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KOKYBĖS POLITIKA 
 

 

 
      

 

VIZIJA 
 Modernus aptarnavimo paslaugų technologinių kompetencijų suteikimo bei vertinimo 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. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir  

Europos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su  įvairaus lygio profesiniu 

mokymu, paslaugų teikimu, aplinkosauga. 

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

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

4. Užtikrinti kokybišką įvairių lygių teorinį ir praktinį profesinį mokymą naudojant  

pažangias priemones ir technologijas 

               5. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

7. Plėtoti profesinio orientavimo sistemos veiksmingumą ir funkcionalumą. 

8. Pripažinti darbuotojų / mokinių nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti  

geresnių rezultatų. 

9. Puoselėti centro kultūrą, komandinį darbą. 

               10. Užtikrinti mokiniams/darbuotojams saugią darbo ir mokymosi aplinką, sukurti palankų          

psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę. 

                11. Plėtoti darbuotojų atsakomybę už savo ir komandos darbo rezultatus. 
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MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI 

 

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO 

RENGIMO CENTRO 

2017–2018 MOKSLO METŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI 

 

 

 
 Mokinių skaičius 2017–2018 mokslo metų pradžioje (2017 m. spalio 1 d.) – 879 mok. (iš jų 

19 mok. akademinėse). 

 Mokinių skaičius 2017–2018 mokslo metų pabaigoje – 748 mok. iš jų  (452keliami į 

aukštesnį kursą, baigė mokslus 270 mokiniai II ir III kursas, akademinėse atostogose 26). 

 Mokinių nubyrėjimo procentas – 14,25% 

 Grupių pažangumo vidurkis – 6,92 

 Grupių pažangumo procentas – 92% 

 Pirmūnų skaičius – 82 

 Nepažangių mokinių skaičius – 84 

 Iš viso praleista pamokų – 18354 

 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų – 20,88 

 Praleista nepateisintų pamokų – 10051 

 Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų – 11,43 

 Nepraleido per metus nei vienos pamokos – 31 mokinių. 

 2017–2018 m. m. centrą baigė 270 mokinių. Profesinio mokymo diplomai išduoti 247 mok. 

(iš jų eksternai - 4).  

  Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti – 28mokinių. 

 Neįgijo kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos ir gavo pažymas 27  mokiniai.  

 Brandos egzaminus 2018 metais laikė 111 mokiniai: 

 brandos atestatus įgijo 88  mokiniai; 

 mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k. 2055) gavo – 23mokiniai;    

 technologijų egzaminą laikė 102 mokiniai. 

 

 2018–2019 m.m. į pirmą kursą priimta 489 mokiniai. 

 2018–2019 m.m. iš viso centre mokosi 917 mokiniai (iš jų 24 mok. akademinėse atostogose, 

duomenys 2018-10-01 ). 

 Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo 

programa mokosi 309 mokiniai (13 grupių). 

 Pagal trejų mokymosi metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo 

programas mokosi 39mokiniai (5 grupės).  

 Pagal 1,5-2 metų mokymosi trukmės profesinio mokymo programas, asmenims įgijusiems 

vidurinį išsilavinimą, mokosi 462  mokiniai (21grupė). 

 24 mokiniai yra akademinėse atostogose. 
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CENTRO MOKINIŲ 

PASIEKIMAI 2018 METAIS, 

KURIAIS DIDŽIUOJAMĖS 
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GIMNAZIJOS SKYRIUS 

SAUSIS 
ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA... 
 

      2018 m. sausio 12 d. minėjome 27-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Tradiciškai uždegtos 

žvakelės, simbolizuojančios atmintį, vienybę, viltį... 

  Aktų salėje vyko renginys, skirtas sausio 13-ajai atminti. Istorijos mokytojas Kostas Rekašius 

papasakojo apie tuometinius įvykius. Mokinės Brigita ir Paulina skaitė J. Marcinkevičiaus eiles. 

Visus renginio dalyvius sujaudino pagal mokinių idėjas LRT sukurtas dokumentinis filmas 

„Pamoka laisvei“. Filmas primena 1991-ųjų sausio įvykius ir jų priešistorę: kodėl taip įvyko? Koks 

buvo Lietuvos kelias į laisvę? Kas kovojo dėl jos? Renginį užbaigė bendrojo ugdymo  (gimnazijos) 

skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Buvo  pagerbti žuvusieji bei nukentėjusieji Valstybės gynėjai, 

pasidžiaugta šiandiena ir galimybe gyventi taip, kaip svajojo tėvai ir seneliai... Renginys 

registruotas kaip visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 

 

  

  

  

 

TARPMOKYKLINIS DAILYRAŠČIO KONKURSAS 

    2018 m. sausio 31 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje vyko 

tarpmokyklinio dailyraščio konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Vydūno 150-



6 

 

osioms gimimo metinėms paminėti, antras etapas. Konkurse mūsų centrui atstovavo trys Gimnazijos 

skyriaus mokinės – Greta Markevičiūtė (VF-54 gr.), Gabrielė Kondratjeva (VHK-19 gr.), Lina 

Zablackaitė (VHK-19 gr.).  

    

 

 

   Sveikiname Gretą Markevičiūtę, 

tarpmokykliniame dailyraščio 

konkurse laimėjusią I-ąją vietą. 

 

 

VASARIS 

100-osios LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO METINĖS 

2018 m. vasario 15 d. vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms 

metinėms paminėti. Bendruomenę sveikino centro direktorė Rita Pečiukaitytė. Šventinės popietės 

metu vyko proto mūšis, kuriame dalyvavo mokinių ir mokytojų komandos. Gimnazijos skyriaus 

mokinių komanda pasirodė gerai. Klausimai buvo susiję su Lietuvos istorija, kultūra, sportu bei šalies 

pažanga. Skambėjo gražiausios lietuviškos patriotinės dainos... 
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RESPUBLIKINIS KONKURSAS „VANDENS ŽENKLAI“ 
2018 m. vasario – balandžio mėn. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centro Bendrojo ugdymo (Gimnazijos) skyriaus fotografijos specialybės mokiniai dalyvavo 

respublikiniame mokinių foto darbų konkurse. Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką ir 

kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuoti požiūrį į mus 

supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome saugoti ir 

tausoti. Vadovaujami fotografijos mokytojo Sauliaus Sauleikos, mokiniai kūrė nuotraukų ciklą, kuris 

atspindėjo konkurso temą, meniškai fiksavo ženklus, atskleidžiančius vandens grožį.  

Per biologijos ir geografijos pamokas, kartu su mokytoja Sabina Pranculiene, būsimieji 

fotografai diskutavo apie aplinkosaugines problemas, susijusias su vandens vartojimu, analizavo 

vieną didžiausių Lietuvos lobių – gėlą vandenį, gilinosi į kasdieninę žmonių veiklą ir kiekvieno 

žmogaus indėlį sprendžiant ekologines vandens problemas. 

Net septynių mūsų centro konkursui pateiktų dalyvių darbai buvo įvertinti puikiai. Agatai Krikun, 

Dianai Dzengo, Gustinai Šėžaitei, Karolinai Polonskajai, Laurai Matiukaitei, Žanai Gutarevai ir 

Rokui Vydžiūnui (VF-55 gr.) konkurso organizatoriai įteikė atminimo dovanėles – vandens gertuves. 

Šalies mokinių foto darbų konkursą „Vandens ženklai“ organizavo Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 
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DALYVAVIMAS RENGINYJE „PADĖK PAŽINTI LIETUVĄ“ 
 

2018 m. vasario 15 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

Bendrojo ugdymo (Gimnazijos) skyriaus mokinė Diana Baginskaitė (mokytojos Laima Veličkienė ir 

Jelena Borisenko) pristatė integruotą matematikos ir informacinių technologijų projektą „Antanas 

Baranauskas ir matematika“ LASUC organizuotoje šalies mokinių kūrybinių darbų parodoje „Padėk 

pažinti Lietuvą“, skirtoje Lietuvos 100-mečiui.  

 

  
 

KOVAS 

DALYVAVIMAS EDUKACINĖJE VIKTORINOJE  „LIETUVIAIS ESAME MES 

GIMĘ“ 

2018 m. kovo 7 d. mūsų centro Gimnazijos skyriaus mokinių komanda dalyvavo Vilniaus 

statybininkų rengimo centro organizuotoje Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių 

edukacinėje viktorinoje „Lietuviais esame mes gimę“. Renginys buvo skirtas Lietuvos atkūrimo 

šimtosioms metinėms paminėti. Mokiniams teko įveikti penkis viktorinos etapus: atsakyti į 10 su 

Lietuvos istorija, gamta, asmenybėmis ir kalba susietų klausimų, atlikti analitinę užduotį 

„Detektyvas“, atsakyti į priešininkų komandos klausimus, išspręsti kryžiažodį, atlikti kūrybinę 

užduotį „Aktas“. Mūsų centro gimnazistai: Diana Baginskaitė, Indrė Balčiūnaitė, Lina Dzikavičiūtė, 

Kornelija Mačiulaitytė, Gabija Petrauskaitė ir Mantas Platūkis puikiai atliko užduotis ir iškovojo II 

vietą. 
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LIETUVA – LIKIMO DOVANOTA ŽEMĖ  

2018 m. kovo 9 d. centro aktų salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

„Lietuva – likimo dovanota žemė“, kurį organizavo Gimnazijos skyrius kartu su apeigų ir švenčių 

organizatoriais. Įspūdingai atšventę atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, jaukiai ir šiltai 

minėjome Kovo 11-ąją. Renginio vedėjai Erika ir Lukas priminė, kad šventes smagiausia švęsti su 

šeima. Mūsų mylimas kraštas Lietuva, kaip ir mūsų centras, yra viena didelė šeima, kurioje 

kiekvienas svarbus ir savas. Šeima, kurioje labai svarbi graži lietuvių kalba, saugumas ir tvarka, tėvų, 

senelių, protėvių patirtis,  pagarba istorijai. Apie tai kalbėjo istorijos mokytojas Kostas Rekašius. 

Renginyje dalyvavo svečias, Eurovizijos konkurso dalyvis, dainų kūrėjas ir atlikėjas Dainotas Varnas. 

Skambėjo nuostabios dainos, eilėraščių posmai... Centro direktorė Rita Pečiukaitytė pasidžiaugė 

šiandiena, mūsų bendruomenės nariais, priminė mokiniams svarbiausią jų misiją – mokytis, tobulėti, 

saugoti ir branginti laisvę. Renginį vainikavo nuostabi centro modeliavimo būrelio sukurta drabužių 

kolekcija „Kartu kartų Lietuva“. 

  

  

  

 

DALYVAVIMAS NACIONALINIO LIETUVIŲ KALBOS DIKTANTO RAŠYMO 

KONKURSE 
2018 m. kovo 9 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre vyko Vilniaus miesto 

profesinių mokyklų mokinių Nacionalinio lietuvių kalbos diktanto rašymo konkursas. Šiame 

renginyje mūsų centrui atstovavo trys Gimnazijos skyriaus moksleivės, kurios demonstravo puikų  

raštingumo lygį. 
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VF-54 gr. mokinė Austėja Juronaitė konkurse 

laimėjo I vietą, VK-108 gr. mokinė Ieva 

Aniščenkaitė – II vietą, o VHK-19 gr. mokinė 

Kotryna Mikalkevičiūtė – III vietą. Sveikiname 

raštingiausias mūsų centro gimnazistes! 

 

DALYVAVIMAS KONKURSE  „ŽEMĖ – MŪSŲ NAMAI“ 
2018 m. kovo 20 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių komanda 

dalyvavo Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos organizuotame konkurse 

„Žemė - mūsų namai“, skirtame Žemės dienai paminėti. Konkurso dalyviai atliko užduotis iš gamtos 

ir tiksliųjų mokslų dalykų, išbandė gebėjimus dirbti komandoje. Užduotys pareikalavo iš dalyvių ne 

tik teorinių ir praktinių geografijos, biologijos, fizikos, matematikos žinių, bet ir kūrybiškumo, 

loginio mąstymo sprendžiant ekologijos problemas. Konkursui komandą paruošė gamtos mokslų 

mokytoja metodininkė Sabina Pranculienė, matematikos vyresnioji mokytoja Laima Veličkienė. 

Mokinių komanda, kurią sudarė: Mantas Platūkis, Agata Vaškevič, Lina Dzikavičiūtė, Kotryna 

Mikalkevičiūtė, Indrė Balčiūnaitė, iškovojo III vietą. 

  

 

VIKTORINA „SVEIKIAUSIA 2018 METŲ GRUPĖ“ 
2018 m. kovo 27 d. vyko viktorina, kuri subūrė gimnazijos skyriaus grupes ir jų 

vadoves aktyviam sveikatingumo propagavimui. Renginio koordinatorė - visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė Nijolė Malinauskienė. Šauniausiai pasirodė VHK-23 gr. (vadovė S. 

Pranculienė). VK-111 gr.  (vadovė R. Talačkienė) žavėjo sportiškumu, VF-55 gr. (vadovė J. 

Ambrazaitytė) - originalumu,  VHK-28 gr. (vadovė Kristina Uginčienė) - išskirtinumu, o VHK-27 

gr. (vadovė Laima Veličkienė) - įdomiomis projektinėmis idėjomis. Viktorinos metu mokiniams teko 

nemaža išbandymų... Visos komandos smagiai varžėsi.  Laimėtojai, VHK-23 gr., buvo įteiktas prizas 

– sveikatingumo simbolis „Obuolys“.  
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BALANDIS 

EKOLOGINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA „DAROM“ 

2018 m. balandžio dienomis aktyviai palaikėme tradicinę akciją „Darom“ ir organizavome 

pavasarinę aplinkos tvarkymo akciją, kurioje dalyvavo gimnazijos skyriaus I kurso mokiniai, 

mokytojai, centro bendruomenės nariai. Tvarkėme centro aplinką: grėbėme teritoriją, purenome 

žemę, šlavėme kiemelius, ravėjome darželius, apkasėme medelius. Mūsų rankų sulaukė ir miškelio 

prieigos tarp Baltupių ir Fabijoniškių mikrorajonų.  
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GEGUŽĖ 

VILNIAUS MIESTO PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ PROTŲ KOVOS  
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų 

skyriuje gegužės 4 d. vyko Vilniaus miesto profesinių mokyklų mokinių protų kovos „Surink tą šviesą 

nuo darbų ir meilės / ir pamatysi žmones...“ (Just. Marcinkevičius), skirtos Lietuvos 100-mečiui 

paminėti. Renginio tikslas – įtvirtinti lietuvių literatūros žinias, pritaikyti jas praktiškai, padėti 

dvyliktokams pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui. Užduotis protų kovoms 

rengė penkių Vilniaus profesinių mokyklų lietuvių kalbos mokytojos. Šiame renginyje dalyvavo ir 

mūsų centro gimnazistės – Ieva Aniščenkaitė, VK-108 gr., Austėja Juronaitė, VF-54 gr., Gabija 

Petrauskaitė, VF-54 gr., Kotryna Mikalkevičiūtė, VHK-19 gr., Diana Baginskaitė, VFL-23 gr. Buvo 

sudarytos mišrios komandos (skirtingų profesinių mokyklų mokinių), dalyviams teko atsakinėti į 

įvairius klausimus, kurie buvo parengti atsižvelgiant į lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 

programą. Dalyvavimas protų kovose mokiniams ne tik padėjo prisiminti lietuvių literatūros rašytojus 

ir jų kūrinius, bet ir skatino bendradarbiauti, kritiškai mąstyti. 

 

  
 

INTEGRUOTA PAMOKA „LIETUVOS ŠIMTMEČIO ISTORIJOS DATOS IR 
SPORTINIAI PASIEKIMAI“  

2018 m. gegužės 15 d. sporto salėje vyko integruota kūno kultūros ir istorijos pamoka „Lietuvos 

šimtmečio istorijos datos ir sportiniai pasiekimai“. Pamoką vedė istorijos mokytojas metodininkas 

K. Rekašius, kūno kultūros mokytojas metodininkas  A. Valiauskas ir vyresnioji mokytoja R. 

Talačkienė. Pamokoje dalyvavo VHK-23 ir VHK-28 grupių mokiniai. 

Mokiniai prisiminė svarbiausias istorijos datas ir įvykius bei sporto pasiekimus, dalyvavo 

komandinėse estafetėse. Vikriai įveikę estafečių rungtis, greitai ir teisingai atlikę užduotis, mokiniai 

pelnė taškų savo komandoms.  



13 

 

  

  
 

PASKUTINIS SKAMBUTIS 

Gegužės 28 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 12-ų klasių mokiniams. Abiturientų grupės: VHK-

19 (grupės vadovė Giedrė Trembo), VHK-21 (grupės vadovė Violeta Sinkevičienė), VK-108 (grupės 

vadovė Loreta Menčinskaitė), VF-54 (grupės vadovė Valentina Pašakinskienė) ir VFL-23 (grupės 

vadovė Nijolė Kutkienė) po paskutinės pamokos į šventiškai papuoštą aktų salę įžengė pro 

vienuoliktokų pakeltas tautines  juostas.  Paskutinio skambučio šventę organizavo AP-12 grupės 

mokiniai (profesijos mokytoja Zina Žvalionienė). Abiturientus sveikino ir sėkmės brandos 

egzaminuose linkėjo bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Skambėjo 

nuostabios dainos, kurias atliko Ap-11 grupės mokinė, respublikinių konkursų laureatė, Neringa 

Sukauskaitė. Jai akomponavo dainavimo būrelio vadovė Lina Vaitkuvienė. Žaismingi šventės vedėjai 

Regimantas ir Paulina abiturientams pateikė muzikinių užduočių, o nominacijos buvo teikiamos ne 

tik geriausiems mokiniams, bet ir mokytojams, grupių vadovams. Buvo perduotas testamentas centro 

vienuoliktokams. Laimingo kelio į brandos egzaminus linkėjo centro direktorė Rita Pečiukaitytė. 
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BIRŽELIS 

BRANDOS EGZAMINAI. 2018 metais brandos egzaminus laikė 98 abiturientai. 

45 iš jų rinkosi  valstybinius egzaminus. 

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

juos mokiusiais mokytojais:  

Rusų užsienio kalba:  
Diana Baginskaitė (VFL-23 gr.) – 100 balų,  

Karolina Suboč– 96, Karina Kurpicka– 95, Karolina Matijevskaja– 94, Alina Neviadomskaja– 91, 

Karina Kurmel- 87, Dominyka Zubkovskaja- 86, Jelena Kulvinskaja- 84, Viktorija Januškevič- 83, 

Natali Samuilova- 83, Emilija Kuprijanova- 81, Kotryna Volčiokaitė- 80, Ivona Rymkevič- 79, 

Silvija Juozėnaitė- 76, Gana Anukevičiuča- 75, Gabrielė Kondratjeva- 72, Kamilė Baliukonytė- 65, 
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Ivona Nenartovič- 63, Evelina Radevič- 58, Viktorija Ulybinaitė- 57, Brigita Soltysiakaitė- 50. 

Mokytoja Jolita Šilinskienė.  

Anglų kalba:  

Ignas Kardas (VF-554 gr.) – 83 balai. 

Mantas Platūkis- 81, Gabija Petrauskaitė- 76, Tomas Zakarauskas- 73, Greta Naureckytė- 63, 

Karolina Suboč- 56, Kamilė Kubilevičiūtė- 53, Gabrielė Pupalaigytė- 53, Gabija Jokimčiūtė- 52, 

Ieva Aniščenkaitė- 50, Austėja Juronaitė- 50. 
 mokytojai Rokas Bučelis ir Danguolė Gudienė. 

Lietuvių kalba ir literatūra: 

Austėja Misiukaitė – 86 balai. 

Ieva Aniščenkaitė- 71, Kamilė Kubilevičiūtė- 63,  Viktorija Zabulytė- 56, Greta Markevičiūtė- 54, 

Gabija Petrauskaitė- 52, Austėja Juronaitė- 52, Lina Zablackaitė- 52. 

Mokytojos Roberta Trapenskaitė ir Giedrė Trembo 

 

RUGSĖJIS  

NAUJA PRADŽIA 
Ir vėl mūsų centre jaunatviškas klegesys. Su meile ir dėmesingumu pasitinkame naujuosius mokinius. 

Tikime, kad rugsėjis skleis šviesą, šilumą, gėrį ir visus mus lydės maloni bendrystė, noras atsakingai 

mokytis, ieškoti, kurti, daryti gerus darbus... 

 
SPALIS  

RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA, SKIRTA VĖLINĖMS 
2018 m. spalio 26 d. organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms. Akcijoje 

dalyvavo Gimnazijos skyriaus moksleiviai, mokytojai, grupių vadovai, centro bendruomenės nariai. 

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios Klebonas Ruslanas pasitiko akcijos dalyvius, padėkojo už gražią, 

jau tradicine tapusią iniciatyvą prisiminti ir pagerbti amžinybėn išėjusius žmones ir visus sukvietė į 

bažnyčią maldai, kalbėjo apie tikėjimo prasmę, visų Šventųjų dienos bei Vėlinių tradicijas. Po to 

mokiniai tvarkė kapus, bažnyčios teritoriją, koplytėles. Akcijos dalyviai atsakingai ir kruopščiai 

dirbo, prisiminė artimuosius, susikaupė artėjančioms prasmingoms šventėms... 
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LAPKRITIS 

GERIAUSIO GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ŽINOVO RINKIMAI 
 

2018 m. lapkričio 5 d. organizuoti geriausio gamtos ir socialinių mokslų žinovo rinkimai. Šio 

renginio tikslas - išsiaiškinti geriausią gamtos ir socialinių mokslų žinovą, gebantį socialinių bei 

gamtos mokslų žinias taikyti pasirinktoje profesijoje. Konkursui užduotis rengė ir darbus vertino 

chemijos, istorijos, geografijos, biologijos bei technologijų mokytojai. Išrinkta ir pasveikinta 

geriausia gamtos ir socialinių mokslų žinovė. Ja tapo VHK-23 grupės mokinė Agata Vaškevič. 

  
 

RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO KONKURSAS 
 

2018 m. lapkričio 6 d.  vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas, kurio metu mokiniai atliko 

kompleksinę kalbos vartojimo užduotį.  Užduoties tekstas skatino mąstyti apie tai, kas žmogui 

svarbiausia, siekiant savo tikslų, bandant atrasti tikrąjį gyvenimo kelią... Raštingiausia gimnaziste 

paskelbta ir apdovanota geriausiai užduotį atlikusi VF-58 gr.  mokinė Urtė Sereikaitė.  
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MATEMATIKŲ DIENA 
 

      2018 m. lapkričio 7 d. organizuota Matematiko diena. Centro erdvėse iškabintos ir kiekvienai 

profesijai pritaikytos matematikos užduotys, kurias galėjo spręsti visi bendruomenės nariai. 

Mokiniai, kuriems patinka matematika, 303 kabinete sprendė uždavinius, atliko įvairiausias 

matematines užduotis. Aptarti  respublikinio matematikos konkurso "Olympis 2018“ nuostatai, 

sąlygos, numatyti dalyviai. Sėkmingiausiai visas užduotis atlikusi VHK-23 grupės mokinė Lina 

Dzikavičiūtė paskelbta geriausia matematike. 

 

  

  

GRUODIS 
PROJEKTAS „PASIMATUOK LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINĄ 2019“ 

 
    2018 m. gruodžio 18 d.  5 skyriaus mokinės (Žana Gutareva, Kornelija Mačiulaitytė, Laura 

Matiukaitė, VF-55 grupės mokinės bei Evelina Polonskaja ir Viktorija Janušovskaja, VHK-28 

grupės mokinės) dalyvavo projekte „Pasimatuok lietuvių kalbos egzaminą 2019“, kuris vyko 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų 

skyriuje. Projekte dalyvavo Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniai, kurie bandė 

laikyti lietuvių kalbos egzaminą. Centro lietuvių kalbos mokytojos dirbo vertinimo komisijoje ir 

vertino kitų mokyklų mokinių darbus.  
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TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 
 

FOTOGRAFIJŲ PARODA „SENAS IR NAUJAS VILNIUS“ 

 
          2018 m. sausio 10 d. bendradarbiaujant su Valstybine kultūros paveldo komisija, Vilniaus 

miesto Rotušėje buvo atidaryta fotografijų paroda ,,Senas ir naujas Vilnius”. Greta  centro 

fotografijos specialybės mokinių Gintarės Grigėnaitės, Marinos Filistovič, Mariuš Pyž, Indrės 

Šernaitės, Laimos Viršilaitės (F-53 gr.) šiandienio Vilniaus vaizdų, buvo eksponuojamos ir senosios 

Vilniaus fotografijos. Senųjų fotografijų skaitmenines versijas paskolino Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas. Didžioji dalis senųjų fotografijų darytos M. Sakalausko XX a. 6-8 deš., kelios iš 

jų - reprodukcijos iš XX a. pradžios. Šiandieninį Vilnių jaunieji fotografai fiksavo pusę metų. Taigi 

pavyko įamžinti senamiestį metų laikų kaitoje, taip pat pasirinkome kelias naktines fotografijas. 

Fotografai išbandė jėgas ne tik fotografijos, bet ir dizaino srityje.  Mokinė I. Šernaitė sukūrė 

parodos plakatą. 

     

  
 

ĮTEIKTI FLORISTO PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAI 

 
          2017 m. sausio 9 d. centro absolventams buvo įteikta 14 profesinio mokymo diplomų. 

Būsimieji floristai (auklėtoja Virginija Miselienė) šiltus ir gražius padėkos žodžius skyrė centro 

direktorei, mokytojams ir visiems darbuotojams. Diplomantus, linkėdama sėkmės ir profesinės 

karjeros galimybių Lietuvoje, sveikino centro direktorė Rita Pečiukaitytė bei technologijų ir verslo 

skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė. 
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MODULIO „FLORISTINIAI KOMPOZICIJŲ STILIAI“ PRISTATYMAS  
         2018 m. sausio 22 d. vyko floristų modulio „Floristiniai kompozicijų stiliai“ pristatymas.  
 

   
 

PIRMASIS INTERJERO APIPAVIDALINTOJO MODULIS 

 
                     Mokiniai susipažino su interjero apipavidalinimo įmonių veikla, lankėsi interjero 

salonuose, bendravo su salonų ir parduotuvių darbuotojais, projektuotojais. Taip pat išsiaiškino, 

ko mokysis modulinėje programoje. Susipažino su modulių tikslais ir uždaviniais. ,,Interjero 

elementų komponavimas“ modulio metu mokiniai  išsiaiškino kompozicijos išraiškos, 

harmonizavimo priemones, spalvotyrą, perspektyvos dėsnius, projektavimo grafikos principus, 

braižybos taisykles, susipažino su kaligrafijos priemonėmis, išmoko derinti šrifto elementus. ( prof. 

mokytoja metodininkė D. Pociūtė, prof. mokytoja D. Pečiulienė). 
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SVEIKO MAISTO GAMINIMO PAMOKA 

 
                  2018 m. sausio 22 d. būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai ir vizualinės reklamos 

gamintojai (SD-9, R-10 ) lankėsi vegetarinio maisto bistro „Holigans“. Užsiėmimo 

metu  susipažino su įvairiais sveiko maisto receptais, prieskoniais, skirtingomis maisto gamybos 

technikomis. Išmoko gaminti trintą žirnių sriubą su daržovėmis, surinkti kotletainius su naminiais 

veganiškais padažais (majonezo, kečupo), kepti daržovių maltinukus. O svarbiausia, gamino tik 

sveiką ir naudingą maistą. Baigę gaminti, skanavo ir dalijosi patirtais skoniais. 

 

  
 

FOTOGRAFŲ IŠVYKA Į VERKIŲ PARKO MALŪNĄ 

           VF-55 grupės mokiniai 2018 metais sausio 23 dieną keitė edukacinę aplinką – lankėsi 

Verkių parko malūne, fotografavo vandens tėkmę (prof. mokytojas Saulius Sauleika). 

  

IŠVYKA Į PAL. KUNIGO MYKOLO SAPOČKOS HOSPISĄ 

  2018 m. sausio 29 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai vyko į Pal. kun. Mykolo 

Sopočkos hospisą. Hospiso savanorių koordinatorė Aušra Toločkaitė supažindino su hospiso 

kūrimo procesu Lietuvoje (steigimo idėja), pagalbą teikiančia komanda bei savanoriška veikla. 
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BŪSIMIEJI DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJAI PRISTATĖ MODULĮ 

„NESUDĖTINGŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ NĖRIMAS“ 

                 2018 m. sausio 30 d. dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo mokymo programos mokiniai 

(DTP-2 gr.) pristatė modulio „Nesudėtingų tekstilės dirbinių nėrimas“ darbus, aptarė atliktus 

darbus, pasakojo apie problemas mokantis nerti. Pasidžiaugė gautais rezultatais (prof. mokytoja 

metodininkė Alma Lenkaitienė) 

  
 

PROJEKTO „PRIESKONINĖS ŽOLELĖS“ PRISTATYMAS 

 
      2018 m. vasario 1 d. socialinio darbuotojo padėjėjo (SD-8 gr.) ir vizualinės reklamos gamintojo 

(R-10 gr.) mokymo programų mokiniai pristatė integruotą projektą „Prieskoninės žolelės“, kurio 

tikslas -  bendradarbiavimas, siekiant efektyvaus produkto pardavimo ir laisvo komunikavimo. 

Projekto metu mokiniai susipažino su druskų ir prieskoninių žolelių nauda, paruošė aprašymus, 

vizualiai apipavidalino. Patrauklus apipavidalinimas užtikrino sėkmingą pardavimą. Džiaugiamės 

bendrai pasiektu efektyviu rezultatu (prof. mokytoja metodininkė D.Motiejūnaitė, G.Baranskienė). 

           

MAISTO GAMINIMO PAMOKA - DEGUSTACIJA 
               2018 m. vasario 5 d. būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai (SD-9 gr.) lankėsi Vilniaus 

turizmo ir prekybos verslo mokykloje,  išmoko gaminti trintą keptų moliūgų sriubą, vištienos 

suktinukus su obuolių įdaru ir bolivine balanda bei spanguolių kisielių. Baigę degustavo ir dalijosi 

patirtais įspūdžiais (prof.mokytoja G.Baranskienė). 
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VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI IR INTERJERO 

APIPAVIDALINTOJAI LANKĖSI ĮMONĖJE „RINTONLINEN“ 

 
                2018 m. vasario 12 d. būsimieji interjero apipavidalintojai  ir vizualinės reklamos 

gamintojai (R-10, I-12 grupės) keisdami edukacinę aplinką, vedė pamokas įmonėje 

„PRINTONLINEN“. Susipažino su spauda ant lino, darbo paruošimo reikalavimais, aptarė tokio 

verslo galimybes ir perspektyvą. Pamokas organizavo profesijos mokytoja metodininkė D.Pociūtė. 

 

   
 

DALYVAVOME TARPTAUTINĖJE MOKYMOSI, ŽINIŲ IR KARJEROS 

PLANAVIMO PARODOJE „STUDIJOS 2018“ 
 

              2018 m. vasario 8-10 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko tarptautinė 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo  paroda „Studijos 2018“. Floristikos, menų, tekstilės-

aprangos atstovai/centro mokiniai dirbo įvairiuose stenduose, sulaukė didžiulio parodos lankytojų 

susidomėjimo (mokinius parodai rengė profesijos mokytojai D.Pociūtė, D.Motiejūnaitė, 

V.Pašakinskienė, A.Lenkaitienė, B.Mažūnienė, V.Miselienė, St.Kareckienė, N.Kutkienė, 

P.Račiūnas). 
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FLORISTIKOS DARBŲ PARODA-AUKCIONAS 

 „Women Power“ by florists designers 

 
             2018 m. kovo 8 d. floristikos mokytojos Stanislava Kareckienė, Nijolė Kutkienė ir 

Virginija Miselienė dalyvavo floristikos darbų parodoje-aukcione „Women Power“ by florists 

designers Vilniaus miesto savivaldybėje. Mokytojų pristatyti darbai buvo sėkmingai parduoti 

aukcione, o gautos lėšos nukreiptos moterų socialinio teisingumo klausimams spręsti. 

   
 

MODULIO „ŠVENTINĖ FLORISTIKA“ PRISTATYMAS 
 

           2018m. kovo 7d. FL-24 grupės mokiniai (mokytoja V. Miselienė) pristatė modulinės floristų 

mokymo programos modulį „Šventinė floristika“. Puikūs mokinių darbai papuošė centro erdves. 

  
 

FLORISTO DIENA 
            2018 m. kovo 13 d. vyko floristo diena. Šventė prasidėjo komponuojant bendrą floristinį 

koliažą. Būsimuosius floristus sveikino ir linkėjo visokeriopos profesinės sėkmės Lietuvos Floristų 

asociacijos prezidentė Genoveta Zuokienė, buvę centro mokiniai-floristai. 

Vyko seminaras  „Visagalė smilgelė“. Seminarą vykdė LFA  narys, daugelio Lietuvos bei 

tarptautinių konkursų nugalėtojas floristas Sergejus Zareckis. Seminaro metu analizavo augalų 

transformaciją ir pritaikymą floristikoje, pateikus augalinę medžiagą, gamino įvairias detales. 
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FOTOGRAFIJŲ PARODA „SENAS IR NAUJAS VILNIUS“ TĘSIA  

KELIONĘ PER LIETUVĄ 
 

             Fotografijų paroda ,,Senas ir naujas Vilnius” (mokytoja J.Butrimaitė), 2018 m. sausio 10 d. 

pristatyta Rotušėje, tęsia savo kelionę per Lietuvą. Antroji stotelė – Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka.  

  
 

DRABUŽIŲ KOLEKCIJA „KARTŲ/KARTU LIETUVA“ 
 

             Valstybė ir šeima tarsi nedaloma visuma, kurios pagrindas – ištikimybė ir meilė. Lietuva – 

šeima, kurioje svarbi tėvų, senelių, prosenelių patirtis, pagarba istorijai... Lietuva – šeima, kurioje 

kuriant gera būti kartu... Centro modeliavimo būrelis sukūrė drabužių kolekcija „Kartų /kartu 

Lietuva“, kurios pagrindinė detalė - žirgelių simbolis. Dizainerė – profesijos mokytoja Daiva 

Pečiulienė. Kolekciją siuvo modeliavimo būrelis (vadovės profesijos mokytojos Valentina 

Pašakinskienė, Alma Lenkaitienė, Janina Krych ir Birutė Mažūnienė), o mados teatras puikiai 

pristatė svečiams ir centro bendruomenei (vadovė Zina Žvalionienė). 
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KŪRYBINĖS TECHNOLOGIJŲ PAMOKĖLĖS ŽEMYNOS 

PROGIMNAZIJOS MOKINIAMS 

 
        2018 m. kovo 20, 22 dienomis centro fotostudijoje ir floristų praktinio mokymo klasėse 

technologinių gudrybių mokėsi Vilniaus Žemynos progimnazijos mokiniai. Užduotis kūrybinėms 

pamokėlėms parengė ir mokė jas įgyvendinti profesijos mokytojos Jogailė Butrimaitė ir Nijolė 

Kutkienė.  

  
 

BENDRADARBIAVIMAS SU INDIJOS FOTOGRAFIJOS MOKYKLOMIS, 

VIETOS MENININKAIS 
 

           2018 m. sausio-vasario mėn. fotografijos profesijos vyr. mokytoja Jovita Ambrazaitytė tęsė  

užsimezgusį bendradarbiavimą su Indijos fotografijos mokyklomis ir vietos menininkais, 

dalyvavo  Sankrit Mandala II meniniame projekte, kuriame gilino savo meninius gebėjimus, vedė 

seminarus apie senąją analoginę fotografiją, supažindino su cianotipijos procesu.  
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IŠVYKA Į KAUNO KOLEGIJOS JUSTINO VIENOŽINSKIO MENŲ 

FAKULTETO FOTOGRAFIJOS KATEDRĄ 

 
         2018 m. kovo 29 d. F-56 ir F-53 grupės mokiniai (prof. mokytoja Jogaile Butrimaitė) lankėsi 

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto fotografijos katedroje. Juos sutiko katedros 

vedėjas Petras Saulėnas.  Fakulteto patalpose mokiniai aplankė fotostudijas, susipažino su turima 

įranga. Vienas iš labiausiai įspūdį palikusių technikos įrengimų – būgniniai skeneriai, kurie būna 

naudojami ir NASA kosminėje stotyje JAV.  

 

  
 

TURNYRAS „PINIGŲ SRAUTAS“ 

 
            2018 m. kovo 20 d. centre vyko Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų stalo žaidimo 

„Pinigų srautas“ mokinių ir mokytojų turnyras, kurį organizavo ir vedė ekonomikos ir verslo 

pagrindų profesijos mokytoja metodininkė Vaiva Ščitienė. Turnyre dalyvavo 28 dalyviai (mokiniai 

ir mokytojai) iš penkių Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų: 
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APIMTINIŲ IR PLOKŠČIŲ ORIGINALŲ FOTOGRAFAVIMO IR 

DOKUMENTAVIMO MODULIO PRISTATYMAS NAUJAI 

 
      2018 m. kovo 22 d. Fotostudijoje F-56gr. pristatė „Apimtinių ir plokščių originalų 

fotografavimas ir dokumentavimas“ modulio darbus. Tai buvo pirmoji pirmakursių paroda centro 

patalpose. Mokiniai džiaugėsi, galėdami viešai demonstruoti savo pasiekimus, sulaukė daug 

diskusijų, svečių ir komisijos pagyrimų.  

  

  
 

SEMINARAS „ATRASK TEKSTILĘ“ 
          2018 m. balandžio 5 d., mokinių atostogų metu, vyko ugdymo plėtotės centro organizuotas 

seminarų ciklas „Naujos medžiagos ir technologijos. Fotografijos ir tekstilės dermė“, „Tekstilės ir 

mados santykis kūryboje“, „Tekstilės ir floristikos dermė“. Seminarą vedė ir dalykines užduotis 

parengė profesijos mokytojai: Stasė Butrimienė, Saulius Sauleika, Valentina Pašakinskienė, Alma 

Lenkaitienė, Virginija Miselienė, Nijolė Kutkienė. Seminare dalyvavo 30 mokytojų iš Lietuvos 

mokyklų. 
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SIUVĖJŲ DIENA 
 

                        2018 m. balandžio 18 d. vyko siuvėjų profesijos šventiniai  renginiai. SI-3 grupės 

mokiniai surengė  kūrybinių darbų parodą, pristatė projektą „Konstruoju, modeliuoju, siuvu ir 

demonstruoju“. Skambant muzikai buvo demonstruojami moksleivių individualiai sukurti drabužiai. 

Taip pat vyko diskusija „Šių dienų požiūris į siuvėjo specialybę“. 

   
 

22-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ (IB) MUGĖ KAUNE 

„VERSLAS VEŽA“ 

           2018 m. balandžio 26 d. IB „Gija“ dalyvavo 22-oje tarptautinėje mugėje Kaune „Verslas 

veža“. Renginio metu mokiniai: Gabrielė Blaženytė (R-10 gr.), Inga Ulinskaitė (R-10 gr.), Artūr 

Kuznecov (R-10 gr.), Tomas Jakubauskas (R-10 gr.), Ieva Čirūnaitė (I-12 gr.) ir Lukas Kovarskas 

(M-6 gr.) puikiai pristatė masažuotojo paslaugą, atliko verslumo gebėjimus ugdančias veiklas ir 

pelnė Sidabrinės mugės IB – už originaliausią stendą (mokytoja ekspertė Valerija Griziūnienė). 

  
 

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIAME JAUNŲJŲ DIZAINERIŲ KONKURSE 

„SAVAS STILIUS“ 
             2018 m. balandžio 25 d. mados teatras tarptautiniame jaunųjų dizainerių meno festivalyje-

konkurse „Savas stilius 2018“ laimėjo „Grand Prix“. Konkurse buvo pristatyta drabužių kolekcija 

„Kartų/kartu Lietuva“ (dizainerė profesijos mokytoja D. Pečiulienė). Konkurso metu vyko jaunojo 

modelio konkursas, kuriame savo sceninius gebėjimus demonstravo 20 modelių iš Lietuvos ir 

Latvijos. Metų modelio titulas ir taurė atiteko VHK-19 grupės mokinei Šarlotei Domantei Štuikytei. 

Kolekcijos pristatymo kompoziciją sukūrė ir modelį parengė mados teatro vadovė Zina Žvalionienė. 
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SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO VEIKLOS 
 

          2018m. gegužės 3 -11 dienomis centre praktinis mokymas vyko Kauno taikomosios dailės 

mokyklos Fotografų mokymo programos mokiniams. Profesijos mokytojai dalinosi savo patirtimi 

su centro fotografijos mokytojais, aptarinėjo metodines naujoves. Mokiniai  susipažino su naujausia 

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

ir talkino jas įgyvendinant profesijos mokytojai Jovita Ambrazaitytė, Paulius Račiūnas, Saulius 

Sauleika, Regina Kubertavičienė. 

  
 

FLORISTINIŲ DARBŲ PARODA, SKIRTA MOTINOS DIENAI PAMINĖTI 
 

FLP-7 gr. mokiniai surengė floristinių darbų parodą, skirtą Motinos dienai paminėti (vyr. profesijos 

mokytoja Stanislava Kareckienė). 

   
 

AUTORINIAI JUVELYRIKOS DARBAI FOTOGRAFIFIJE 

 
         F-53 gr. mokiniai: Gintarė Grigėnaitė, Indrė Šernaitė, Laima Viršilaitė, Ilona Baniuševič, 

Mariuš Pyž, kuruojami specialybės mokytojos Jogailės Butrimaitės, fotografavo Vilniaus dailės 

akademijos galerijoje ,,ARgenTum“ eksponuojamus autorinės juvelyrikos darbus. Reklaminės 
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fotografijos modulio metu, išanalizavę juvelyrikos fotografavimo metodiką, mokiniai juvelyrinius 

dirbinius nusprendė fotografuoti fotostudijoje. atsiskleidžia jų esminės detalės (profesijos mokytoja 

J.Butrimaitė) 

  

 
 

TARPTAUTINIS SIUVĖJO, SUKIRPĖJO-KONSTRUKTORIAUS IR DAILIŲJŲ 

TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS 

KLAIPĖDOJE  „MANO BANGUOJANTI JŪRA 2018“ 
 

             2018 m. gegužės 3–4 d. siuvėjų specialybės (SI-3gr.) moksleivės Gustė Ivanauskienė ir 

Jurgita Cirulytė dalyvavo 5-ame tarptautiniame siuvėjo ir dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo 

profesinio meistriškumo konkurse „Mano banguojanti jūra 2018“- pirma vieta, kuris vyko 

Klaipėdos tekstilės sektoriniame praktinio mokymo centre. Konkurse dalyvavo 22 geriausi mokiniai 

iš Lietuvos bei Latvijos tekstilės srities profesinių mokyklų. Mokines konkursui rengė profesijos 

mokytojos V. Pašakinskienė, J. Krych. 
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ĮTEIKTI FOTOGRAFO PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAI 
(modulinė programa) 

                2018 m. gegužės 4 d. centro absolventams buvo įteikta 13 profesinio mokymo 

diplomų. Mokinė Indrė Šernaitė (F-53gr.) pelnė geriausios absolventės apdovanojimą. Būsimieji 

fotografai (auklėtojas Saulius Sauleika) šiltus ir gražius padėkos žodžius skyrė centro direktorei, 

mokytojams, visiems darbuotojams. Mokinius, linkėdamos sėkmės ir profesinės karjeros galimybių 

Lietuvoje, sveikino centro direktorė Rita Pečiukaitytė bei technologijų ir verslo skyriaus vedėja 

Valerija Griziūnienė. 

  
 

SIUVĖJŲ (SI-3gr.) MOKYMO PROGRAMOS MOKINIAI PRAKTINĮ MOKYMĄ VYKDĖ 

KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRE 
 

          2018 m. balandžio 9-12 dienomis siuvėjų SI-3 grupės mokiniams praktinis mokymas vyko 

Tekstilės sektoriniame praktinio mokymo centre, Klaipėdoje. Žinių ir naujos patirties įgyti padėjo 

centre dirbantys profesijos mokytojai. Mokiniai išmoko naudotis universaliomis ir specialiomis 

siuvimo mašinomis, siuvinėjimo ir kišenių siuvimo automatais, drėgninio šiluminio apdorojimo 

įranga. Konstravimo laboratorijoje mokiniai  dirbo su automatizuotomis drabužių projektavimo, 

konstravimo ir modeliavimo programomis. 

  

      
 

SIUVĖJŲ (SI-3gr.) MOKYMO PROGRAMOS MOKINIAI DALYVAVO 

SEMINARE „KOMPIUTERINIS DRABUŽIŲ KONSTRAVIMAS“ 

                2018 m. balandžio 19 d. siuvėjų specialybės moksleiviai (SI-3gr.) dalyvavo Vilniaus 

kolegijoje (menų ir kūrybinių technologijų fakultete) vykusiame seminare „Kompiuterinis drabužių 
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konstravimas“.  Seminarą vedė lektorė Vilija Šulskienė bei mados dizaino katedros vedėja Gražina 

Skripkienė. Moksleiviai taip pat apžiūrėjo mados dizaino katedros mokymo dirbtuves, auditorijas, 

sužinojo specialybės kvalifikacijos kėlimo galimybes. 

  

SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS 

         2018 m. gegužės 3-11 d. centre vyko praktinis mokymas, skirtas Kauno taikomosios dailės 

mokyklos Fotografų mokymo programos mokiniams. Profesijos mokytojai: R. Misiukonis, A. 

Čivilienė, K. Stankuvienė ir R. Bulota dalinosi savo patirtimi su centro fotografijos mokytojais, 

aptarinėjo metodines naujoves. Mokiniai susipažino su naujausia fototechnika, išklausė teorines 

pamokas, atliko praktines užduotis. Profesionalias užduotis parengė ir talkino jas įgyvendinant 

profesijos mokytojai: Jovita Ambrazaitytė, Paulius Račiūnas, Saulius Sauleika, Regina Kubertavičienė 

  

MODULIO „PARENGIMO SPAUSDINTI SKAITMENINE SPAUDA“ PRISTATYMAS 

              2018 m. gegužės 10 d. vizualinės reklamos gamintojo profesijos mokiniai (R-10 gr.) 

pristatė „Parengimo spausdinti skaitmenine spauda“ modulį. 
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FOTOGRAFO DIENA 

            2018 m. gegužės 22 d. centre vyko Fotografo diena. Šiais metais mus aplankė fotografas 

Tadas Kazakevičius, kuris sako, kad „fotografija – tarsi tapyba, šviesa ir žmogus – esminiai dažai“. 

Jis pristatė savo darbus, papasakojo asmeninę sėkmės istoriją. Mokiniams buvo suformuluota 

užduotis – nufotografuoti centre dirbantį žmogų. Konkurso laimėtojais tapo 1 komandos mokiniai: 

Viktorija Šarko, Gustina Šažaitė, Karolina Polonskaja, Evelina Pajenčkovska ir Andrius Bendorius, 

nufotografavę meistrą Juzefą Malinovskį. 

   
 

TEATRINIŲ IMPROVIZACIJŲ ŠVENTĖ „MELPOMENĖ KVIEČIA - 2018“ 

            2018 m. gegužės 11 d.  dramos būrelis dalyvavo respublikinių ugdymo įstaigų moksleivių 

teatrinių improvizacijų šventėje „Melpomenė kviečia – 2018“. 

Centro mokiniai pristatė namų darbą – etiudą „Laiko nesustabdysi”. Antrajame ture atliko 

improvizaciją, naudodami teatrinę butaforiją, o trečiajame ture – improvizaciją pagal muziką 

(antrojo ir trečiojo  turų užduotys buvo ištrauktos burtų keliu). Komisija įvertino komandos darbą ir 

įteikė specialią nominaciją už  improvizacijų originalumą. Taip pat buvome įvertinti atskiru žiūrovų 

prizu (vadovė Zina Žvalionienė). 
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FOTOGRAFIJŲ PARODA LR ŠVIETIMO  MOKSLO MINISTERIJOJE 
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MMB „ ŽVILGSNIS 360° “  

      

  2018-10-24 vyko VFL-23 grupės mokinių verslo praktinio mokymo 

modulio pristatymas. Tai mokinių mokomosios bendrovės „Žvilgsnis 

360°“ veiklos apžvalga ir pasiektų rezultatų vertinimas. Ši bendrovė 

buvo įkūrusi virtualios realybės kampelį, kur centro bendruomenės 

nariai ir svečiai galėjo mėgautis nerealiais vaizdiniais ir pojūčiais 

žiūrėdami filmus bei žaisdami žaidimus virtualios realybės akinių 

pagalba. Mokinių veiklas koordinavo ir juos konsultavo ekonomikos 

profesijos mokytoja metodininkė Vaiva Ščitienė. 

  

MODULIO „GRAFINIŲ ELEMENTŲ KOMPONAVIMAS“ PRISTATYMAS 
 

2018 m. lapkričio 9 d. vyko pirmas TR-1 grupės mokinių modulio „Grafinių elementų 

komponavimas“ pristatymas. Vadovavo profesijos mokytoja metodininkė Dovilė Pociūtė ir 

profesijos mokytoja ekspertė Regina Kubertavičienė. 

           
 

ATVIRŲ DURŲ DIENOS 
        2018 m. lapkričio 5 - 8 d. centre įvyko atvirų durų dienos. Svečiai iš pagrindinių  mokyklų, 

gimnazijų susipažino su centre vykdomomis mokymo programomis, aplankė praktinio mokymo 

dirbtuves. Buvo atidaryta fotografijų paroda „Šviesos kelionė kopomis“ (profesijos mokytoja 

Jogailė Butrimaitė), fotografai buvo pasveikinti su trečiąja vieta tarptautinėje fotografijos parodoje. 

Stendus parengė Interjero apipavidalintojo ir Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programų 

mokiniai (prof. mokytojos metodininkės D. Pociūtė, R. Žemgulienė). Šventinę popietę parengė 

apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programos mokiniai (prof. mokytoja mokytoja Zina 

Žvalionienė). 
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TARPTAUTINIS KONKURSAS „ MIS MOKYKLA 2018“ 
 

                  2018 m. lapkričio 29 d. Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko tarptautinis konkursas ,,Mis 

Mokykla 2018“. Konkurse dalyvavo 15 atstovių iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų. 

Konkurso dalyvės turėjo prisistatyti, varžėsi talento, butaforinio drabužio, foto bei elegancijos 

konkursuose.   Ap-13 grupės mokinė Gabija Rėkutė atstovavo centrą, laimėjo „Mis Elegancija“ ir 

„I-oji Vicemis“ konkurso kategorijose (ją konkursui rengė profesijos mokytojos Zina Žvalionienė 

ir  Janina Krych). Gabiją į konkursą lydėjo komanda, kuri jai padėjo pasiruošti konkursui. Šventėje 

dalyvavo centro mados teatras, kuris pristatė drabužių kolekciją „Kartų/ Kartu Lietuva“. 

   
 

FOTOGRAFIJŲ PARODA „SLOWLING/VIETA NERINGA“ 
 

          F–56 grupės fotografo mokymo programos mokiniai sustojo. Pabėgo nuo miesto šurmulio, o 

atradę nuostabią gamtą stebėjo šviesą, fiksavo jos pokyčius, mėgavosi jūros, marių ir kopų vaizdais. 

Pasitiko ir lydėjo saulę gražiausiame Lietuvos kampelyje – Kuršių Nerijoje, o  2018m. lapkričio 

28d. centro fojė pristatė fotografijų parodą apie Kuršių Neriją                                                                     

(prof. mokytojos J. Butrimaitė, J. Ambrazaitytė). 
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FOTOISTORIJA APIE KURŠIŲ NERIJĄ SUŽAVĖJO EUROPOS 

PROFESINIO MOKYMO BENDRUOMENĘ 

 
        2018m. rugsėjo mėn. Centro Fotografijos specialybės mokinių komanda Evelina Burštein, 

Tim Kliukoit, Raminta Levandraitytė-Matulevičienė, Eglė Mekuškienė (profesijos mokytoja 

Jogaile Butrimaite) dalyvavo fotografijos konkurse „ #CedefopPhotoAward 2018“. Iš 100 

dalyvavusių komandų pelnė 3 vietą. Prizas - kelionė į 59–tąjį Salonikų tarptautinio filmų 

festivalio atidarymą. 

  
 

FOTOGRAFIJŲ PARODA „SENAS IR NAUJAS VILNIUS“ 
 

                   2018m.gruodžio 18d. fotografijų paroda „Senas ir naujas Vilnius“ vis dar keliauja. 

Paskutinė stotelė šiais metais Krašto apsaugos ministerijoje. Paroda galėjo darbuotojai bei jų svečiai 

grožėtis iki 2019 m. sausio 7d.(prof. mokytoja metodininkė J. Butrimaitė). 

 

  
 

FLORISTIKOS KONKURSAS „DŪZGIAM KALĖDAS SODE“ 

                     Floristo mokymo programos mokiniai 2018m.lapkričio mėn. dalyvavo floristikos 

konkurse „Dūzgiam kalėdas sode“. Sėkmingai pasirodė centro mokiniai: Dorota Kulbačevska, Indrė 

Balčiūnaitė (FL-23grupė) - C kategorijoje užėmė III-ą vietą (vyr. profesijos mokytoja N.Kutkienė), 

Jurgita Sakavičiūtė, Mantas Pažėra (FLp-7 grupė) - D kategorijoje užėmė II-ą vietą (vyr. profesijos 

mokytoja St. Kareckienė), Armina Žilinskaitė, Anžela Stojn D kategorijoje užėmė I-ąją vietą, o 

Julija Alinkonytė (FLp-9 grupė) - D kategorijoje užėmė III-ą vietą (prof. mokytoja V. Jucytė). 
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ADVENTO POPIETĖ „KALĖDŲ DVASIOS BEIEŠKANT“ 

 
      2018 m. gruodžio 20 d. I kurso apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-13 gr. profesijos mokytojai 

Zina Žvalionienė, Deividas Janavicus) pakvietė centro bendruomenę į Advento popietę „Kalėdų 

dvasios beieškant“. Šiemet žiūrovai buvo pakviesti į Laplandiją, kur vyko Kalėdų senelių 

suvažiavimas. Jie pastebėjo, kad visame pasaulyje dingo Kalėdų dvasia ir nusiuntė jauniausią 

Kalėdą į Islandiją, Italiją, Afriką ir Japoniją ją surasti. Jam pavyko ten surasti vis dar gyvuojančią 

Kalėdų dvasią...Šventės pabaigoje visus sveikino centro direktorė Rita Pečiukaitytė. 

   

    
 Technologijų ir verslo skyriaus vedėja  Valerija Griziūnienė 
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PASLAUGŲ SKYRIUS 
 

                              PROFESIJŲ DIENOS 

2018 m. sausio 23 d. „Masažuotojų diena“. 

Šių metų sausio 23 d. mūsų centre vyko „Masažuotojų diena“. Visi galėjo išbandyti galvos, 

rankų, pečių lanko masažą, o loterijoje dalyvavusieji laimingieji  -  ir Šokoladinį šilkinių rankų 

masažą. Norintys gilesnių įspūdžių, išbandė vibracinį Skambančių tibetietiškų dubenų masažą ar 

japoniškąjį Yumeiho  

2018 m. kovo 02 d.  „Kirpėjų diena“.  

Šią dieną vyko: 

Atviro Lietuvos kirpėjų čempionato KAUNAS BEUTY 2018 dalyvių atliktų  šukuosenų 

paroda.  

VK-108 grupė organizavo centro fojė akciją „ Pasidaryk asmenukę“ su kirpėjų atributika. 

K-110, K-113 grupės centro fojė organizavo „Grožio pamokėles“. 

2018 m. balandžio 11 d. Higieninės kosmetikos kosmetiko diena.  

Higieninės kosmetikos kosmetikai savo profesijos dieną pažymėjo teikdami makiažo ir 

manikiūro paslaugas visiems norintiems. 
 

  

 
 

 

                                                 KONKURSAI 

2018 m. vasario 24 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro,  12 

kirpėjų  ir  3 higieninės kosmetikos kosmetiko specialybių mokiniai vyko varžytis į  Atvirą Lietuvos 

kirpėjų ir grožio specialistų čempionatą „Kaunas Beauty 2018“Kaune.  

Centras buvo apdovanotas I vietos diplomu, už jaunųjų grožio specialistų paruošimą ir aktyvų 

dalyvavimą Atvirame Lietuvos čempionate, KAUNAS BEAUTY 2018. 

Kirpėjai laimėjo: 

I vieta - Adianna Baškirova. Vakarinės šukuosenos rungtis (parengė I. Kurnevič). 
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II vieta - Juljan Tataro. Nuotakos šukuosenos rungtis (parengė J. Čekanavičienė).  

III vieta – Gabija Puodžiūlytė. Progresyvaus kirpimo rungtis (parengė K. Čemeškaitė). 

IV vieta – Aistė Dievaitytė. Nuotakos šukuosenos rungtis (parengė J. Čekanavičienė). 

V vieta – Artiom Kikot. Nuotakos šukuosenos rungtis (parengė I. Kurnevič). 

 

  
Kosmetikai laimėjo: 

II vieta - Kamilė Kubilevičiūtė. Vakarinis makiažas (parengė R. Dovgialo). 

III vieta - Kamilė Kubilevičiūtė. Dieninis makiažas (parengė R. Dovgialo). 

Kamilė Kubilevičiūtė bendroje įskaitoje laimėjo III vietą (parengė R. Dovgialo). 

Emilija Vaitekūnienė tapo METU VIZAŽISTAS 2018 (avangardas) (parengė R. Dovgialo). 

V vieta - Greta Ladinskitė. Dieninis makiažas. (parengė S. Tumienė). 

 

  
 

2018 m. lapkričio 2 d. Rygoje vykusiame konkurse International Hairstyling Festival „Baltic 

Beauty 2018“ Centras užėmė III vietą tarp mokyklų. Profesijos mokytojos Ilonos Kurnevič parengti  

K-112 grupės mokiniai užėmė prizines vietas: 

II vieta - Artiom Kikot;   III vieta - Adrianna Baškirova;   IV vieta – Evaldas Valantiejus. 
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2018 m. gruodžio 12 d. masažuotojų specialybės M – 6 grupės mokiniai Silvija Misiūtė ir 

Kipras Jokūbas Pečiūra dalyvavo Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Masažuotojas 

2018“ Zarasų žemės ūkio mokykloje. Mokinius konkursui parengė profesijos mokytojas V. 

Stankevičius. 

Mokinių dalyvavimas konkursuose didina profesinio mokymo prestižą bei kirpėjo profesijos 

patrauklumą, skatina mokymosi motyvaciją, gerina ugdymo kokybę, įtakoja profesinį informavimą, 

lavina jaunimo estetinį skonį ir fantaziją, skatina kūrybingumą. 
 

MOKYTOJŲ VEIKLA IR  DALINIMASIS PATIRTIMI 

Profesijos mokytoja G.Starinskienė su HK -24 grupe pristatė projektą  tema“ Veido odos 

priežiūra žiemos metu“, vedė atvirą pamoką tema: “Kosmetinių priemonių žymėjimas“,  dalyvavo 

švietimo ministerijoje  Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinės programos koregavime. 

 

  
 

Kovo mėn. profesijos mokytojos G.Starinskienė, A.Pisarevskaya, S. Tumienė kartu su 

Makedonijos mokytojais dalyvavo  natūralios kosmetikos  ir eterinių aliejų  derinimo mokymuose 

Biokosmetikos akademijoje ir kremų gamyboje  Žemės ūkio mokykloje. 

  

 

 2018 m. spalio 15-20  d. trys Higieninės kosmetikos kosmetiko programoje dirbančios 

profesijos mokytojos vyko į Makedonijos sostinę Skopjė, kur dalyvavo „Erasmus+“ projekto 

„ORGANIC“ praktiniame seminare. Skopjė vyko seminaras - mokymai apie natūralios organinės 

kosmetikos naudojimą kosmetologijoje. Mokytojos turėjo galimybę dirbti ir dalintis žiniomis su 

projekto partneriais iš Švedijos ir Makedonijos. Įgijo naujų žinių, stebėjo partnerių atliekamas 

procedūras ir dalinosi patirtimi. Vizito metu susipažinome su PSU. Akademija Leontic vykdomomis 

mokymo programomis, praktinio mokymo dirbtuvėmis, įranga ir kosmetinėmis priemonėmis. 

Laisvalaikiu susipažino su Makedonijos kultūra, aplankė įžymias Makedonijos vietas.“ 

2018 m. spalio 8-12 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro trys 

profesijos mokytojos, dirbančios Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo ir Kirpėjo mokymo 

programose, vykdant „Erasmus+“ projektą „Profesinis tobulėjimas su „Erasmus+“ (Nr. 2018-1-
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LT01-KA116-046769), vyko į Portugaliją. Dalyves priėmė ir vizito programą organizavo EPD – 

European Projects Development Unipessoal Lda, esanti Montijo mieste. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir LRT. Eilė metų keletas moksleivių atlieką 

praktiką LRT. Profesijos mokytojos S.Tumienė ir A. Pisarevskaya dalyvavo TV laidos filmavime 

„Mokytis niekada nevėlu“. Laida buvo transliuojama per TV-3 televizija. 

  
 

PAMOKA KITAIP 

Paslaugų skyriuje pamokos organizuojamos  taikant įvairius  mokymo metodus. Mokiniai turi 

galimybę dalyvauti įvairiuose socialinių partnerių organizuojamuose seminaruose  mūsų centre ir už 

jo ribų. Patys teikia paslaugas ir paramą, veda „grožio pamokėles“ mokiniams iš kitų mokyklų.  

Vykdo projektinę veiklą. Pristatomi modulių atsiskaitomieji darbai. Kiekvienais metais dalyvaujame 

centro ir respublikiniuose renginiuose. Centro padalinyje „Profesijų gidas“ pristatome ir viešiname  

mūsų centro specialybes. 

2018 m. sausio 29 d. dalyvavimas TV laidoje „Pažink save“. 
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2018 m. vasario 28 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą 

gyvenimą  populiarinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001) renginys. 

Renginyje dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniai ir 

mokytojai: K. Čemeškaitė, A. Pisarevskaya, P. Račiūnas. Renginio tikslas – supažindinti mokinius 

su populiariomis specialybėmis. Antroje dalyje atskirose grupelėse mokiniai susipažino su kirpėjo, 

higieninės kosmetikos kosmetiko ir fotografo profesijomis. Centro mokiniai kirpėjai parodė 

kasdieninio sušukavimo būdus, higieninės kosmetikos kosmetikės papasakojo apie higieninės 

kosmetikos procedūras bei pademonstravo kaip pasidaryti dieninį veido makiažą. 
 

  
 

2018 m. vasario 8-10 d. dalyvavome tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo  parodoje „Studijos 2018“. Atlikome paslaugas, pristatėme ir viešinome  mūsų centro 

specialybes. 

 

2018 m. lapkričio 5 - 8 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre 

įvyko atvirų durų dienos. Svečiai iš pagrindinių, vidurinių mokyklų susipažino su centre ruošiamomis 

specialybėmis, pamatė centro praktinio mokymo dirbtuves, kabinetus, grožio salonus. 

 

„GROŽIO PAMOKĖLĖS“ IR LABDAROS AKCIJOS 

2018 m. kovo 12 d. į Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą atvyko 

mokiniai iš Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos, kurie dalyvavo kirpėjo technologijų 

užsiėmimuose. 

Kirpėjo užsiėmimus vedė profesijos mokytoja K. Čemeškaitė. Ji mokiniams papasakojo apie 

higieninę ir profilaktinę plaukų priežiūrą, parodė kasdieninio sušukavimo būdus. Vėliau K-113gr. 

mokiniai padedami profesijos mokytojos L. Menčinskaitės sušukavo plaukus. 

Mokiniams šie užsiėmimai labai patiko, tad visi džiaugsmingai, nuoširdžiai bei kruopščiai dirbo. 

2018 m. kovo 15 d. Pamokėlė vaikams iš Jono Pauliaus gimnazijos. 
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Pravestos  pamokėlės  moksleiviams „veido priežiūros“, „makiažo“  atvykusiems iš įvairių mokymo 

įstaigų. Pamokėles vedė profesijos mokytojos S.Tumienė, A.Pisarevskaja , G.Starinskienė. 

  

  
 

2018 m. balandžio 11 d. Užuovėja, mamos ir vaiko ir globos namai; 

 

  
 

2018 m. balandžio 20 d. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokiniams „Plaukų priežiūra 

ir sušukavimai“; 

2018 m. spalio 16 d. VK-108 grupės mokiniai atliko plaukų plovimus,  sušukavimus fenu ir 

žnyplėmis  Sofijos Kovalevskajos gimnazijos aštuntokams.  

2018 m. lapkričio mėnesį pravedė pamokėles tema „Plaukų priežiūra kirpimai ir sušukavimai“ 

Simono Stanevičiaus progimnazijos 5-tokams ir 6-tokams, Lazdynų mokyklos 9-tokams, Vilniaus 

moterų katalikių sąjungos vaikų ir jaunimo centro nariams. 



45 

 

  

HK- 25 grupės mokinės ir profesijos mokytoja S.Tumienė atliko makiažus Muzikos talentų lygoje.  

 

 

SAVANORYSTĖ 

Plėtojome savanorystės idėjas, teikėme paslaugas socialiai remtinoms visuomenės narių 

grupėms. Teikiame paslaugas atvykusiems į centrą ir patys vykstame kirpti į Antavilių pensionatą, 

Tremtinių namus, Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą.  

            Išvyka į specialiuosius socialinės globos namus „Tremtinių namai“ 

2018 m. kovo 15 d. K-113 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja K. Čemeškaite turėjo 

netradicinę moterų ir vyrų plaukų bazinių kirpimų praktinio mokymo pamoką, kuri vyko 

specialiuosiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. Išvykos metu mokiniai tobulino 

praktinius įgūdžius atliekant kirpimus, taip pat prisiminė bendravimo su klientais ir aptarnavimo 

kultūros pagrindus. 
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Gruodžio mėn. HK-24 gr. moksleivės ir profesijos mokytoja G.Starinskienė dalyvavo 

projekte „Atminties šviesa“ tremtinių namuose.  

  
„Advento popietė“ VHK-19 gr. ir mokytojos S. Tumienė ir R.Dovgialo  atliko makiažus 

popietės dalyviams. 

  

Profesijos mokytoja, Loreta Menčinskaitė, 2018 m. kovo 22 d. organizavo VK-108 grupės 

mokiniams pamoką keičiant edukacinę aplinką. Pamoka „Plaukų kirpimas“ vyko adresu Kauno g.4, 

Vilnius. „Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos“ būstinėje.  

2018 m. kovo 26 d. K-112 ir K-113 grupių mokiniai vykdė labdaros akciją – nemokamą 

plaukų kirpimą dienos centro vaikams ir jaunimui, kurį organizavo VšĮ. Vilniaus policijos klubas 

vaikams ir jaunimui. Už vykdytą akciją gautas minėtos institucijos padėkos raštas. 

 

  
2018 m. lapkričio 14 d. Viešoji įstaiga Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui vėl 

svečiavosi pas mus. 
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 Akcija „Plaukų kirpimas“ Antavilių pensionate 

2018 m. gruodžio 12 d. vyko akcija „Plaukų kirpimas“ Antavilių pensionate.  Šioje akcijoje 

dalyvavo Centro kirpėjų  I, II ir III kursų mokiniai (TK – 1, VK – 108, K – 112 ir K - 116) kartu su 

profesijos mokytojomis E. Jovaišaite, L. Menčinskaite, I. Kurnevič, K. Čemeškaite.  Mokiniai  iš 

peties padirbėjo. Gera daryti gerus darbus.  

  
2018 m. birželio ir liepos mėnesį kirpėjų ir kosmetikų specialybių mokiniai ir mokytojai 

pravedė „Grožio pamokėles“ vasaros stovyklos moksleivėms. Su mokiniais bendravo profesijos 

mokytojos: I. Kurnevič, E. Jovaišaitė, G. Starinskienė, A. Pisarevskaya. 

  
Kirpėjo specialybės mokiniai padėjo atlikti šukuosenas socialinių partnerių Schwarzkopf 

organizuotame renginyje „Family Day“. 
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SEMINARAI 

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.   

 2018 m. seminarus mūsų centre organizavo: SIA „Henkel Latvia“, UAB „Juara“, UAB 

„Grožinta“, UAB „Kasele“, UAB „Belosa“, OU „Pro Beaute“, UAB „Osterix Group“, UAB „Karal 

Trading“ UAB „Sveikata visiems“ ir kt.   

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.   

2018 m. vasario 6 d.  VPVDPR sektoriniame centre, kirpėjo modulinės programos  K-109 ir 

K-110 ir VK -106  grupių mokiniams organizuota modulio „Plaukų  priauginimas“ pamoka „kitaip“. 

UAB „Perukų pasaulis“ įmonės vadovė, plaukų priauginimo technologė Elžbieta Kveten vedė 

mokiniams pamoką – seminarą „Plaukų priauginimo technikos“. Seminaro teorinėje dalyje 

mokiniams buvo suteikta detali informacija apie plaukų priauginimo technologiją ir technikas. 

Seminaro praktinės dalies metu mokiniai praktiškai atliko plaukų priauginimo užduotis.  

  
 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, paslaugų verslo ESTEL Professional firmos 

atstovais (vadybininkė Aušra Kubilienė), 2018 m. vasario 14 d., technologės Edita Šiaučiulienė ir 

Aistė Vertehin, VPVDPR sektoriniame centre, kirpėjo specialybės II kurso VK-108 grupės  

mokiniams organizavo pamoką/seminarą „kitaip“. Seminaro teorinėje dalyje mokiniams buvo 

suteikta detali informacija apie ESTEL Professional plaukų dažus, dažų maišymo ypatumus, dažymo 

technologijas, plaukų priežiūros, tausojimo ir gydomosios linijos priemonėmis. Mokiniams įteikti 

sertifikatai, suteikiantys teisę kokybiškai ir profesionaliai atlikti klientams minėtas paslaugas. 

  
2018 m. gegužės 21 d. masažuotojų specialybės mokiniai ir mokytojai dalyvavo Elektrėnuose 

vykstančiame seminare „Shiatsu masažas“ ir vykdant VPVDPRC projekto Nr. 2017-1-LT01-KA102-

034964 „Erasmus+“ vizito į Estiją sklaidą. 
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2018 m. rugsėjo 17 d. pravestas Sugihara PRO vadybininkės Dainos Količienės seminaras 

tema KEMON produkcijos pristatymas plaukų priežiūrai. K-117 gr. 

2018 m. spalio 24 d. „Cocochoko“ seminaras. 

Blakstienu laminavimo ir HENNA IBROWE seminaras. 

Pedikiuro seminaras. GEHWOL kosmetika. Seminarus organizavo profesijos mokytoja 

R. Dovgialo. 

  
GIGI  teorinis ir praktinis seminaras. 

HK-24 gr. moksleivės ir profesijos mokytojos G. Starinskienė ir A. Pisarevskaya  dalyvavo 

profesionalių depiliacijos priemonių iš Prancūzijos pristatyme ir skirtingų kūno sričių depiliacijos 

technikų demonstracijoje. 

  
2018 m. birželio 4 d. HK-24 gr. moksleivės kartu su mokytojomis A. Pisarevskaya ir G. 

Starinskiene keitė edukacinę aplinką ir dalyvavo UAB „Sugihara PRO“ organizuotame seminare 

„Kūno procedūrų  pristatymas“. Seminarą vedė Sugiharos klinikos kūno procedūrų specialistė Jaunė 

Bielūnienė. 

Erdesos seminaras moksleivėms. „Makiažui naudojamos priemonės(šepetėliai) ir jų priežiūra. 

 HK-24  gr. veido priežiūros praktinis seminaras  moksleivėms BEAUTY HILLS. 

 Veido priežiūros seminaras su Algologie kosmetika moksleivėms. 

HK-20 ir HK-22 gr.moksleivės dalyvavo projekte Prancūzijoje ir Vokietijoje „Profesinių 

kompetencijų tobulinimo galimybė“ 

VHK 27 grupė ir profesijos mok. S.Tumienė lankėsi I‘m beauty studijoje, kurioje studijos 

vadovė Reda Valantinaitė papasakojo apie bendravimo su klientai ir darbo su fotografais ypatumus.  
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2018 m. spalio 25 d. M-6 ir M-9 grupių masažuotojai dalyvavo Kaune vykusioje Tarptautinėje 

mokslinėje praktinėje konferencijoje “Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos mokslo ir 

praktikos naujovės”. Masažuotojai grįžo sužinoję daug naujovių.  

 

  
2018 m. lapkričio 28 d. masažuotojai turėjo galimybę pasimokyti ajurvedinio galvos ir kaklo 

masažo technikų. Turėjome svečią iš Indijos (Suraj Thapa), kuris pasidalino savo žiniomis ir 

gebėjimais. Mokiniai džiaugėsi išmokę naujų technikų, patyrę ajurvedinio masažo naudą bei gerai 

praleidę laiką. 

2018 m. gruodžio 11 d. Paskaita „Cukrinis diabetas. Ką apie jį turime žinoti“.  Dalyvavo M-

8 ir M-9 grupių mokiniai ir profesijos mokytojos I. Stanišauskienė, A. Bakanienė. 

2018 m. gruodžio 13 d. bendradarbiaujant su kosmetikų bei fotografų grupių mokiniais ir 

mokytojais paruošti du modeliai mokyklos tinklapiui. K- 117 gr. mokinės formavo šukuosenas, 

kosmetikės – vakarinius makiažus, fotografai – foto studijoje modelius nufotografavo. 

  
 

Erasmus +“ programoje dalyvaujantis mokiniai iš Makedonijos stažavosi  centre 

2018 m. vasario 26 d. į Lietuvą atvyko dešimt mokinių su lydinčiąja mokytoja iš Makedonijos 

Respublikos sostinėje Skopje esančios profesinės mokyklos PCSO. AKADEMIJA LEONTIK- 

SKOPJE.  Šios mokinės yra „Erasmus+“ projekto (Nr.2017-1-МК01-КА102-035274) „Through 

practice to perfection“ dalyvės. Merginos mokosi kosmetiko profesijos.  
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Erasmus +“ projekto dalyviai iš Prancūzijos atliko praktiką centre 

2018 m. rugsėjo 22 d. į Lietuvą atvyko aštuoni mokiniai ir trys mokytojai iš Prancūzijos 

(Klermonto mieste esančios Lycées des Métiers des services mokyklos). Atvykę mokiniai mokosi 

kosmetiko ir kirpėjo profesijų. Svečiai susipažino su centu, administracija, mokytojais, aplankė 

Trakus bei atliko praktiką mūsų centre. 

 

  
 

„Erasmus +“ projekto dalyviai iš Čekijos atliko praktiką  

2018 m. spalio 16-29 d. pagal „Erasmus+“ projektą centre stažavosi keturi kirpėjų 

specialybės mokiniai iš Čekijos, Pardubice mieste esančios mokyklos Střední průmyslová škola. Su 

mokiniais atvykusios dvi mokytojos susipažino su centru, administracija, mokytojais, kirpėjo 

mokymo programa, stebėjo praktinius užsiėmimus. Mokiniai dirbo centro kirpykloje, kartu su mūsų 

centro mokiniais vyko į „Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą“, kur atliko vyrų ir moterų 

kirpimus, dalyvavo seminare „Ilgalaikio plaukų tiesinimo Coco choco technologija“, susipažino su 

grožio salono „Fox Style“ veikla.   

 

 

Mokinių iš Klaipėdos technologijų mokymo centro praktikos atlikimas mūsų centre. 

 

Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki gruodžio 1 d. 7 mokiniai iš Klaipėdos technologijų mokymo 

centro, besimokantis pagal kirpėjo mokymo programą, atliko „ Plaukų šviesinimo“ ir „Šukuosenų 

modeliavimo“ modulių praktiką mūsų centre. Su mokiniais bendravo ir savo patirtimi dalinosi 

profesijos mokytojos I. Kurnevič, L. Menčinskaitė, V. Amelina. 

          

            Centro mokiniai besimokantis kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, masažuotojo 

specialybėse  atliko praktiką užsienio šalyse. Mokiniai vyko į Vokietiją, Prancūziją, Estiją, Latviją. 

Mokiniai įgijo naujų žinių, susipažino su mokyklų vykdomomis mokymo programomis, 

praktinio mokymo dirbtuvėmis, įranga, kosmetinėmis priemonėmis. Laisvalaikiu susipažino su šalies 

kultūra. 
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MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS PER 2018 M. 

Auklės mokymo programos įgyvendinimas ir vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ 

veiklos 

Rūpestinga, atsakinga, niekad sąmojo  nestinga 

Moka žaisti ir dainuoti, košę virti, lovą kloti. 

Kas tokia ji, ar žinai? 

Auklė ji , tikrai, tikrai! 

 

 2018 metus pradėjome lankydami socialinius partnerius. Sausio 10 d. antro kurso auklės (A-16 

gr.) lankėsi Vilniaus lopšelyje-darželyje „Lazdynėlis“, susipažino su praktinio mokymo baze. 

Darželio direktorė E. Markevičienė pristatė ugdymo ir auklėjimo tikslus, vaikų grupių aplinką bei 

pasidžiaugė, kad dalis jau  baigusių auklių sėkmingai dirba šiame darželyje. 
 

2018 m. vasario 16 d. šventėme Lietuvos nepriklausomybės dieną 

  

 

2018 m. vasario 27 d. dalyvavome popietėje „Renkuosi būti sveikas“. 

Akcijos vykdymą centre inicijavo sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Malinauskienė, pakvietusi 

prisijungti Mokinių tarybą, SD-9, A-17 ir R-10 grupių mokinius bei šias grupes kuruojančias 

profesijos mokytojas: Gitaną Baranskienę, Sigitą Vavilavičienę, Daiva Motiejūnaitę. 
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Sveiką gyvenseną propaguojanti veikla neapsiribojo vien fiziniais kūno matavimais, bendruomenė 

buvo kviečiama ragauti sveikuoliškų užkandėlių, kurias ne tik pagamino, bet ir patraukliai patiekė 

auklės profesijos mokiniai (A-17 gr.). 

    
 

2018 m. kovo 29 d. vaikų kambaryje „Aitvariukas“ tvyrojo Velykų nuotaika. Auklės su mažyliais 

dažė margučius. Įvertinkite, ar mums pavyko! Gražių pavasario švenčių. 

  

 
 

 

Pavasario džiaugsmai 

   Pavasario džiaugsmai ir rūpesčiai pažadina kiekvieną: kas namelius tvarko, kas naujus 

įsirenginėja. Džiugu, kad randame laiko pasirūpinti ir mažaisiais broliais. 

   Vaikų priežiūros ,,Aitvariukas” vaikučiai ir būsimos auklės dėkoja centro darbuotojui Ramūnui 

Umbrasui, kuris parūpino du inkilėlius paukščiukams, ačiū Gintautui Cesiuliui ir Voicechui 

Jancevič, kad nepabijojo aukščio ir pritvirtino inkiliukus, paukšteliai tikrai atsidėkos savo 

čiulbėjimu.  

Visiems bus smalsu stebėti, kas apsigyvens naujuose nameliuose. 

Išsiilgta pavasarinė saulutė daro stebuklus, ji džiugina ir pripildo mūsų širdis  gerumo bei šilumos… 
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2018 m. balandžio 23 d. dalyvavome jubiliejinėje viktorinoje „Žinau, moku ir 

gebu“. 

Ne tik besirungiantys mokiniai apsikeitė draugystės dovanėlėmis, kurios atspindėjo jų profesijas, 

tačiau ir visi viktorinos dalyviai buvo pamaloninti – džiaugėsi auklės profesijos, A-17 gr. mokinių 

(mokytoja Sigita Vavilavičienė) pagamintais mielais suvenyrais „Vikšriukais“ 

Renginį vedė saulėtą nuotaiką dalinusios A-17 gr. mokinės Nijolė ir Raminta. Užduočių atlikimo 

metu dalyvius, žiūrovus bei vertinimo komisiją džiugino A17 gr. mokinių komanda nuotaikingais 

muzikiniais intarpais. 
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Gegužės 4 d. šventėme Mamyčių dieną 

  

  
  

Gegužės 14 d. auklės (A-17 gr.) lankėsi  vaikų darželyje ,,Pasaka“. Pavaduotoja J. 

Gedvilienė pakvietė būsimas aukles dalyvauti priešmokyklinės grupės „Ryto rate“ bei stebėti 

muzikinę veiklą. Geroji patirtis skatina kūrybiškiau organizuoti darbą su vaikais bei stiprina 

gyvenimiškus įgūdžius. 

  
 

Gegužės 21 d. auklės (A-17 gr.) lankėsi „Lazdynėlio“ vaikų darželyje. Darželio 

direktorė E. Markevičienė būsimoms auklėms pristatė Reggio  Emilia ikimokyklinio ugdymo 

programą, supažindino su grupių ir lauko aplinka. 
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Gera auklė – laiminga šeima 
2018 m.  gegužės 16 d. būsimos auklės (A -17 gr.), profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė ir 

praktinio mokymo vadovė Rūta Varnienė  viešėjo Kauno buitinių paslaugų mokykloje. Šioje 

mokykloje vykdoma auklės mokymo programa, todėl buvo labai smagu save parodyti ir į kitus 

pasižiūrėti. Pasidalijome gerąja patirtimi, diskutavome apie ateities planus ir perspektyvas. 

Susitikimas buvo skirtas šeimos dienai, kurią minėjome gegužės 15 d. Visi priėjome prie bendros 

išvados, kad gera auklė, jeigu ji dirba šeimoje, laimingos ir darnios šeimos garantas.  

2018 m. spalio 24 d. antro kurso auklės lankėsi darželyje „Vaikystės sodas“. 
Darželio vadovė Emilija mokines paskirstė į grupes, vėliau vyko aptarimas. Buvo įdomu susipažinti 

su kontekstinio ugdymo sistema ir pamatyti vaikų ugdymo modelį, kuris yra tikslingas ir sistemingas, 

nes vaikai geba susikaupti, klausyti, kalbėti, klausti bei kūrybiškai veikti. 
                                  

  
 

2018 m. spalio 25 d. vyko auklės konkursas.  

Geriausia aukle buvo išrinkta A-17 gr. mokinė Raminta Č. 

  
 

Lapkričio 7 d. šventėme jau tradicija tapusią AUKLĖS dieną! 
Šį kartą visus kvietėme į kūrybines Kaštoniuko dirbtuves. Džiaugėmės viešniomis: būsimosiomis 

auklėmis iš Kauno buitinių paslaugų mokyklos ir aukle Šarūne!  

Skambėjo muzika ir dainos,  kurias mums dovanojo I kurso auklės.  

Dėkoju už komandinį darbą Sigitai ir Ramunei, auklės mokymo programos profesijos mokytojoms 

ir visoms AUKLĖMS. 
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Sektorinio praktinio mokymo centro veiklos plėtra  
    2018 m. lapkričio 6 – 9 dienomis būsimos  auklės tobulino profesines kompetencijas kartu su 

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos auklėmis. Vienuolika merginų iš Kauno mokyklos 

įsiliejo į mokymo procesą, atliko užduotis, žaidė su vaikučiais centro vaikų priežiūros kambaryje 

,,Aitvariukas“. Merginų veiklas organizavo ir vertino auklių profesijos mokytoja Sigita        

  

 

Pamokos auklėms kitaip 
2018 m. lapkričio 15 d. būsimos auklės, A-18 grupės mokinės, dalyvavo paskaitoje „Psichologinis 

vaiko raidos vystymasis“, kuri vyko Vilniaus rajono poliklinikos Psichikos sveikatos centre. 

Medicinos psichologė Renata Leonavičienė supažindino su vaiko ikimokyklinės raidos vystymusi 

klinikiniame kontekste. Mokinės sužinojo, kuo svarbus pažinimo ugdymas, kokių pasekmių vaiko 

raidai turi emocinio ir psichologinio ryšio su artimaisiais trūkumas, kokios priežastys gali nulemti 
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vaiko ateitį bei psichologinį pasiruošimą gyvenimui. Nuoširdi bendravimo aplinka leido mokinėms 

geriau įsigilinti į pažintinės paskaitos temą ir nevaržomai užduoti rūpimus klausimus lektorei. 

   
                                            

2018 m. lapkričio 22 d. Lietuvos 100-mečio nacionalinės karjeros savaitės ketvirtą dieną socialinio 

darbuotojo padėjėjo ir auklės specialybės mokinės kartu su mokytojomis Gitana bei Sigita tiesiogiai 

stebėjo bei klausė ypatingą pranešimą apie sveiką maistą. Vėliau, stebėdamos tiesioginę transliaciją 

iš „Virtuvės mitų griovėjo“ mokyklos klasės, įkurtos Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, 

dalyvavo smagiose sveikos mitybos dirbtuvėse – drauge su Alfu mokėsi gaminti glotnutį su špinatais 

ir ledus su braškėmis. 

  

  
 

2018 m. gruodžio 19 d. Kalėdų senelio laukė vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ vaikai 

su tėveliais ir auklės, ir mokytojos. Gražiausių metų švenčių proga būsimos auklės kartu su 

profesijos mokytoja Sigita Vavilavičiene paruošė vaidinimą „Kalėdinė pasaka“. Šventinės 

nuotaikos užburti visi laukė Kalėdų senelio ir jis atėjo su dideliu maišu dovanų. 
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Ištisus metus vaikų priežiūros kambarys ,,Aitvariukas” teikė vaikų priežiūros paslaugas. 

Tai puiki auklių praktinio mokymo bazė. Per 2018 m. buvo užregistruoti 8 vaikai, su 4 vaikais 

sutartys buvo pratęstos.Taigi, iš viso turėjome 12 vaikiukų. 

 

  

  

Kurkime su vaiku, vaikui, dėl vaiko                          
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Centro padalinio ,,Profesijų gidas” veiklos 

Fotografijų paroda ,,Senieji amatai“ 
 2018 m. gegužės 18 d. ,,Profesijų gide“ buvo atidaryta fotografijų paroda.  

Minėdami Lietuvos 100-metį prisimename savo šaknis. Senieji amatai - ideali tautos savitumo 

išraiškos forma.  

Šiuolaikinių  technologijų dėka pabandėme sustabdyti laiką, atskleisti stebuklingą rankų jėgą, kai 

kiekvienas amatininko paliestas daiktas spinduliuoja neįtikėtiną energiją. 

Idėja gimė bendradarbiaujant su „Senųjų amatų dirbtuvės“ ir „Vilniaus puodžių cechas“ meistrais.  

Dėkojame amatininkams, sutikusiems dalyvauti fotosesijoje. 

Parodą rengė F-53 gr. mokiniai ir fotografų  prof.mokytoja J.Ambrazaitytė. 

 

  

  
,,Profesijų gido” veiklos per 2018 m.  

 Nuo  spalio mėnesio centro padalinyje ,,Profesijų gidas” Vilniaus miesto mokykloms pristatėme 

šias mokymo programas: apeigų ir švenčių organizatoriaus, masažuotojo, higieninės kosmetikos 

kosmetiko ir auklės. 

Didžiausio susidomėjimo sulaukė higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa.  

Iš viso ,,Profesijų gidą” aplankė 57 mokiniai. Viliamės, kad jie rinksis profesiją mūsų centre. 
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Prekiavome mokinių kūrybiniais darbais. Per 2018 m. pardavėme prekių už 137 eurus. 

 

 

 

Jei nori nueiti greitai - eik vienas. Jei nori nueiti toli – eik su komanda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

nr. 

Data Mokyklos pavadinimas Mokinių 

skaičius 

Pristatoma mokymo programa 

1. 2018-10-24 Vilniaus „Žaros“ gimnazija 12 Higieninės kosmetikos kosmetiko 

mokymo programa 

2. 2018-10-24 Vilniaus „Žaros“ gimnazija 12 Higieninės kosmetikos kosmetiko 

mokymo programa 

3. 2018-11-14 Vilniaus Kalvelių „Aušros“ 

gimnazija 

9 Higieninės kosmetikos kosmetiko 

mokymo programa 

4. 2018-11-21 Vilniaus Naujininkų mokykla 7 Higieninės kosmetikos kosmetiko 

mokymo programa 

5. 2018-11-28 Vilniaus „Žaros“ gimnazija 10 Higieninės kosmetikos kosmetiko 

mokymo programa 

6. 2018-12-07 Vilniaus Naujininkų mokykla 7 Auklės mokymo programa 
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SPORTO  PASIEKIMAI 

 

2018-01-18 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šachmatų varžybos  

I vieta. 
                     Evelina Stasiukonytė    Fl-24  

                     Agneška Petrukevič    Fl-24  

                                               
 

2018-01-18 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių šaškių varžybos  

III vieta. 
                     Diana Tarasevič     M-4  

                     Diana Baginskaitė    VFl-23  

                     Indrė Balčiūnaitė      VFl-23  

              

                                           
 

2018-01-31 Lietuvos PMĮ mokinių sporto žaidynių merginų stalo teniso finalinės varžybos  

II vieta. 
Olivija Zabulytė    M-4 

                      Diana Tarasevič    M-4 

                      Samanta Tomaševič   M-4 

                      Kotryna Adomavičiūtė HK-20 
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Olivija Zabulytė, M-4 gr. mokinė, individualiose stalo teniso varžybose iškovojo sidabro medalį. 

 

                 
 

2018-01-31 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių tinklinio varžybos III vieta. 

 

                     Evelina Adulčikaitė VFl-23 

                     Kotryna Valčiokaitė VFl-23 

                     Gabija Puodžiulytė K-113 
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                     Lina Dzikavičiūtė VHK-23 

                     Neringa Rukšnaitytė VHK-23  

                     Karolina Polonskaja VF-55 

                     Evelina Pajenčkovska VF-55 

                     Ieva Paplauskaitė VHK-21 

                     Agneška Petrukevič Fl-24 

 

  
 

2018-02-06-15 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių krepšinio varžybos  

II vieta.   
                      Simona Pakštaitė   M-4 

                      Diana Tarasevič   M-4 

                      Rūta Ivanauskaitė   Ap-11 

                      Diana Aliukonienė  A-17 

                      Kristina Kačemceva  R-10 

                      Lina Dzikavičiūtė  VHK-23 

                      Neringa Rukšnaitytė  VHK-23 

                      Ieva Čirūnaitė  I-12 

                      Olga Karpovič  A-17 

 

                                                         
2018-05-09 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių smiginio varžybos  

III vieta. 

                     Vitalija Sederevičiūtė    VK-108 

                     Indrė Balčiūnaitė      VFl-23 
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2018-05-24 Mykolo Romerio universitete DIDLAUKIO akademinio miestelio Olimpinė diena. 
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2018-05-27 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“. 
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2018-09-25 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Rudens kroso 

varžybos.  Nugalėtojai: 

        Merginos 

            I vieta   Arina Vorobjova M-9 (1,27 min.)       

           II vieta   Marija Strukovskaja K-117 (1,38 min.)       

          III vieta   Veronika Vartanova HK-29  (1,40 min.)                                        

        Vaikinai   

              I vieta  Domas Krivelis VF-58 (3,21 min.)                 

             II vieta  Matas Kaleinikovas K-116 (3,22 min.)              

            III vieta  Vilmantas Pinkevičius VK-115 (3,38 min.) 
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2018-11-21 Mykolo Romerio universitete Aukštokiada-2018  

3x3 krepšinio varžybos  

              I vieta   VPVDPRC „Patrankos“  

            III vieta   VPVDPRC „Mišrūnai“ 

    
 

       
2018-11-28 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro I kurso mokinių 

(merginų) Kvadrato varžybos.  

        Nugalėtojai: 

            I vieta   VK-115  

           II vieta   A-18     

          III vieta   HK-29 
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2018-12-13 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro I kurso ir II-III kurso 

rinktinių merginų Tinklinio varžybos.  
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
 

 
 

Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime 

“Praktika užsienyje – profesinių kompetencijų tobulinimo galimybė“  

Nr. 2017-1-LT01-KA102-034964 
2018 m. kovo 5-8 d. centro direktorė ir 

projektų vadovė su parengiamuoju  vizitu 

vyko į Prancūziją. Vizito metu aptartos 

bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje 

galimybės su profesinėmis mokyklomis 

Lycée Marie CURIE, Lycée Desaix ir 

Lafayette High School . 

 

 

 

2018 m. kovo 5-23 d. vyko mokinių, 

besimokančių masažuotojo mokymo programoje, 

stažuotė Estijoje. Stažuotėje dalyvavo keturios 

M-5 ir M-7 grupių mokinės. Mokinės stažuotę 

atliko Taline įsikūrusioje privačioje masažo 

mokykloje M. I. Massaazikool OÜ. 

 

2018 m. kovo 12-30 d. vyko mokinių, 

besimokančių higieninės kosmetikos 

kosmetiko mokymo programoje, stažuotė 

Prancūzijoje. Stažuotėje dalyvavo šešios HK-

20 ir HK-22 gr. mokinės. Mokinės stažuotę 

atliko Klermonte esančioje mokykloje Lycée 

des Métiers des Services Marie Curie bei 

grožio salonuose: Linéa Sun, 

Body’minute/Nail’Minute, Oïa Beauté, 

Délices des beautés du monde, Royatonic. 

  

 

2018 m. balandžio 2-20 d. vyko mokinių, 

besimokančių masažuotojo mokymo programoje, 

stažuotė Estijoje. Stažuotėje dalyvavo keturi M-5 

ir M-7 grupių mokiniai. Mokiniai stažuotę atliko 

Talino privačioje masažo mokykloje M. I. 

Massaazikool OÜ. 
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2018 m. balandžio 9-27 d. vyko mokinių, 

besimokančių kirpėjo mokymo programoje, 

stažuotė Latvijoje. Stažuotėje dalyvavo šeši 

K-109 gr. mokiniai. Mokiniai stažuotę atliko 

Rygoje esančioje profesinėje mokykloje 

Rigas stila un modes tehnikums. 

 

 

 

2018 m. balandžio 23 d.  – gegužės 11 d. vyko 

mokinių, besimokančių kirpėjo mokymo 

programoje, stažuotė Makedonijoje. Stažuotėje 

dalyvavo keturi K-109 ir K-110 grupių mokiniai.  

Dalyviai atliko praktiką privačioje profesinėje 

mokykloje PCSO AKademija Leontic. 

 

2018 m. balandžio 30 d. – gegužės 18 d. vyko 

mokinių, besimokančių higieninės 

kosmetikos kosmetiko mokymo programoje, 

stažuotė Berlyne. Stažuotėje dalyvavo 

aštuonios HK-20 ir HK-22 gr. mokinės. 

Mokinės stažuotę atliko realiose darbo 

vietose, įmonėse. 

 

 

 

2018 m. balandžio 30 d. – gegužės 4 d. 

kosmetiko  mokymo programoje dirbanti 

profesijos mokytoja Renata Dovgialo lankėsi 

Berlyne ir atliko mokomąją praktiką grožio 

salone „Ruck“.  
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Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime 

Nr. 2018-1-LT01-KA116-046769, „Profesinis tobulėjimas su „Erasmus+“ 

 
2018 m. spalio 8-12 d. centro specialioji 

pedagogė Gitana Baranskienė, vyko į Latviją. 

Dalyvė lankėsi Rigas stila un modes 

tehnikums, kur susipažino su Latvijos 

profesinio rengimo sistema, su asmenų, 

turinčių specialiųjų poreikių, profesiniu 

mokymu, stebėjo praktinio mokymo 

užsiėmimus. Taip pat dalyvė lankėsi 

socialinėse įmonėse „CERĪBU SPĀRNI” ir 

„VISI VAR“, kur susipažino su neįgalių 

asmenų užimtumo organizavimu, įdarbinimo 

galimybėmis, socialine integracija. 
 

 

2018 m. spalio 8-12 d. trys profesijos 

mokytojos, dirbančios Dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojo ir Kirpėjo mokymo 

programose, vyko į Portugaliją. Dalyves 

priėmė ir vizito programą organizavo EPD – 

European Projects Development Unipessoal 

Lda, esanti Montijo mieste. 

 

 

 

2018 m. spalio 8-19 d. vyko mokinių, 

besimokančių Dailiųjų tekstilės dirbinių 

gamintojo programoje, stažuotė Latvijoje. 

Stažuotės dalyviai – trys DTP-1 ir DTP-2 

grupių mokiniai. Stažuotę dalyviai atliko 

Rigas stila un modes tehnikums.  

 

 

 

2018 m. gruodžio 3-6 d. centro direktorė ir 

projektų vadovė su parengiamuoju  vizitu 

vyko į Portugaliją. Vizito metu aptartos 

bendradarbiavimo „Erasmus+“ programoje 

galimybės su E.P.D. – European Projects 

Development atstovais. 
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Strateginės partnerystės projektai 

 “European mobility network for vocational training in floristry (VocFlo)”, 

Nr. 2015-1-DE02-KA202-002460 
2018 m. birželio 4-7 d. Vokietijoje, Drezdeno 

floristikos institute, vyko mokytojų, 

dalyvaujančių VocFlo projekte, seminaras. Jame 

dalyvavo VPVDPRC profesijos mokytojos 

Stanislava Kareckienė ir Nijolė Kutkienė. 

Seminaro dalyviai susipažino su ECVET nauda 

profesinio mokymo institucijoms, su ECVET 

įgyvendinimo etapais planuojant ir įgyvendinant 

mokinių geografinį mobilumą.  

 

 
2018 m. liepos 12-13 d. Slovakijoje, Pruske 

mieste, vyko baigiamasis projekto partnerių 

susitikimas. Jame dalyvavo visi projekto 

partneriai iš Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, 

Norvegijos, Nyderlandų, Slovakijos bei Lietuvos. 

Iš VPVDPRC į susitikimą vyko direktorė R. 

Pečiukaitytė, profesijos mokytoja I. Leontjeva ir 

projektų vadovė R. Damkauskienė. Susitikimo 

metu dalyviai diskutavo apie įgyvendintas 

projekto veiklas, sukurtus intelektinius produktus, 

jų naudą partnerių institucijoms bei floristo 

profesiniam mokymui.  

 

 

Strateginės partnerystės projektai 

„Acquiring knowledge of European standards for development cosmetic 

products of organic origin“ (ORGANIC), Nr. 2017-1-МK01-KА202-035426 
 

2018 m. kovo 12-16  d. centre vyko viena iš 

„Erasmus+“ projekto „ORGANIC“ veiklų –

mokytojų, dirbančių kosmetiko mokymo 

programoje, mokymai. Į šiuos mokymus 

atvyko penki dalyviai iš Makedonijos, trys 

dalyviai iš Švedijos, taip pat dalyvavo ir centro 

mokytojai.   

 

 

 

2018 m. spalio 15-20  d. trys Higieninės 

kosmetikos kosmetiko programoje dirbančios 

profesijos mokytojos vyko į Makedonijos 

sostinę Skopjė, kur dalyvavo „Erasmus+“ 

projekto „ORGANIC“ praktiniame seminare. 
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VPVDPRC dalyvavo “Erasmus+” programoje kaip priimantis partneris 

 
2018 m. sausio 17 d. centre viešėjo svečiai iš 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

(Rezeknės meno ir dizaino mokykla). Svečiai 

susipažino su centre vykdomomis mokymo 

programomis, projektine veikla, susitarta dėl 

bendradarbiavimo „Erasmus+“ programos 

projektuose. 

 

 

 

 

2018 m. vasario 26 d. – kovo 12 d. centre 

stažavosi 10 mokinių iš Makedonijos 

Respublikos sostinėje Skopje esančios 

profesinės mokyklos PCSO. AKADEMIJA 

LEONTIK- SKOPJE („Erasmus+“ projekto 

Nr.2017-1-МК01-КА102-035274 „Through 

practice to perfection“ dalyviai). Merginos, 

besimokančios kosmetiko profesijos,.atliko 

praktiką Lietuvoje. 

 

2018 m. balandžio 19 d. centre viešėjo svečiai 

iš Portugalijos, „Erasmus+“ programos 

projekto „EURsphere Manuever your Future“ 

(Nr. 2017-1-PT01-KA116-035500) dalyviai. 

Svečiai susipažino su centru, vykdomomis 

mokymo programomis, praktinio mokymo 

dirbtuvėmis.  

 

 
2018 m. rugsėjo 22 d.-spalio 12 d. Lietuvoje viešėjo Erasmus+ projekto dalyviai, aštuoni mokiniai 

ir trys mokytojai iš Prancūzijos (Klermonto mieste esančios Lycées des Métiers des services 

mokyklos). Dalyviai, besimokantys kosmetiko ir kirpėjo profesijų, atliko praktiką centre.  

 

2018 m. spalio mėn. centre pagal „Erasmus+“ 

programą praktiką atliko mokiniai iš Rēzeknes 

Mākslas un dizaina vidusskola (Rezeknės meno ir 

dizaino mokykla). Moksleiviai mokėsi pagal 

fotografo modulinę programą ir susipažino su 

įvairiomis fotografijos technologijomis. 
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2018 m. spalio 16-29 d. centre stažavosi keturi 

„Erasmus+“  programos dalyviai (du mokiniai, 

būsimi kirpėjai, ir dvi kirpėjų mokytojos) iš 

Čekijos, Pardubice mieste esančios mokyklos 

Střední průmyslová škola. Atvykusios mokytojos 

susipažino su centru, administracija, mokytojais, 

kirpėjo mokymo programa, stebėjo praktinius 

užsiėmimus. Mokiniai dirbo centro kirpykloje, 

kartu su mūsų centro mokiniais vyko į „Vilniaus 

krašto žmonių su negalia sąjungą“, kur atliko vyrų 

ir moterų kirpimus, dalyvavo seminare „Ilgalaikio 

plaukų tiesinimo Coco choco technologija“, 

susipažino su grožio salono „Fox Style“ veikla.   

 

 

2018 m. lapkričio 26  d. centre lankėsi viešnia iš 

Prancūzijos, Reze mieste esančios profesinės 

mokyklos Lycee Louis – Jacques Goussier. 

Viešnia susipažino su centre vykdomomis 

mokymo programomis, projektine veikla, susitarta 

dėl bendradarbiavimo „Erasmus+“ programos 

projektuose. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 2018 m. rugsėjo 24-28 d., įgyvendinant Euroguidance programos projektą, atliepiant šios 

programos numatytam tikslui – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje, aštuonių šalių 

atstovai dalyvavo Erasmus+ programos projekto konferencijoje „Verslumo įgūdžių skatinimas per 

formalų ir neformalųjį ugdymą“ (Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal 

activities), kuri vyko Targu Mureše (Targu Mureş), Rumunijoje. Konferencijoje dalyvavo centro 

profesijos mokytoja Daiva Motiejūnaitė. 
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2019 METŲ CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO IR 

VYKDYMO DARBO GRUPĖS 

 
 

 

PIRMAS PRIORITETAS 

 

Modernaus profesinio mokymo užtikrinimas – 

verslo ir mokslo bendradarbiavimas, 

tarptautiškumo, savarankiškumo ir 

atsakomybės didinimas. 

 

 

         Vadovė  S. Kutienė 

 

Nariai: 

1. G.Baranskienė 

2. R.Talačkienė 

3. R.Varnienė 

4. E.Liutvinienė 

5. R.Damkauskienė 

6. L.Pangonytė 

7. A.Markelis 

 

 
 

ANTRAS PRIORITETAS 

 

Centro skyrių veiklos pagrindas – geros 

kokybės švietimas (ugdymo programų ir 

sutarčių vykdymas). 

 

 

Vadovė V. Griziūnienė 

Nariai: 

1. D.Motiejūnaitė 

2. K.Uginčienė 

3. A.Lenkaitienė 

Vadovė E. Dūdienė 

Nariai: 

1. A.Pisarevskaja 

2. E.Jovaišaitė 

3. L.Menčinskaitė 

Vadovė R. Matulevičienė 

Nariai: 

1. R.Trapenskaitė 

2. S.Pranculienė 

3. L.Veličkienė 

 

 

 

 

 

 

 

TREČIAS PRIORITETAS 

 

Mokytojų dalykinių kompetencijų 

tobulinimas, atsižvelgiant į ugdymo turinio 

kaitą. 

 

         Vadovė – K. Čemeškaitė 

 

Nariai: 

1. K.Uginčienė 

2. A.Lenkaitienė 

3. L.Menčinskaitė 

4. R.Trapenskaitė 

5. K.Rekašius 

6. S.Kutienė 

 

 

 


