėjo iš dviejų turų, 

kurių metu komandos atliko net 36 užduotis iš istorijos ir geografijos. Geriausiai pasirodžiusios 

komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. 

  

  
 

VILNIAUS REGIONO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ KONKURSAS 

„PROFESIJŲ LABIRINTAS“ 

2016 m. gruodžio 7 d. mūsų centre vyko Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų 

konkursas „Profesijų labirintas“, skirtas Bibliotekų metams paminėti ir profesijoms 

populiarinti. Šis konkursas yra integruoto gimnazijos skyriaus projekto „Verčiu knygą“ bei 

Europos profesinių gebėjimų savaitės „Atrask savo talentą“ renginys, todėl jam ruošėmės labai 

atsakingai. Dirbo visa mokytojų ir mokinių komanda, bet daugiausiai širdies, rašant scenarijų, 

renkant užduotis, įdėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Roberta Trapenskaitė. 

Konkurse dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 8 Vilniaus regiono profesinio mokymo institucijų: 

Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyriaus, Vilniaus automechanikos ir verslo 

mokyklos, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus geležinkelio 

transporto ir verslo paslaugų mokyklos, Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyriaus, 

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos bei Vilniaus 

paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro. Visos komandos atliko namų darbą – kūrė 

knygos „Profesijų labirintas“ viršelį. Konkursą sudarė 7 turai, kurių metu komandos rašė simbolinį 

pirmąjį knygos lapą – pratarmę apie savo profesiją, atliko įvairias užduotis, susijusias su skaitymu, 
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profesine literatūra, bibliotekomis, kultūra ir istorija  Geriausiai pasirodžiusios komandos buvo 

apdovanotos diplomais ir atminimo dovanėlėmis. Sveikiname mūsų centro komandą puikiai 

pasirodžiusią ir laimėjusią II-ją vietą  konkurse. 

  

  

  

  
 

Mūsų veiklas vienija bendrystė, kūrybinis polėkis, iniciatyvumas, atsakingumas, pagarba ir 

meilė gimtajam kraštui, tradicijoms, žmonėms... 
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2016 METŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIAUS 

GERIEJI DARBAI  
 

 

SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS 
 

2016 m. vasario 10 dieną centro fotostudijoje pradėjo mokytis Vilniaus geležinkelio ir 

transporto verslo mokyklos modulinės Multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programos 

mokiniai, kurie susipažins su naujausia fototechnika, išklausys teorines pamokas, atliks praktines 

užduotis, mokysis fotografijos modulio paslapčių. Abipusiai naudingas bendradarbiavimas su 

Vilniaus geležinkelio ir transporto verslo mokykla prasidėjo pasirašius sutartį dėl sektorinio 

praktinio mokymo centro įrangos panaudojimo. 

        

                                   

2016 m. kovo 3 d. lankėsi Visagino technikos ir verslo profesinio mokymo centro praktinio 

mokymo vadovas Gintautas Dervinis, profesijos mokytojai. Svečiai domėjosi sektorinio praktinio 

mokymo centro veiklomis, vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos vykdymo 

galimybėmis, materialine baze. Centro direktorė, Rita Pečiukaitytė, skatino pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartį. 
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2016m. vasario 18d. centre lankėsi Vilniaus universiteto (VU) komunikacijos fakulteto 

būsimieji fotožurnalistai. Studentai stebėjo mokytojos metodininkės Stasės Butrimienės studijinio 

portreto pamoką, atliko praktinius darbus. Talkinant profesijos mokytojai ekspertei Reginai 

Kubertavičienei ir profesijos mokytojui Pauliui Račiūnui kūrė fotografijas plakatui ekologine tema, 

spausdino nuotraukas. 

                   

Apeigų ir švenčių organizatoriai (AP- 10 grupė, vadovė Z. Žvalionienė), vykdydami sektorinio 

praktinio mokymo centro veiklas, 2016m. gegužės 26 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo 

paslaugų mokyklos abiturientams surengė paskutinio skambučio šventę.    

          

2016 m. kovo 3 d. vyko geriausio socialinio darbuotojo padėjėjo konkursas. 

          

  KARTU SU VILNIAUS JAUNIMO IR VAIKŲ PENSIONATO 

GLOBOTINIAIS ORGANIZAVOME MUGĘ 

2016m. kovo 2d. centro fojė mokytojos 

metodininkės G. Zuokienė ir E. Liutvinienė 

tęsdamos projektą „Aš galiu, tu gali, mes 

galime“ organizavo bendrą floristo padėjėjo 

specialybės mokinių ir Vilniaus jaunimo ir 

vaikų pensionato globotinių darbų parodą-

pardavimą. 
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PASITARIMAS DĖL SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ 

ĮDARBINIMO GALIMYBIŲ 

2016m. kovo 15d. centre vyko pasitarimas „Profesinių programų rengimo aptarimas asmenims, 

turintiems intelekto sutrikimų“, kurį organizavo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Vilniaus viltis“ ir socialinė pedagogė Eligija Liutvinienė. Susitikimo metu LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, darbdaviai, socialiniai partneriai, 

darbo rinkos, reabilitacijos centrų, profesinių mokyklų atsakingi asmenys aptarė opiausias 

problemas, numatė naujas įdarbinimo galimybes asmenims turintiems intelekto sutrikimų. 

                      

DALYVAUJAME „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE 

2016m. kovo 18-19 d. "Maisto banko" akcijoje dalyvavo ir maistą nepasiturintiems asmenims 

surinkti padėjo SD-7 gr. moksleiviai - savanoriai kartu su profesijos mokytoja Eligija Liutviniene. 

                         

SURENGĖME FOTOPARODĄ „POETINIS VAIZDAS“ 

2016m. vasario 5 d. Fotografų mokymo programos F-48, F-50 grupių mokiniai, centro fojė, 

pristatė portretų parodą „Poetinis vaizdas“. Profesijos mokytoja metodininkė Stasė Butrimienė 

pasidžiaugė, kad mokinių darbuose pavyko atskleisti jausmų paletę ir šviesos poveikį žmogaus 

emocijai. Centro direktorė Rita Pečiukaitytė padėkojo mokiniams už puikius darbus. 
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EKSKURSIJA Į LIETUVOS NACIONALINĮ MUZIEJŲ 

2016m. balandžio 19 d. apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap – 10 gr.) ir profesijos mokytoja 

Rūta Varnienė lankėsi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Baigiant Apeigų ir švenčių raidos 

modulį , buvo puiki proga prisiminti etnografinių regionų buitį, tautinius kostiumus, 

papročius.Didžiausią įspūdį paliko velykinių margučių ekspozicija 

                        
 

PROFESINIO MOKYMO METODINIŲ KOMISIJŲ PASITARIMAS 

2016m.balandžio 21 d. centre įvyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų pasitarimas. Svečiai stebėjo fotografo 

(mokytoja metodininkė Stasė Butrimienė), floristo (vyresnioji mokytoja Nijolė Kutkienė) atviras 

pamokas. 

                       

                         

 

SIUVĖJŲ, TEKSTILĖS IR DAILIŲJŲ ODOS DIRBINIŲ GAMINTOJŲ 

PROFESINĖ ŠVENTĖ 

2016m.balandžio 21d. vyko siuvėjų, dailiųjų tekstilės, dailiųjų odos dirbinių gamintojų 

profesinė šventė. SV-1 grupės moksleiviai kvietė bendruomenės narius piešti ant tekstilės, dailiųjų 

odos dirbinių profesijos atstovai mokė kūrybiškai panaudoti odą. Rezultatai maloniai nustebino 

visus dalyvius. Susitikimas su dizainerės Ramunės Piekautaitės gamybos vadove Irena Rageniene 

buvo įdomus ir naudingas. Moksleivės daug sužinojo apie naujausias mados tendencijas, drabužių 

kolekcijų kūrimą, pristatymus, drabužių projektavimą. 
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APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIŲ IR FOTOGRAFŲ DIENA 

2017m. balandžio 15 d. vyko apeigų ir švenčiu organizatorių ir fotografų diena. Renginio metu 

keliavome aviakompanijos AP - 10 skrydžiais, aplankėme Kiniją, Las Vegasą, Indiją, Braziliją ir 

susipažinome su šalių kultūra, išskirtinėmis tradicijomis. Renginio organizatoriai supažindino su 

naujoviška - Šekspyro “Romeo ir Džiuljeta” lietuviška versija - “ Romas ir Julija” istorija, 

pasibaigusią vestuvėmis. 

                   

                 

 

NACIONALINIS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS 

„FLORISTAS-2016“ 
2016m. vasario 4 - 6 d. Lietuvos 

parodų ir kongresų centre Litexpo vyko 

nacionalinis profesinio meistriškumo 

konkursas “Floristas – 2016”, kuriame 

dalyvavo 5 profesinės mokyklos. 

Mokiniai atliko 5 užduotis. centrui 

atstovavo Fl-19 gr. mokinės Jurgita 

Janušaitė ir Rasa Meilūnaitė, kurios 

buvo apdovanotos kūrybiškiausios 

komandos diplomu ir prisiminimo 

dovanėlėmis. 
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ŠVENČIAME UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĘ „ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO“ 

2016m. vasario 9 d. apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap10 grupė, vyr. profesijos mokytojai 

Zina Žvalionienė, Rūta Varnienė, Ramojus Skirsgilas), Vilniaus kolegijos studentai ir etnografinis 

ansamblis ,,Želmuo” draugiškai varė žiemą iš kiemo. 

   

                          

 

SVEČIAI IŠ LATVIJOS 

2016 m. vasario 8 d. centre lankėsi svečiai iš Latvijos, Rigas Stila un modes profesionala 

vidusskola. Tai Erasmus+ projekto Nr. 2015-1-LV01-KA102-013285 dalyviai: 8 mokiniai, 

būsimieji fotografai ir foto dizaineriai bei jų mokytoja Linda Ratuta. Tris savaites mokiniai 

stažavosi mūsų Centre, atliko įvairias fotografavimo užduotis, lankėsi verslo įmonėse, foto 

salonuose bei parodose. Mokytoja stebėjo, kaip mūsų Centre vyksta fotografų praktinis mokymas, 

domėjosi mokymo metodais, susipažino su metodine mokymo medžiaga. 

                  

SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS BBS OSTERHOLZ-SCHARMBECK 

PROFESINĖS MOKYKLOS 

2016m. kovo 17d. verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF) „Gija“ lankėsi svečiai iš VPMF 

„Vigora“ ir Vokietijos BBS Osterholz-Scharmbeck profesinės mokyklos. Technologijų ir verslo 
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skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė svečius supažindino su centre rengiamomis mokymo 

programomis, pasidžiaugė VPMF “Gija“ veiklomis ir bendradarbiavimo galimybėmis. 

          

 

20-OJI TARPTAUTINĖ VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ 

(VPMF) MUGĖ VILNIUJE 

2016 m. balandžio 19-20d. VPMF „Gija“ dalyvavo 20 - oje tarptautinėje verslo praktinio 

mokymo firmų mugėje Vilniuje. Renginio/konkurso metu mokiniai Simas Olšauskas (F-52gr.), 

Greta Čeplinskytė (F-52gr.), Kamilė Bareišytė (AP-10gr.), Valerija Semeniuk (F-52gr.), Anastasija 

Samochvalova (F-52gr.), Paulius Šerelis (SV-1gr.) pristatė fotografo profesiją, atliko verslumo 

gebėjimus ugdančias veiklas, vykdė simuliacinius sandorius, verslo derybas, „gyvai“ pristatė 

fotografo teikiamas paslaugas ir pelnė šias nominacijas: Sidarbinė mugės VPMF, geriausias 

„gyvas“ pristatymas. F-52 grupės mokiniai Goda Šuminaitė, Justas Gulbinovičius, Agnė 

Žvaigždytė, Neringa Saukevičiūtė fotografavo ir filmavo Simulith organizuotą renginį. 

Džiaugiamės puikia verslo švente. Renginiui mokinius parengė profesijos mokytoja ekspertė 

Valerija Griziūnienė. 
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BENDRADARBIAUJAME SU MYKO RIOMERIO UNIVERSITETU 

2016m. gegužės 16 – 17 d. Mykolo Romerio Universitete vyko Ateities verslo konferencija 

“Kūrybinės industrijos“. Minėtoje konferencijoje svečio teisėmis dalyvavo Floristikos specialybės 

baigiamojo kurso mokinė Jurgita Janušaitė, kuri Konferencijos dalyviams pristatė Kompetencijų 

vertinimo praktinės dalies egzamino darbą, skirtą mokymo įstaigos interjero dekorui „Augalų 

šėlionės“. Darbas puošia Universiteto bendro naudojimo erdves, jis projektuotas specialiai 

konkrečioms Universiteto patalpoms. Mokinius konsultavo profesijos mokytoja metodininkė 

Genoveta Zuokienė. 

                    

 

NACIONALINIS KONKURSAS „APEIGŲ IR ŠVENČIŲ 

ORGANIZATORIAUS PROFESINIO MEISTRIŠKUMAS 2016“ 

2016 m. birželio 2 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko Nacionalinis konkursas ,,Apeigų ir 

švenčių organizatoriaus profesinis meistriškumas 2016“. Konkurse dalyvavo komandos iš aštuonių 

profesinių mokyklų. II laipsnio diplomą laimėjo mūsų centro komanda Ap10 grupės mokiniai Laura 

Lūžytė ir Devidas Janavicus (konkursui rengė mokytoja metodininkė Zina Žvalionienė). 
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SUSITIKIMAS SU EDUKOLOGIJOS (LEU) DĖSTYTOJA, RAŠYTOJA 

RASA AŠKINYTE 

2016m.gegužės 20d.  centro bibliotekoje vyko susitikimas pokalbis su Lietuvos edukologijos 

universiteto dėstytoja, rašytoja Rasa Aškinyte. Šis renginys pradėjo Bibliotekų metų renginių ciklą 

mūsų centre. Renginio metu centro moksleiviai paskaitė ištraukas iš rašytojos romanų: „Beveik 

varlės“, „Rūko nesugadinti“, „Lengviausias“ bei ‚Žmogus, kuriam nieko nereikėjo“. Rašytoja 

bendravo su mokytojais ir mokiniais atsakydama į jų klausimus apie kūrybą, gyvenimo kelią bei 

savo požiūrį į įvairius gyvenimo reiškinius. Renginį organizavo centro biblioteka kartu su Apeigų 

švenčių organizavimo specialybės I kurso bei gimnazijos vienuoliktos klasės mokiniais. 

          

 

TEKSTILĖS MADOS ŠVENTĖ LITEXPO 

2016m.rugsėjo 29-30 d. centro bendruomenė dalyvavo renginyje „Vilnius Fashion" Textile 

Avenue 2016“, kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“. Šventės metu veikė 

kūrybinės siuvėjų ir dailiųjų odos dirbinių gamintojų dirbtuvės. Mokinių demonstruojami gebėjimai 

sulaukė lankytojų dėmesio ir pagyrų. Stendą įrengė interjero apipavidalintojo mokymo programos I-

10 grupės mokiniai (profesijos mokytojos metodininkės Dovilė Pociūtė, Alma Lenkaitienė). Centro 

mados teatras (vadovė Zina Žvalionienė) pristatė drabužių kolekciją „Juoda balta“, kuri primena, 

kad pasaulis kupinas netikėtumų. 

        

 

SVEČIAI IŠ EUROPOS KOMISIJOS 

2017m. birželio 28 d. centrą su darbo vizitu aplankė Europos Komisijos, Užimtumo, socialinių 

reikalų ir įtraukties generalinio direktorato, Profesinio švietimo, pameistrystės ir suaugusiųjų 

švietimo departamento vadovė Dana-Carmen Bachmann ir tos pačios komisijos stebėsenos 
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ekspertas Mantas Sekmokas. Svečiai susipažino su sektorinio praktinio mokymo centro 

vykdomomis veiklomis. 

        

 

MOKYTOJO DIENOS ŠVENTĖ 

2017m. spalio 5 d. centre vyko tradicinė Mokytojų dienos šventė, kurios tema –„Mokytojai 

Holivude“. Renginio metu mokytojai buvo pakviesti į filmavimo aikštelę, buvo filmuojamas filmas 

„Velnio nuotaka“.  Mokytojai išradingai, improvizavo bei atliko atrinktų miuziklo epizodų 

vaidmenis. Mokytojus sveikino Lietuvos muzikos šou keliu žengianti jauna dainininkė Rūta 

Žibaitytė. 

 Sveikinimo žodį tarė centro direktorė Rita Pečiukaitytė. Šventę organizavo AP-10 gr. (Viktorija 

Šiktorova, Oksana Jerenkevič ir Justė Voišnytė). Jiems talkino  pirmakursiai Ap-11 gr. (profesijos 

mokytoja Zina Žvalionienė). 
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VYKDOME MAISTO BANKO AKCIJĄ 

2016 m. spalio 21 d. „Maisto banko“ akcijoje dalyvavo ir maistą nepasiturintiems asmenims 

surinkti padėjo SD-7 ir SD-8 grupės moksleiviai-savanoriai kartu su profesijos mokytoja Eligija 

Liutviniene. 

     

 

LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT LIETUVA „VERSLUMO 

INOVACIJŲ“ STOVYKLA 2016 

    

„Lietuvos Junior Achievement“ kartu su Ūkio ministerija šiais 

metais organizuoja keturias „Verslumo ir inovacijų“ stovyklas. 

Stovyklų tikslas – ugdyti kūrybingą jaunimą, supažindinti su verslo 

kūrimo pagrindais, įkvėpti domėtis inovacijomis ir kasdien 

atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Viena iš stovyklų 

2016m.spalio 22-23 d. vyko Utenos rajone prie Alaušo ežero. Joje 

kartu su 35 motyvuotais ir versliais moksleiviais iš įvairių Lietuvos 

mokyklų dalyvavo mūsų centro mokinės Erika Ribokaitė ir Ieva 

Ivanovaitė (K-105 grupė). Suskirstyti į komandas moksleiviai turėjo 

per 24 valandas sugeneruoti unikalią ir inovatyvią verslo idėją, 

paruošti detalų verslo planą ir juo įtikinti „investuotojų“ komisiją. 

 

VĖLINIŲ ŠVENTĖ 

2016 m. spalio 27 d. II kurso apeigų ir švenčių organizatoriai pakvietė centro bendruomenę į 

Vėlinių šventę. Buvo parodyta inscenizacija „Gyvenimas kaip kelionė traukiniu”. Organizavo Ap-

10 grupės mokinės: Roberta Šinkūnaitė, Viktorija Marija Jesiukėnaitė ir Aida Pilipauskaitė 

(profesijos mokytojai Zina Žvalionienė ir Ramojus Skirsgilas). 
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PROJEKTAS „NELIKSIT UŽMIRŠTI“ 

2016 m. spalio 28 d. buvo įgyvendintas projektas „Neliksit užmiršti“, kuriame dalyvavo FLP-6, 

VFL-20, VFL-23, SD-7 grupių mokiniai. Projekto metu buvo pagaminta įvairių gedulo floristikos 

darbų, jais papuošti bei sutvarkyti neprižiūrimi kapai, uždegtos žvakelės. 

       
 

SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO VEIKLOS 

2016m. lapkričio 30 – gruodžio 2 d. centre viešėjo Kauno taikomosios dailės mokyklos 

Fotografų mokymo programos mokiniai, profesijos mokytojai. Mokiniai ir mokytojai susipažino su 

naujausia fototechnika, išklausė teorines pamokas, atliko praktines užduotis. Profesionalias užduotis 

parengė ir talkino jas įgyvendinant profesijos mokytoja metodininkė Stasė Butrimienė. 

       

 

FOTOGRAFŲ SEMINARAS „NAUJAUSI APŠVIETIMO PRIETAISAI IR 

JŲ PANAUDOJIMAS ŠIUOLAIKINĖJE FOTOGRAFIJOJE“ 

2016 m. gruodžio 1 d. centre vyko fotografų seminaras „Naujausi apšvietimo prietaisai ir jų 

panaudojimas šiuolaikinėje fotografijoje“, kurį vedė fotografas Tomas Kauneckas. Seminaro 

dalyviai buvo supažindinti su naujausiomis apšvietimo galimybėmis. UAB „Ciklopas“ 

vadybininkas Irmantas Čiginskas džiaugėsi profesinėmis bendradarbiavimo galimybėmis, fotografų 

profesinių kompetencijų tobulinimu. 
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PROJEKTAS „MES DAROME KILNIUS DARBUS“ 
 

2016 m. lapkričio 16 d. socialinio darbuotojo padėjėjo ir floristo specialybės mokiniai bei 

profesijos mokytojos: E. Liutvinienė, G. Baranskienė, J. Krych, V. Girdziušienė lankėsi Vilniaus 

miesto vaikų ir jaunimo pensionate. SD-7 ir FL-22 grupės mokiniai bei mokytojos suorganizavo 

pensionato gyventojams laisvalaikio užimtumą - gamino kalėdinius suvenyrus bei kalėdines 

kompozicijas. Taip pat socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai vedė neįgaliems 

jaunuoliams relaksacijos seansą. 
 

         
 

         
 
 

RESPUBLIKINIS INTERJERO APIPAVIDALINTOJŲ KONKURSAS 
 

2016 m. lapkričio 24 d. Mažeikiuose vyko Respublikinis Interjero apipavidalintojo konkursas. 

Konkurse dalyvavo mūsų centro mokinės Gabrielė Brazinskaitė, Viktorija Stankevič (I-10 gr.) ir 

profesijos mokytoja metodininkė Dovilė Pociūtė. Mokytojai dalyvavo praktiniame seminare, 

mokiniai - konkurse. Mokinė Viktorija Stankevič laimėjo antrą vietą. 
 

          
 

 

INTERJERO APIPAVIDALINTOJŲ IR VIZUALINĖS REKLAMOS 

GAMINTOJŲ DIENA 
 

2016 m. lapkričio 30 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko 

Interjero apipavidalintojų ir Vizualinės reklamos gamintojų diena  - INTRAMA.  I-10 ir I-11 grupių 

mokiniai apipavidalino mokyklos interjerą, sukūrė dekoratyvias  kompozicijas, surengė viktoriną. 

Jiems talkino R-9 grupės mokiniai. Taip pat vyko seminaras, kuriame dalyvavo virš 40 mokinių ir 
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mokytojų. Pranešimus skaitė  doc. G. Šukaitytė (KTU), lekt. G. Dimavičienė  bei lekt. G. Garmus 

(VTDK). Renginį organizavo profesijos mokytoja metodininkė Dovilė Pociūtė, profesijos mokytoja 

Irena Andriulionytė, mokytoja metodininkė Alma Lenkaitienė. 

                             

 

TAMSOS FIESTA 
 

2016 m. lapkričio 30 d., paskutinį rudens vakarą, apeigų ir švenčių organizatoriai pakvietė 

centro bendruomenę ir svečius į renginį „Tamsos fiesta – Žemė, Kosmosas”, kuriame bandė 

atsakyti į pagrindinius žmogaus egzistencijos klausimus: Kas mes esame? Iš kur mes esame? Kuo 

mes tikime? Ar mes esame vieni? Ar mes galime išgelbėti pasaulį? Įvairiose centro erdvėse buvo 

demonstruojamos įvairios instaliacijos, susijusios su vakaro tema. Renginio pabaigoje koncertavo 

jazz, blues, folk dainuojamosios poezijos vokalistas Kristijonas Ribaitis. Organizavo AP-10 grupės 

mokiniai (Deividas Janavicus, Roberta Šinkūnaitė, Domantas Gimbutas, Viktorija Jesiukėnaitė) ir 

profesijos mokytoja Z. Žvalionienė 

                    

                  

 

CENTRO FLORISTAI PAPUOŠĖ LR SEIMO ERDVES 

2016m. gruodžio mėn. centro floristai papuošė Lietuvos Respublikos Seimo erdves, bendravo 

su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu. 
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APSILANKYMAS SOCIALINIUOSE GLOBOS NAMUOSE  

„TREMTINIŲ NAMAI“ 
 

2016 m. gruodžio 7 d. socialinio darbuotojo padėjėjo ir floristo specialybės mokiniai bei 

profesijos mokytojos: E. Liutvinienė, G. Baranskienė, V. Girdziušienė tęsdami projektą „Mes 

darome kilnius darbus” lankėsi socialiniuose globos namuose „Tremtinių namai“. 

Globos namų direktorės pavaduotoja Onutė Ulozienė supažindino mokinius su „Tremtinių 

namų“ istorija, gyventojams teikiamomis paslaugomis. SD-7 ir FL-22 grupės mokiniai papuošė 

senolių svetainę bei koplyčią, uždegė advento žvakutes. Kai darbai buvo baigti, mokinės bendravo 

su globos namų gyventojais, vaišino juos kava bei saldumynais, kartu dainavo tremtinių dainas. 

Renginio pabaigoje mokiniai padovanojo kiekvienam senoliui savo gamybos floristines 

kompozicijas. 

                

 

NACIONALINIS FLORISTŲ PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS 
 

2016 m. gruodžio 16 d. Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre vyko Nacionalinis 

profesinio meistriškumo konkursas, kuriame dalyvavo mūsų centro floristo specialybės mokinės 

Gintarė Bučytė ir Karolina Umbrtasaitė (FL-21 gr.). Mokines paruošė Nijolė Kutkienė, lydėjo 

Giedrė Butrimavičiūtė. Konkurse buvo pateiktos trys užduotys: namų darbas - dekoro kompozicija 

tema „Šv. Kalėdų rytas“, skirta knygyno vitrinai; puokštė Kauno nacionalinio dramos teatro 

aktoriui- staigmena. Mūsų floristų komanda užėmė III vietą. 
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ADVENTO POPIETĖ „PRAKALBINKIME KALĖDAS“ 
 

2016 m. gruodžio 22 d. I kurso apeigų ir švenčių organizatoriai (profesijos mokytojai Zina 

Žvalionienė, Ramojus Skirsgilas) pakvietė centro bendruomenę į Advento popietę „Prakalbinkime 

Kalėdas”. Šventė vyko tarsi televizijos studijoje, kurioje pirmiausiai pakalbino centro direktorę Ritą 

Pečiukaitytę. Ji šiemet apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”. Direktorė pasveikino 

bendruomenę su šventėmis. Savo profesine patirtimi apie pasirengimą Didžiosioms metų šventėms 

(papročius, stalo etiketą, kalėdinę puošybą, šventinį aprangos stilių, šventinio vakarėlio surengimą) 

pasidalijo centro mokytojai: Rūta Varnienė, Rita Matulevičienė, Giedrė Butrimavičiūtė, Ilona 

Kurnievič, Alma Lenkaitienė, Ramojus Skirsgilas, Zina Žvalionienė. Renginio metu vyko įvairūs 

pasirodymai: mados teatras pristatė dvylika zodiakų ženklų, dainavo merginų ansamblis, o šokėjos, 

vadovaujamos šokių mokytojos Modestos Cholmogorovos, parengė smagų teatralizuotą šokį. 

Renginį vedė Neringa, Rūta (AP-11 gr.) ir Mantas (VF-54gr.). 

              
 

      
 

SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO VEIKLOS 
 

2016 m. gruodžio 7 d. centro fotostudijoje pradėjo mokytis Vilniaus geležinkelio ir transporto 

verslo mokyklos Multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programos mokiniai, kurie susipažins su 

naujausia fototechnika, išklausys teorines pamokas, atliks praktines užduotis, mokysis fotografijos 

modulio paslapčių. Profesionalias užduotis parengė ir mokymus vykdo profesijos mokytoja 

metodininkė Stasė Butrimienė. 
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DALYVAUJAME TARPTAUTINIAME PROJEKTE 
 

Centro mokiniai ir mokytojai įsijungė į tarptautinio projekto (Suomijos, Norvegijos, Islandijos) 

baigiamojo etapo veiklą (IMIDA- Improving Identity and Well- being in Communities by the 

Means of Arts Nr.NPAD- 2014/10277, vyko: 1.8.2014 – 31.12.2016). 

Vyko pokalbiai su centro siuvėjo ir floristo padėjėjo specialybių mokiniais apie jų svajones. 

Kirpėjų profesijos mokytojų (Eugenijos Jovaišaitės ir Loretos Menčinskaitės) vadovaujami VK-110 

grupės mokiniai 2016 m. gruodžio 9 dieną parengė projekto dalyvius fotosesijai. Fotosesiją 

organizavo profesijos mokytojas Sauliaus Sauleika drauge su projekto fotoparodos kuratore Regina 

Kubertavičiene. Fotografavimo metu taip pat dalyvavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 

absolventė Ūla Kulvičiūtė bei Vilniaus universiteto žurnalistikos studentė Miglė Galvonaitė. 

Sukurtus mokinių svajonių įvaizdžius matysime  fotoparodoje    centro erdvėse. 

                        

 

INTEGRUOTA PAMOKA „ĮVAIZDŽIO PRISTATYMAS IR 

FOTOGRAFAVIMAS“ 

2016 m. gruodžio 19 d. vyko integruota pamoka „Įvaizdžio pristatymas ir fotografavimas“. 

Pamoką vedė profesijos mokytoja metodininkė A. Lenkaitienė ir profesijos mokytojas P. Račiūnas. 

Pamokoje dalyvavo VHK-12 ir F-49 grupės mokiniai. Higieninės kosmetikos kosmetiko ir 

fotografo profesijos mokiniai dalinosi savo žiniomis, mokė ir vertino vieni kitus. 
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IŠVYKA Į TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO RENGIMO 

CENTRĄ 

 

2016 m. gruodžio 15 d. centro socialinio darbuotojo padėjėjams (mokytoja G.Baranskienė) 

buvo organizuota pamoka „SOS: slauga ir pirmoji pagalba praktiškai“, kuri vyko Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Profesijos mokytojos L. Ivanovienė ir A. 

Vaitekūnienė supažindino mokinius su socialinio darbuotojo padėjėjo dirbtuvių aplinka, pasidalijo 

savo pedagogine patirtimi. Išvykos metu mokiniai tobulino pirmosios pagalbos praktinius 

gebėjimus: teikė pirmąją pagalbą nukentėjusiam (mokėsi saugiai nuimti šalmą nuo galvos), darė 

dirbtinį kvėpavimą ir širdies masažą. 

            

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS – PARODA „ DEBIUTAS“ 
 

2016m. gruodžio 29 d. „Prospekto“ fotografijos galerijoje, fotografijos konkurso parodoje 

„Debiutas“ dalyvavo fotografų mokymo programos mokinys Justas Gulbinovičius (F-52grupė) ir 

buvo apdovanotas  kaip jaunasis debiutantas (profesijos mokytojas Paulius Račiūnas). 
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2016 METŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS GERIEJI DARBAI  
 

KONKURSAI   
  

„Geriausias jaunasis specialistas 2016“.  

    2016 m. buvo organizuoti kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, aklės, masažuotojo 

specialybių mokinių meistriškumo konkursai, siekiant išaiškinti geriausius specialistus. Profesijų 

savaitės metu jie buvo paskelbti ir apdovanoti.  

  

 

 

 

 

 

Geriausi jaunieji specialistai 2016 m.:  

Tautvydas Tarasevičius M-3 gr.- mokytoja Auksė Bakanienė;  

Karina Gaidamavičiūtė A-15 gr.-mokytoja Sigita Vavilavičienė;  

Judita Aleknaitė K-102 gr.- mokytoja Loreta Menčinskaitė;  

Sabina Fedorovič HK-18 gr.- mokytoja Anastasia Pisarevskaya.  
 

Atvirasis Lietuvos čempionatas 2016   

    2016 m. balandžio 8-10 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ įvyko tarptautinė 

grožio paroda „Pelenė 2016“. Šios parodos metu tradiciškai buvo rengiamas Atvirasis Lietuvos 

čempionatas, kuriame dalyvavo ne tik profesionalai, bet ir mokiniai iš 12 Lietuvos profesinių 

mokyklų ir centrų.  Atvirajame Lietuvos čempionate 2016 m. dalyvavo  mūsų centro 13 kirpėjo ir 

3 dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko specialybių mokiniai.   

Higieninės kosmetikos kosmetikai:    

Sabina Fedorovič - HK-18 gr. - mokytoja Anastasia Pisarevskaya;  Julija Karpovič - VHK-7 gr. -

mokytoja Renata Dovgialo;  Ilona Venskunienė - HK-18 gr. - mokytoja Solveiga Tumienė.   

Kirpėjai:   

K-101 gr.- mokytoja Jadvyga Čekanavičienė  

III vieta - Malgožata Dubickaja - vakarinė šukuosena;   

V vieta - Aleksandra Kulikova - vakarinė šukuosena;   

Lina Kaukėnaitė - nuotakos šukuosena;   
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Beata Osipobič Bežuško - nuotakos šukuosena;   

K-102 gr. - mokytoja Loreta Menčinskaitė 

   
 

I vieta –nuotakos šukuosena - Justina Končiūtė (mokytoja Ilona Kurnevič)   

                
 

III vieta –nuotakos šukuosena – Judita 

Aleknaitė (mokytoja Loreta Menčinskaitė)   

                                          

 
 

III vieta – vakarinė šukuosena -Malgožata Dubickaja 

(mokytoja Jadvyga Čekanavičienė)   

 
IV vieta – vakarinė šukuosena – Samanta Kulikauskaitė (mokytoja Eugenija Jovaišaitė)   
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Higieninės kosmetikos kosmetikai. Dieninis  ir vakarinis makiažas.   

               
  

    Garbės raštais buvo apdovanoti ir profesijos mokytojai. „Metų profesijos pedagogas 2016“ 

– profesijos mokytoja ekspertė Jadvyga Čekanavičienė.   

  
 

Tarptautinis konkursas Rygoje 

    2016 m. lapkričio 4 d.  kirpėjo ir higieninės kosmetikos kosmetiko specialybių  mokiniai    

Paulina Vyšniauskaitė HK-16 gr.;  

Ieva Staniūnaitė HK-16 gr.,   

Katrė Brazdžionytė K-105 gr.;  

Justina Končiūtė K-105 gr.;  

Dovydas Zubrickas K-105 gr.;   

dalyvavo tarptautiniame konkurse „XXII INTERNATIONAL HAIRSTYLING FESTIVAL  

2016“ Rygoje. Mokinius konkursui parengė profesijos mokytojos Ilona Kurnevič, Renata Dovgialo.   

Vakarinės šukuosenos rungtyje ( EVENING  STYLE  on  Long Hair), kirpėjų specialybės 

mokiniai laimėjo prizines vietas :  I vieta – Katrė Brazdžionytė;  

II vieta – Justina Končiūtė;  

IV vieta – Dovydas Zubrickas.  
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Respublikinis konkursas Kaune   

     2016 m. gruodžio 16 dieną kirpėjo ir masažuotojo specialybių mokiniai 

dalyvavo Respublikiniame profesinio meistriškumo konkursuose Kaune.   

Justina Končiūtė – K-105 gr. – mokytoja Ilona Kurnevič;   

Nikita Voleiko – M-2 gr. -  mokytojas Vladislavas Stankevičius;  

Adomas Klimašauskas – M-3 gr. – mokytoja Marina Smelevič.   
  

Kirpėjų specialybės moksleivė Justina Končiūtė užėmė prizinę III vietą.  

                    
 

Profesijų dienos  
     

    2016 m. kovo 3 d. įvyko „Grožio ir sveikatingumo diena“. Šią saulėtą dieną pasirodė 

kirpėjai, kosmetikai, masažuotojai. Visi centro mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę gauti 

minimalias paslaugas. Buvo ir dovanėlių.    

    2016 m. lapkričio mėnesį švenčiame auklės arba Šv. Martyno dieną.  Į savo šventes ir 

renginius kviečiame socialinius partnerius.  
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Mokinių darbų pristatymai, parodos, dalyvavimas projektinėje veikloje  
  

Baigus dalyką (modulį) yra pristatomi mokinių darbai, organizuojamos mobilios 

mokinių kūrybinių darbų parodos centro erdvėse. Mokiniai dalyvauja projektinėse veiklose, 

siekiant profesinio mokymo patrauklumo. Skatinant tarpdalykinius ryšius, kviečiame mokytojus, 

socialinius partnerius, verslo pasaulio atstovus į projektų pristatymus. Pasitelkiant juos atliekamas 

mokinių darbų vertinimas. 

Profesijos mokytoja Eugenija Cirkina pristatė spec. piešimo ir kūno tapybos modulių 

atsiskaitomuosius darbus: „Klaunada“, „Minčių spalvos“, „Spalvų ratas“. Higieninės kosmetikos 

kosmetiko specialybės mokiniai atliko grimą  mugės dalyviams VPMF-20 gr. 
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  Kirpėjų specialybės mokinių modulių: „“Įvadas į kirėjo profesiją“, „Trumpalaikis plaukų 

sušukavimas“, „Plaukų dažymas“, „Plaukų šviesinimas“, „Įvaizdžio kūrimo pagrindai“ 

atsiskaitomieji darbai.  
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Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“  

     2016m. vasario 6 dieną Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyko užgavėnių šventė. HK-16 grupės 

mokinės, Goda Sabonytė ir Veronika Murnevaitė, bei dvi profesijos mokytojos Dovilė Mackelytė ir 

Anastasia Pisarevskaya, grimavo vaikus užgavėnių šventei.  

               
 

      Kiekvienais metais dalyvaujame centro ir respublikiniuose renginiuose. Šukuojame, 

atliekame makiažą, pristatome savo specialybes.  

      Centro profesijų savaitė – Atvirų durų dienų renginiai.   

      2016 m. vasario 4-6 dienomis dalyvavome kasmetinėje parodoje „Studijos 2016“. Kirpėjo ir 

higieninės kosmetikos kosmetiko specialybių mokiniai teikė paslaugas ir konsultavo parodos 

lankytojus. Kaip ir kasmet mes neapsiribojame vien tik darbu stende. Šiais metais centro mokiniai 

dalyvavo jungtiniame visų mokyklų kirpėjų pasirodyme.   

  

 

 

  
Klaida! 
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Pažintinė ekskursija po mūsų centrą.  

 

 

 

 

 

 

 
    2016 m. lapkričio 30 d. Antazavės vaikų namų auklėtiniai atvyko susipažinti su centre 

esamomis specialybėmis. Svečiai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su dvejomis specialybėmis. 

Vaikus konsultavo ir gražino puiki, grožį ir stilių puoselėjanti kirpėjų grupė. Taip pat gerą 

energiją, patirtį bei šilumą bandė perteikti darbščios masažuotojų rankos.  

Projektą įgyvendino:  

Antazavės vaikų globos namų auklėtinių globėja Monika Bičiūnaitė;  

Masažo profesijos mokytoja Marina Smelevič kartu su M-3 masažuotojų grupe;  

M-3 masažuotojų grupės auklėtoja Auksė Bakanienė;  

Kirpėjų profesijos mokytoja Kristina Čemeškaitė kartu su K-107 kirpėjų grupe.  
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 Kalėdinis rytmetis  

    2016 m. gruodžio 14 d. įvyko „Kalėdinis rytmetis vaikams“,  kurį paruošė K -110 grupės  

mokiniai VPVDPRC vaikų priežiūros  kambario vaikams. Jis vyko „NOPISNOPI“ vaikų 

svetainėje Viršuliškių sk. 28, PC PRISMA, Vilnius.  

     
  

    VPVDPRC mokiniai ir mokytojai įsijungė į Tarptautinio projekto (Suomijos, Norvegijos, 

Islandijos) baigiamojo etapo veiklą.  

       Buvo organizuoti pokalbiai su VPVDPRC Siuvėjo padėjėjo ir Floristo padėjėjo specialybių 

mokiniais apie jų svajones. Kirpėjų profesijos mokytojų Eugenijos Jovaišaitės ir Loretos 

Menčinskaitės vadovaujami K-110 grupės mokiniai 2016-12-09 dieną, parengė projekto dalyvius 

fotosesijai.   
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„Kalėdinis žibintas“  

„Kalėdinio žibinto“ kūrime dalyvavo visos  paslaugų skyriaus grupės.  

  

          
  

SAVANORYSTĖS IDĖJA  

    Plėtojome savanorystės idėjas, teikėme paslaugas socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. Kirpėjų specialybės mokiniai vyko kirpti į Antavilių pensionatą, Tremtinių namus, 

Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą. Išvykų metu mokiniai tobulina praktinius gebėjimus 

atliekant kirpimus, taip pat prisimena bendravimo su klientais ir aptarnavimo kultūros pagrindus. 

Džiaugiamės, kad  esame laukiami ir reikalingi!  

           
  



 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

48 

     

Seminarai, edukacinės aplinkos keitimas (pamoka kitaip)  

        Centro patalpose sudarytos visos sąlygos socialiniams  partneriams organizuoti seminarus 

ir mokymus, kuriuose dalyvauja Lietuvos įmonių specialistai bei mūsų centro mokiniai ir 

mokytojai. Centro gamybinio mokymo ir kitose patalpose (aktų salėje) nuolat vyksta seminarai.   

 2016 m. seminarus mūsų centre organizavo: „Schwarzkopf“, „Salon+“, UAB „Gabija“, „MB  

FORTISĖ“, UAB „Kasele“, „Grožio akademija“, UAB „Euroamicus“, UAB „Estetikos 

studija“.     Mokiniams yra sudarytos sąlygos lankyti įvairių firmų organizuojamus seminarus ir 

kitus renginius. Atliekama sklaida ir dalinimasis gerąja patirtimi. Visi edukacinės aplinkos keitimo 

rezultatai yra viešinami centro internetinėje svetainėje. Iš viso edukacinė aplinka paslaugų skyriuje 

buvo pakeista  24 kartus.  

      2016 m. lapkričio 09 d. K-107 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja Kristina 

Čemeškaite dalyvavo UAB „VITRINA“ organizuotame „Plaukų dažymo ir tiesinimo“ seminare 

(SALERM/Ispanija).  

     Higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės mokiniai dalyvavo įvairių firmų 

organizuojamuose seminaruose: „Algologie“, „Anna Lotan“, „Bioline“, „DermiumLab“, 

„Docteur“, „Renaud“, „MakeUpForEver“, „MagPro“, „Sothys“.  
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2016 m. centro patalpose vyko šie kirpėjų ir kosmetikų seminarai: 

Vasaris  
15-16 d.- blakstienų seminaras - kosmetikų klasė;  

18 d. – kosmetikų seminaras - salė;  

19-20 d. – kosmetikų seminaras - kosmetikų klasė.  

Kovas  
07 d.– UAB „Estetikos studija“ - salė.  

14-18 d. - R. Tatjaninovo seminaras - kirpykla.  

Balandis  
 20- 21 d.- UAB „Estetikos studija“ - salė;  

 22 d. - „Estetikos studija“ - makiažo  klasė;  

 25-27 d.- pedikiūro + blakstienų seminaras - kosmetikų klasė;     

28-29 d. – pedikiūro seminaras - kosmetikų klasė.   

Gegužė  
 04-05 d.- „Salon+“- kirpykla;  

 07 d., 10-13 d. - UAB „Gabija“ – kirpykla;  

16 -19 d. – blakstienų seminaras -  kosmetikų klasė; 

30-31 d. – pedikiūro seminaras - kosmetikų klasė. 

Birželis   
01-02 d. – pedikiūro seminaras – kosmetikų klasė;  

12 d. - „MB FORTISĖ „– kirpykla;  

27-30 d. – blakstienų seminaras – kosmetikų klasė;  

Rugsėjis   
10-13 d. – pedikiūro seminaras – kosmetikų klasė;  

12-16 d.- „Schwarzkopf“- kirpykla.  

23 d. – kosmetikų seminaras – salė;  

26 d. - UAB „Estetikos studija“- salė.  

Spalis    

03 d. - UAB „Estetikos studija“- salė;  

04 d.- UAB „Estetikos studija“- 211 klasė;  

03-06 d. – kirpėjų seminaras – kirpykla;  

10-14 d. -„Schwarzkopf“ – kirpykla;  

10 d. – UAB „Kasele“ – kirpykla;  

13 d. – kosmetikų seminaras – salė;  

24 d. -„Grožio akademija“- kirpykla.  

Lapkritis   
6-9 d. – manikiūro seminaras - manikiūro klasė;  
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07 d. -„Schwarzkopf“- kirpykla;  

14-17 d. - „Schwarzkopf“- kirpykla;  

27-30 d. - UAB „Estetikos studija“- 211 klasė.  

Gruodis   
01-03 d. - UAB „Estetikos studija“- kosmetikų klasė;  

05 d.- UAB „Euroamicus“- kosmetikų klasė;  

12 d. - kosmetikų seminaras – salė.   

   

    Masažuotojo specialybės mokiniai ir mokytojai aktyviai lanko seminarus Vilniuje ir ne tik. 

Mokytojų ir mokinių iniciatyva į mūsų centrą buvo pakviesti profesionalai, kurie mielai pasidalino 

savo žiniomis ir patirtimi.  

2016 m. gegužės 19 d., M-2 ir M-3 pirmo kurso masažuotojai vyko į Palangą stebėti 

tarptautinio SPA masažuotojų čempionato.  

Čempionato metu susipažino su daugybe įvairių masažo technikų. Tokio konkurso patirtis iš 

tiesų labai vertinga. Visi grįžo praturtėję naujomis idėjomis, metodais ir noru tobulėti.  

 
  

  

    2016m. gruodžio 22 d. centre lankėsi Vilniaus Kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto, 

reabilitacijos katedros studentės Evelina Brilinienė ir Živilė Barasaitė. Jos susitiko su M-3 grupės 

mokiniais,  pristatė „Ajurvėdinio“ masažo sistemos metodiką. Po praktinės pristatymo dalies vyko 

pokalbis – diskusija.   

Susitikimą organizavo masažo specialybės profesijos mokytoja Marina Smelevič.       
  

 
  

2016 m. gegužės 11 d. mūsų centre svečiavosi UAB „Grožė“ atstovės. Masažuotojų specialybės 

mokiniams pristatė savo centro veiklą bei galimybes masažuotojo praktikai.   
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2016 m. gegužės 13 d. mūsų centre viešėjo „Ispado“ lektorė Laura Janušonienė, kuri pristatė 

terapinio masažo technikas bei supažindino būsimus masažuotojus su įvairiomis masažų metodų 

taikymo naujovėmis.  

 
  

    2016 m. lapričio 15 d. I kurso masažuotojams buvo pristatyta " Raindrop" masažo technika 

su eteriniais aliejais. Masažą vedė "Raindrop" masažo specialistės J. Januškevičiūtė ir D. Spalbar.  

 
 

    2016 m. gruodžio 2d. M-3 ir M-5 grupių mokiniai dalyvavo A. Skurvydo seminare "Judesių 

valdymo ir mokymo neuromechanikos naujovės". Jame sužinojo apie CNS ir judesių  

korekcijos  naujausius mokslinius tyrimus ir išvadas, kurios jau taikomos pasaulinėje 

reabilitacijos praktikoje.  

    2016 m. gruodžio 6 d. M-4 grupės moksleiviai ir profesijos mokytojos Ieva Stanišauskienė 

ir Auksė Bakanienė apsilankė Reabilitacijos centre Gemma, Vilniuje, Bistryčios g. 13. Čia 

susipažino su masažuotojo, kaip reabilitacijos grandies, vieta komandoje, aparatūra, naudojama 

centre, specialistais, metodikomis, taikomomis vienu ar kitu atveju. Ekskursija baigta paskaita, 

kurios tema "Masažuotojas - reabilitacijos kompleksinio gydymo dalis".  

Kalbėję specialistai pasidalino savo patirtimi, žiniomis, negailėjo patarimų pradedantiesiems. 

Mokiniai centą paliko kupini įspūdžių, praturtėję patyrimais ir daug sužinoję.  

 

  

    2016 m. gruodžio 21 d. masažuotojo specialybės mokiniams ir visiems norintiems buvo 

organizuota paskaita „Inovatyvūs sveikatinimo metodai“. Paskaitą vedė Tarptautinio inovacinio 

sveikatinimo centro vyriausiasis specialistas, medicinos mokslo daktaras I. Byčkovas. Moksleiviai 

turėjo galimybę pagilinti  anatomijos, fiziologijos, imunologijos  žinias bei sužinojo, kaip 

organizmo jėgas bei sveikatą galima atstatyti naudojant giluminio valymo vonias.  
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Masažuotojo specialybės M-4 ir M-5 grupių projektas  

 "Pasaulio masažai ir jų technikos"   
    2016 m. spalio 11d. masažuotojo specialybės M-4 ir M-5 grupės viešai pristatė projektą 

"Pasaulio masažai ir jų technikos". Projektą organizavo specialybės mokytojos A. Bakanienė ir  

I. Stanišauskienė.  

 Pasirodo, būsimi masažuotojai ne tik noriai gilinasi į įvairių masažų subtilybes, bet yra labai 

išradingi ir kūrybingi. Panaudoti interviu, imti iš pristatomo masažo specialistų, pačių atlikti, 

fotografuoti ir filmuoti kadrai, meniškai ir išsamiai sukurtos skaidrės, demonstruotos atlikimui 

reikalingos priemonės, originalūs, išieškoti pristatymai.  Iš tiesų perteiktas įspūdis, jog masažas, 

net kalbant apie jį, suteikia tiek kūno, tiek sielos harmoniją. Pristatymai nustebino savo 

išmoningumu ir pateikimu. "Pakeliauta" po įvairias pasaulio šalis, susipažinta su masažų 

atsiradimo istorija, raida, metodais, įvairiomis subtilybėmis.   

Tikimės ir tikime, jog pasaulis taps daug gražesniu ir sveikesniu, kai tokie žmonės skubės jam į 

pagalbą.  

       
  

„GROŽIO PAMOKĖLĖS“  

    2016 m. buvo organizuojamos „Grožio pamokėlės“ pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir mūsų 

centro kitų specialybių mokiniams.  

Centre lankėsi Kiviškių pagrindinės mokyklos, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos,Vilniaus r.  

„Aušros“ gimnazijos, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos, Barboros Radvilaitės 

progimnazijos mokiniai.  
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Dalinimasis patirtimi  

 2016 m. atviras pamokas vedė profesijos mokytojos  Eugenija Jovaišaitė, Sigita Vavilavičienė,  

Ilona Kurnevič. Profesijos mokytoja Ilona Kurnevič vedė „Elgon“ 10 min. plaukų dažų, Color Fix, 

Link-D, Luminoil plaukų priežiūros priemonių panaudojimo  procedūrų seminarą skirtą įvairių 

įmonių atstovams. Šio seminaro metu buvo atliktos plaukų priežiūros ir makiažo procedūros 

keičiant įvaizdį.  

 
 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose  
    Vystoma partnerystė su tarptautiniais partneriais, mokiniams organizuojamos kelionės į ES šalis, 

tobulinti profesines kompetencijas.   

    2016 m. balandžio mėnesį higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės mokiniai buvo stažuotėje 

Makedonijoje.   
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MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 2016 M. 

 

Vaikų priežiūros kambarys ,,Aitvariukas” ir centro padalinys ,,Profesijų gidas” 

2016 m. m. 

 
2016 m. sausio 20 d. II kurso auklės (A-14 gr.) su profesijos mokytoja Sigita Vavilavičiene 

lankėsi Vilniaus vaikų lopšelyje –darželyje „Pasaka“. Darželio pavaduotoja ugdymui Jolita 

Gedvilienė papasakojo apie ikimokyklinio ugdymo naujoves ir supažindino  su M. Montessori bei 

Valdorfo pedagogikos praktine veikla.  

 

 
Ir aš myliu Lietuvą... 

    Vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ vaikučiai ir auklės šventė kovo 11- ąją!  

Mažieji savo meilę Lietuvai išreiškė spalvotais delniukų atspaudais ir piešinukais. Būsimos 

auklės (profesijos mokytoja S. Vavilavičienė) padėjo vaikams pasiruošti šventei. 

Tegul mažose širdelėse užauga didelė meilė Lietuvai! 

  

 
 

2016 m. balandžio 6 d. centre lankėsi VšĮ ,,Lauko darželis“ įkūrėjas Žilvinas Karpis. 

Būsimoms auklėms (A15 gr.) jis papasakojo apie tokio tipo darželio veiklą, misiją ir filosofiją. 
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,,Lauko darželis“ (gamtos darželis arba miško darželis) – vieta, kur vaikai iki 7 metų amžiaus 

beveik visą dieną aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsupty: žaidžia, stato, laipioja, tyrinėja, 

klausosi, stebi, mokosi, ruošia maistą ir t. t. Čia vadovaujamasi nuostata, kad nėra netinkamo oro, 

yra tik netinkama apranga. Patalpų prireikia tik tais atvejais, kai oro sąlygos tampa per sudėtingos. 

Vaikas ,,Lauko darželyje“ atranda save, natūralesnius ir šiltesnius santykius su aplinkiniais ir jį 

supančiu pasauliu, kuris užpildo vaiko prisiminimus spalvingais patyrimais ir teigiamomis 

emocijomis. 

 
 

Socialinės partnerystės plėtra 
2016 m. balandžio 18 d. būsimos auklės (A- 15 gr.) ir profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė 

bei praktinio mokymo vadovė Rūta Varnienė lankėsi Pavilnių regioniniame parke įsikūrusiame 

Lauko darželyje. Susipažinome su darželio aplinka ir veikla. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis. 

Plečiasi socialinė partnerystė ir auklių baigiamosios praktikos atlikimo, o gal ir įsidarbinimo 

galimybės. 

 

      
 

2016 m. kovo 01 d. organizavome geriausios auklės konkursą. 
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Tradiciškai ruošėmės Velykoms 

 

     
 

2016-04-21 profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė vedė atvirą pamoką ,,Pavasario tradicijų 

taikymas praktinėje vaikų veikloje” 
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 Džiaugėmės 2016 m. auklių baigiamaisiais darbais… 

 

            

 
 

Pasirašėme dar vieną socialinio  bendradarbavimo sutartį. (Sutaris su privačiu vaikų darželiu 

,,Vaikystės vėjas”, direktorė Laura Imbrasienė) 

 

Mokėmės ir teikėme vaikų priežiūros paslaugas... 
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Reikia daug ir stropiai mokytis, kad šie žmogučiai mumis tikėtų ir pasitikėtų! 
 

Sėkmingai išleidome į gyvenimą dar vieną auklių (A14 gr.) laidą… 

       
 

Rugsėjo mėnesį vėl kibome į darbus… 

Registravome vaikus į vaikų  priežiūros kambarį ,,Aitvariukas“.  

Buvo pateikta 14 prašymų, bet pasirašėme 10 sutarčių, 1 sutartis per mokslo metus buvo 

nutraukta. 5 vaikų priežiūros sutartys buvo pratęstos. Taigi iš viso iki 2017m. sausio mėn. turime 14  

registruotų vaikų. 

2016 m. lapkričio 16 d. auklės šventė savo profesijos dieną. „Meškiuko gimtadienį“ organizavo 

profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė ir A-15 grupės mokinės. Gimtadienio šventėje dalyvavo 

centro vadovai, Laura Imbrasienė - privataus darželio „Išdykęs vėjas“ įkūrėja, pirmo kurso 

mokiniai, buvusių laidų mokinės: Deimantė, Barbara ir Daiva, kurios su visais pasidalino savo 

sėkmės istorija... 
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2016 m. gruodžio 7 d. auklės lankėsi Vilniaus vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Pavaduotoja 

Jolita Gedvilienė supažindino mokines su darželio ugdymo kokybės filosofija, aplinka bei tvarkos 

ypatumais. Valdorfo ir Montessori grupėse buvo stebima vaikų veikla  

  

 
 

Dalyvavome centro Mokinių tarybos inicijuotose akcijose… 
2016 m. gruodžio 12 d. dalyvavome akcijoje ,,Kalėdiniai kepiniai” ir nuo gruodžio 5 d. iki 

sausio 6 d. organizuotoje akcijoje ,,Kalėdiniai žibintai”. 

 



 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

60 

Auklių kūrybiniais darbeliais papuošėme socialinio partnerio Vilniaus vaikų lopšelio – darželio 

,,Žirmūnėlis” grupę 

 
 
Nepaprastą kalėdinę dovaną mūsų vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ vaikams  

padovanojo centro kirpėjo mokymo programos mokinys Ignas Gelažius, o jam talkino grupės 

draugės (K-110 gr.) 

Gruodžio 14 d. 10.00 val. vaikučiai su mamytėmis, auklės su mokytojomis skubėjo į vaikų 

žaidimų kambarį NOPISNOPI, kuris įsikūręs prekybos centre PRISMA, Viršuliškėse. Visų laukė 

pramogos, karšta arbata, vaisiai, blynai ir gera nuotaika! 

Ačiū už gerumą! 
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,,Profesijų gidas” padeda nepasiklysti ir apsispręsti 
 

   Per antrą 2016 m. metų  pusmetį ,,Profesijų gidas”( Pamėnkalnio g. 15) Vilniaus miesto ir 

rajono mokiniams  pristatė higieninės kosmetikos kosmetiko, fotografo, floristo  ir masažuotojo 

mokymo programas. Labiausiai mokiniai domėjosi fotografo mokymo programa, aktyviausi 

pamokėlių lankytojai buvo Sirokomlės vidurinės mokyklos mokiniai. 
 

Fotografo mokymo programos pristatymas (mokytoja Jovita Ambrazaitytė) 

       

 
 

 

  Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos pristatymas (profesijos mokytoja Dovilė 

Mackelytė). Pamokėles organizavo patys mokiniai. 
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Masažuotojo mokymo programos pristatymas (profesijos mokytoja Marina Smelevič) 

    
 

Floristo mokymo programos pristatymas (profesijos mokytoja Nijolė Kutkienė) 

   
Profesijų labirintais keliavo ir praktines užduotis atliko Pilaitės gimnazijos, Juodšilių 

gimnazijos, Vilnės pagrindinės mokyklos, Pavilnio pagrindinės mokyklos, Vilniaus rajono Paberžės 

Šv. Stanislovo Koskos gimnazijos ir Sirokomlės vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.  

Viliamės, kad daugelis mokinių atvers mūsų centro duris rudenį. 

Organizavome ir mokinių kūrybinių darbų prekybą. 

 
 

Geri darbai nesibaigia, jie tęsiasi, juos planuojam ir darom 
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TARPTAUTINIAI PROJEKTAI IR ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI 2016 METAIS 
 

Tarptautiniai projektai 

 
 

Mobilumo projektas „Darbo praktika užsienio įmonėse/profesinio mokymo 

institucijose" , Nr. 2015-1- LT01-KA102- 013164 
 

Fotografų stažuotė Latvijoje 
 

2016 m. balandžio 4-22 d. vyko fotografų stažuotė Latvijoje. Stažuotėje dalyvavo devyni F-48, 

F-50, F-46 grupių mokiniai, juos lydėjo profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė. Dalyviai atliko 

praktiką Latvijos sostinėje Rygoje esančioje profesinėje mokykloje Rigas Stila un modes 

profesionala vidusskola. 

  
  

 Higieninės kosmetikos specialybės mokinių stažuotė Makedonijoje 
  

 2016 m. balandžio 11-29 d. vyko higieninės kosmetikos specialybės mokinių stažuotė  

Makedonijoje. Stažuotėje dalyvavo aštuonios mokinės, jas lydėjo profesijos mokytoja Dovilė 

Mackelytė. Dalyvės atliko praktiką Makedonijos sostinėje Skopje esančioje profesinėje 

mokykloje PSU Akademija Leontic. 
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Apeigų ir švenčių organizatorių stažuotė Turkijoje 
 

2016 m. balandžio 16 d. – gegužės 6 d. vyko apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės 

mokinių stažuotė Turkijoje. Stažuotėje dalyvavo šeši AP-9 ir AP-10 grupių mokiniai, juos lydėjo 

profesijos mokytoja Zina Žvalionienė. Dalyviai atliko praktiką Antalijos regione esančiame 

viešbutyje “Meryan“, dirbo kartu su viešbučio animatorių komanda. 

 

 
 

 

Strateginės partnerystės projektas “European mobility network for 

vocational training in floristry (VocFlo)”,  Nr. 2015-1-DE02-KA202-002460 
 

2016 m. balandžio 26-27 d. Vilniuje, VPVDPRC, vyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Į 

susitikimą atvyko 13 svečių iš Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Norvegijos ir Slovakijos. Susitikime 

dalyvavo ŠMM profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė bei Centro 

profesijos mokytojai floristai ir administracijos atstovai. Susitikimo metu dalyviai diskutavo apie 

floristo mokymo programą, kompetencijas, kurias įgyja besimokantys, susitarė, kokie mokymosi 

rezultatų vienetai/moduliai (Units of learning outcomes) sudaro floristo kvalifikaciją. Dalyviai 

susipažino su naujomis sektorinio praktinio mokymo dirbtuvėmis. 

 
 

2016 m. spalio 10-12 d. Varšuvoje (SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO) 

vyko trečiasis projekto VocFlo partnerių susitikimas. Jame dalyvavo VPVDPRC profesijos 

mokytojos Violeta Girdziušienė ir Irena Leontjeva. Susitikime taip pat dalyvavo partneriai iš 

Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Slovakijos bei naujas projekto partneris iš Olandijos. Susitikimo 

dalyviai diskutavo apie ECVET naudojimą floristo profesiniame rengime, kuris užtikrins profesinio 

mokymo sistemų skaidrumą, partnerių tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo 

erdvėje, pristatė parengtus projekto produktus. 
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VPVDPRC dalyvauja Erasmus+ programoje kaip priimantis partneris 
 

2016 m. vasario 8 d. į Centrą atvyko 

svečiai iš Latvijos, Rigas Stila un modes 

profesionala vidusskola. Tai Erasmus+ 

projekto Nr. 2015-1-LV01-KA102-

013285 dalyviai: 8 mokiniai, būsimieji 

fotografai ir foto dizaineriai bei jų mokytoja 

Linda Ratuta. Tris savaites mokiniai 

stažavosi mūsų Centre, atliko įvairias 

fotografavimo užduotis, lankėsi verslo 

įmonėse, foto salonuose bei parodose. 

Mokytoja stebėjo, kaip mūsų Centre vyksta 

fotografų praktinis mokymas, domėjosi 

mokymo metodais, susipažino su metodine 

mokymo medžiaga. 

 

 

2016 m. lapkričio 8-10 d.  Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centre viešėjo svečiai iš 

Prancūzijos, Clermont-Ferrand mieste esančios Marie Curie 

Vocational School. Direktoriaus pavaduotojas Noel Troubat 

ir mokytoja Florence Mondani yra Erasmus+ projekto Nr. 

2016-1- FR01-KA101- 023296 dalyviai. Svečiai susipažino 

su Lietuvos profesinio mokymo sistema, pristatė Prancūzijos 

profesinio mokymo sistemą, susipažino su Centro veikla. 

Ypač domėjosi Centre vykdomomis Kirpėjo ir Higieninės 

kosmetikos kosmetiko mokymo programomis, stebėjo 

praktinius užsiėmimus, aplankė keletą verslo įmonių, grožio 

salonų bei senąją Lietuvos sostinę Trakus. Vizito metu 

susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo 
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„Innobridge II“, Nr. NPJR-2014/10108 

 

2016 m. gegužės 9-13 d. vyko projekto „Innobridge II“ partnerių susitikimas – Latvijoje, 

Rygoje. Jame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Latvijos, Švedijos, Lietuvos , Suomijos ir Farerų 

salų. Lietuvą ir VPVDPRC atstovavo Paulius Šerelis, SV-1 gr., Simas Olišauskas, F-52 gr., Gabija 

Rėkutė ir Justina Voitėšonokaitė, VHK-15 gr. ir mokytojas Rokas Bučelis. 

 
 

„Challenge“, Nr.NPJR-2016/10240 
 

2016 m. lapkričio 15-17 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko 

NORDPLUS programos projekto „Challenge“ dalyvių susitikimas. Projekto tema - verslumas ir 

verslas. Į susitikimą atvyko trisdešimt svečių, mokinių ir mokytojų, iš Suomijos (Central 

Ostrobothnia Vocational College),  Švedijos (Guldstadsgymnasiet), Farerų salų (Foroya 

Handilsskuli), Latvijos (Riga Style and Fashion Vocational School) ir Estijos (Viljandi 

Kutseoppekeskus). Svečiai kartu su mūsų centro mokytojais ir mokiniais lankėsi verslo įmonėse, 

Vilniaus miesto profesinėse mokyklose,  dalyvavo Centre organizuotame renginyje „Innovation 

camp“, kurio metu pristatė save, savo mokyklas, šalis, kurė verslo idėjas, verslo planą, reklamą, 

diskutavo. Atlikdami praktines užduotis mokėsi suprasti ekonomikos dėsnius, ugdė verslumo, 

kūrybiškumo, bendradarbiavimo įgūdžius. Susitikimo dalyviai išklausė lektoriaus iš Švedijos p. 

Philip Cohen paskaitą "Ką reiškia būti verslininku?" Laisvalaikiu   svečiai susipažino su Lietuvos 

bei Vilniaus istorija, kultūra. 

 
 

“IMIDA – Improving Identity and Well-being in Communities by the Means 

of Arts”, Nr. NPAD-2014/10277 
 

Projektas skirtas bendradarbiavimui fotografijos srityje. 

http://www.nordplusonline.org/eng
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CENTRO MOKINIŲ SPORTINIAI  PASIEKIMAI 2016 
 

 

I. 2016-01-27 Lietuvos PMĮ mokinių sporto žaidynių merginų krepšinio finalinės varžybos  

IV vieta.   
                      Edita Ilgevičiūtė    Fl-19 

                      Virginija Giedrytė    Fl-19 

                      Vaida Didaitė    K-101 

                      Julita Kropaitė    VHK-15 

                      Indrė Lučunaitė    K-101 

                      Viktorija Nazimovaitė    HK-16 

                                         
                                             

II. 2016-01-28 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių tinklinio varžybos II vieta.  

                     Malgožata Dubickaja    K-101 

                     Gabrielė Brazinskaitė    I-10 

                     Viktoria Stankevič    I-10  

                     Violeta Duchnovič    M-2  

                     Ilona Mačneva    VF-51  

                     Jovita Savicka    M-1  

                     Gerda Kruminaitė    VF-51  

                     Viktorija Bardovska    K-107  

                      Simona Kreč    K-107 

                      Nijolė Vasilevskytė    K-107 
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III. 2016-04-19 DIDLAUKIO bendruomenės studentų stalo teniso varžybos I vieta 

                     Gerda Kruminaitė    VF-51 

                     Benas Atkočiūnas     M-1 

       
 

       
 

IV. 2016-04-28 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių smiginio varžybos  

I vieta. 

                     Janina Baliulytė    VK-97 

                     Ilona Michnytė      VFl-20 

                     Neringa Karkazaitė    VK-97 
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V. 2016-05-18 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) lengvosios atletikos varžybos  

I vieta. 

                     Julija Babraitytė    VK-103 

                     Akvilė Ramelytė    VK-103 

                     Evelina Baubaitė    VF-51 

                     Kristina Smirnovaitė    VHK-15 

                     Valerija Gudelytė    K-105 

                     Justina Kasperavičiūtė    K-105 

                     Viktorija Bardovska    K-107 

                     Ilona Michnytė   VFl-20 

                     Elžbieta Zablockaja    M-2 
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VI. 2016-05-22 išskirtinis Švietimo mainų paramos fondo projektas „Bėk su Erasmus+“ kvietė 

prisijungti prie „Erasmus+“ komandos „We run Vilnius“ bėgime. Renginyje dalyvavo ir mūsų 

centro darbuotojų bei mokinių komanda „Centriukas“. 

         
 

        
 

               
 

VII. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2015-2016 m. m. 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynėse Vilniaus regione merginų grupėje 

užėmė  

I vietą. 
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VIII. 2016-09-22 Vilniaus PVDPR centro Rudens kroso varžybos  

        Nugalėtojai 

        Merginos 

        po 10 kl.   

            I vieta   Eglė Švilpaitė VK-108       

           II vieta   Emilija Kuprijanova VHK-21  

                         Dorota Kulbačevska VFl-23          

          III vieta  Viktorija Januškevič VK-108      

        po 12 kl.  

             I vieta  Loreta Dvinielytė SD-8           

            II vieta  Ieva Nakutytė M-4            

           III vieta  Greta Vasilionok SD-8           

        Vaikinai   

              I vieta  Vilius Erminas M-4            

             II vieta  Ignas Kardas VF-54          

            III vieta  Dovydas Mockevičius VK-108        

         

         
 

IX. 2016-10-06 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) kroso varžybos „Vingio“ parke  

I vieta. 
 Gabrielė Paužaitė VF-49  

 Dovilė Juraitė VHK-19  

 Loreta Dvinielytė SD-8  

 Elžbieta Zablockaja M-2  

 Greta Vasilionok SD-8  

 Eglė Švilpaitė VK-108 
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X. 2016-11-17 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių stalo teniso varžybos  

I vieta. 
Olivija Zabulytė  M-4  

Kotryna Adomavičiūtė  HK-20  

                      Diana Tarasevič  M-4  

Gerda Kruminaitė  VF-51 

 

    Olivija Zabulytė, M-4 gr. mokinė, individualiose stalo teniso varžybose iškovojo aukso medalį. 

                    
 

XI. 2016-12-08 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šaškių varžybos  

I vieta. 
Valerija Gudelytė     K-105  

Diana Baginskaitė    VFl-23 

Žaneta Tarasevič      VK-108 
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XII. 2016-12-08 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šachmatų varžybos  

I vieta. 
                      Julija Babraitytė      VK-103 

                      Agata Gabrielė Vitkovskytė    VK-103 
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2017 METŲ CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO IR 

VYKDYMO DARBO GRUPĖS 
 

 

PIRMAS PRIORITETAS 

Centro konkurencingumo didinimas 

naudojant (pagal rinkos reikalavimus) nuolat 

atnaujinamus rezervus. 

 

 

Vadovė – S.Kutienė 

 

Nariai: 

1. S.Pranculienė 

2. G.Baranskienė 

3. R.Varnienė 

4. E.Liutvinienė 

5. R.Damkauskienė 

6. L.Pangonytė 

7. A.Markelis 

 

 

E.Liutvinienė               

 

ANTRAS PRIORITETAS 

Mokymosi kokybės stiprinimas. Žiniomis 

grįstų inovacijų taikymas viduriniame ir 

profesiniame mokyme. 

 

Vadovė: V.Griziūnienė 

Nariai:D.Pociūtė 

K.Uginčienė 

A.Lenkaitienė 

Vadovė: E.Dūdienė 

Nariai:J.Čekanavičienė 

A.Pisarevskaja 

L.Menčinskaitė 

Vadovė: R.Matulevičienė 

Nariai:R.Trapenskaitė 

K.Rekašius 

G.Trembo 

 

 

 

R.Trapenskaitė 

 

 

TREČIAS PRIORITETAS 

Bendruomenės narių talentų ugdymas. 

 

Vadovė – K.Čemeškaitė 

Nariai: 

1. K.Uginčienė 

2. A.Lenkaitienė 

3. L.Menčinskaitė 

4. R.Trapenskaitė 

K.Rekašius 

S.Kutienė 

 


