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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 PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

2021 MOKSLO METŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI 

 
 Mokinių skaičius 2020–2021 mokslo metų pabaigoje – 995 mok. iš jų  ( 388 keliami į 

aukštesnį kursą, baigė mokslus 586 mokinių II ir III kursas, akademinėse 21 ). 

 Mokinių nubyrėjimo procentas – 94 

 Grupių pažangumo vidurkis – 7,6 

 Grupių pažangumo procentas – 84,1 

 Pirmūnų skaičius – 319 

 Nepažangių mokinių skaičius – 169 

 Iš viso praleista pamokų – 16512 

 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų – 14 

 Praleista nepateisintų pamokų – 178 

 2021m. m. centrą baigė 586 mokinių. Profesinio mokymo diplomai išduoti 535 mok. (iš jų 

eksternai - 7 ).  

 Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti – 103 mokiniui. 

 Neįgijo kompetencijų arba neatliko baigiamosios praktikos ir gavo pažymas 51  mokiniai.  

 Brandos egzaminus 2021 metais laikė 90 mokiniai: 

 brandos atestatus įgijo  

 84 mok. ( 2 buvusios mokinės); 

 mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k. 2055) gavo - 8 mokiniai;    

 technologijų egzaminą laikė 87 mokiniai. 

 2021-2022 m. m. į pirmą kursą priimta 689 mokiniai (2021-09-01). 

 

- Papildomai 2021-2022 m. m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais priimta – 80 mokinių. 

- 2021-2022 m. m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais išbraukta -   155  mokiniai. 

 2021-2022 m. m. gruodžio 31 iš viso centre mokosi 993 mokiniai (iš jų 16 mok. 

akademinėse atostogose ). 

 Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo 

programa mokosi 207 mokiniai ( duomenys 2021 12-31). 

 Pagal trejų mokymosi metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo 

programas mokosi 9 mokiniai ( duomenys 2021 12-31).  

 Pagal 0,3 mėn. -2 metų mokymosi trukmės pirminio profesinio mokymo programas, 

mokosi  524  mokiniai ( duomenys 2021 12-31). 

 Pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokosi – 228 mok.  

 Vieno modulio mokosi 25 mokiniai. 
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 CENTRO MOKINIŲ PASIEKIMAI 2021 
METAIS, KURIAIS DIDŽIUOJAMĖS 

 
 

GIMNAZIJOS SKYRIUS  

SAUSIS 

ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA... 

2021 m. sausio 13 dieną minėjome Laisvės gynėjų dienos 30-ąsias metines.  

Sausio 13-oji  – mūsų atminties, šviesios vilties, tvirtybės ir pasididžiavimo Diena. Šiemet ji kitokia... 

Viltingai uždegėme žvakeles. Pirmoji pamoka, kurią mokytojai vedė nuotoliniu būdu „Atmintis gyva, 

nes liudija“, skirta atminimui ir begalinei pagarbai žmonių, žuvusių už mūsų Laisvę, už mums visiems 

suteiktą galimybę ją pajusti, saugoti, branginti, perduoti ateities kartoms... Visuotinė pilietinė 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ jau tapo tradicine mūsų bendruomenėje. 
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VASARIS 

LIETUVOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 

2021 m. vasario mėnesį prasidėjo Lietuvos meninio skaitymo konkursas, kurį organizuoja 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šiame konkurse  dalyvauja dvi gimnazijos skyriaus 

11 klasės mokinės: Danielė Bulkinaitė (VK-124 gr.) ir Urtė Gudzikaitė (VK-125 gr.). Jų lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja - Giedrė Trembo, o pasiruošti konkursui padėjo dramos būrelio vadovė 

Zina Žvalionienė. Kaip ir kiekvienas dalyvis konkurse mokinės turėjo nufilmuoti savo pasirodymus 

ir įkelti į YouTube platformą. Nekantriai lauksime rezultatų. Jie bus skelbiami balandžio mėnesį.  

 KOVAS 

VIRTUALIOS PAMOKOS, SKIRTOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMUI PAMINĖTI 

2021 m. kovo 8-9 dienomis gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvavo Kauno Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus lektorės Simonos Lukėnienės ir menotyrininkės 

Agnės Taliūtės parengtose virtualiose pamokose „2 dienos/ 2 istorijos“.  Artėjant Kovo 11-osios 

šventei, vyresniųjų klasių moksleiviai turėjo galimybę kalbėtis apie dvi valstybingumo ir dailės 

istorijos versijas. Edukacijoje sužinojome ne tik kaip keliavome ir pasiekėme vasario 16-ąją, bet ir 

kas nutiko kitą vasario 17-ąją dieną, kaip menininkai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo. Taip pat pamatėme muziejaus fonduose saugomų kultūros artefaktų nuotraukas, 

dailininkų kūrinių originalus, susijusius su Lietuvos valstybės ir tautiškumo išsaugojimu. 

I diena. Valstybingumas ir dailė 

Lietuva – vieniems tai žemė, kitiems – kalba, tretiems – tradicijos. Bet, pirmiausia, Lietuva yra 

nepriklausoma valstybė. Tai, kad šiandien esame laisvi yra dėka susivienijimo ir ėjimo į priekį petys 

petin. Ką ir darė XX a. I p. dailininkai, kartu su kitais kultūros veikėjais prisidėjo prie Nacionalinio 

judėjimo. Drauge jie ne tik svajojo, bet ir vykdė veiklas, kad pasiektų bendrą tikslą – iškovotų šalies 

laisvę. Virtualios pamokos I dalyje mokiniai išgirdo bei pamatė, kaip dailininkai, 

išgyvenę sostapilio Vilniaus netektį, kūrė Lietuvą, t.y. valstybingumo simbolius, Laikinojoje 

sostinėje. 

  

II diena. Valstybė – moteris – menas 

Pamokoje pasakojama kitokia valstybingumo versija. Ta, kurioje moteris aktyviai dalyvavo ir veikė, 

bet dažnai liko nematoma – paraštėse. Sužinojome apie moterų vaidmenį kuriant nepriklausomą 

valstybę bei priežastis, kodėl jų parašai neatsidūrė Lietuvos Nepriklausomybės akte. Taip pat 

pamokoje išgirdome sufražizmo, emancipacijos sąvokas, jas nagrinėjome kaip valstybingumo, 
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demokratijos principus.  Sužinojome apie moteris, kūrusias Lietuvą, XX a. I pusės moterų menininkių 

kūrybą, 1938 m. susikūrusios Lietuvos moterų dailininkių draugijos veiklą. 

  

 

KOVAS 

ŠVENTINIS PROTMŪŠIS, SKIRTAS KOVO 11-JAI PAMINĖTI 

2021 m. kovo 10  d. centro bendruomenė buvo pakviesta į šventinį protmūšį „Iš praeities per 

dabartį į ateitį“. Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena visus pasveikimo centro direktorė 

Rita Pečiukaitytė, gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Gimnazijos skyriaus mokytojai 

Kostas Rekašius ir Sabina Pranculienė parengė protmūšio klausimus, o dramos būrelio vadovė Zina 

Žvalionienė vedė šį renginį. Vaizdo įrašą sumontavo būrelio vadovas  Deividas Janavicus. 

Nugalėtojais tapo:   

 I vieta – SD-11 grupės mokinys Mantas Kauzonas;  

 II vieta – TSD-2 grupės mokinė Kristina Gaižiūnienė;  

 III vieta – mokytoja Rūta Varnienė.  

Sveikiname visus. Jiems bus įteikti prizai., profesijos mokytojai Daivai Motiejūnaitei už parengtą 

skelbimą. 

Renginį organizavo ir jį vedė būrelių vadovė, profesijos mokytoja Zina Žvalionienė ir profesijos 

mokytojas Deividas Janavicus. Vaizdo įrašą sumontavo profesijos mokytojas Deividas Janavicus. 

KONKURSAS „OLIMPIS 2021“ 

2021 m. kovo mėnesį gimnazijos skyriaus 11-ų, 12-ų klasių mokiniai dalyvavo respublikinio 

konkurso „Olympis 2021“ pavasarinėje sesijoje ir iškovojo aštuonis I-jo laipsnio, dešimt II-jo 

laipsnio ir keturiolika III-jo laipsnio diplomų. Geriausiai šiame konkurse pasirodė Simonas 

Lukoševičius iš VF-60 grupės. Jis laimėjo net tris diplomus: I laipsnio diplomą iš anglų kalbos 

(mokytoja Viktorija Žibortaitė) ir 2 II laipsnio diplomus: lietuvių kalbos ir literatūros konkurse 

(mokytoja Roberta Trapenskaitė) bei istorijos (mokytojas Kostas Rekašius). Tris diplomus laimėjo 

ir Arina Šaparna iš VF-61 grupės: I laipsnio diplomą matematikos (mokytoja Laima Veličkienė), II 

laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja Roberta Trapenskaitė) bei III laipsnio anglų kalbos 

(mokytoja Viktorija Žibortaitė) konkurso diplomai. Tris III laipsnio diplomus iš lietuvių kalbos ir 

literatūros (mokytoja Roberta Trapenskaitė), anglų kalbos (mokytoja Viktorija Žibortaitė) bei 

matematikos (mokytoja Laima Veličkienė) laimėjo Milda Martinaitytė iš VF-60 grupės. Po 2 

diplomus gavo Ugnė Skrabaitė iš VFL-28 grupės (I laipsnio anglų kalbos ir I laipsnio biologijos  

konkurso diplomai), Karolis Karpičius iš VF-60 grupės ( III laipsnio lietuvių kalbos ir literatūros 

bei III laipsnio istorijos konkursų diplomai), Birutė Baranova iš VK-118 grupės (II laipsnio lietuvių 

kalbos ir literatūros, III laipsnio istorijos konkurso diplomai). Aušrinė Jagminaitė iš VFL-28 grupės 

(I laipsnio anglų kalbos konkurse bei III laipsnio istorijos konkurso diplomai). Gabija Gaižutytė iš 

VF-60 grupės (I laipsnio anglų kalbos bei III laipsnio istorijos konkurso diplomai). Alina 
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Vladimirova iš VK-125 grupės (II laipsnio matematikos ir III laipsnio anglų kalbos konkursų 

diplomai). Nikolė Vasiljeva iš VI-2 grupės (II laipsnio biologijos ir III laipsnio matematikos 

konkursų diplomai). Po vieną diplomą konkurse „OLIMPIS 2021“ gavo Gabrielė Loveikytė, 

Agnieška Voronecka, Virginija Vrubliauskaitė, Diana Romancova, Pijus Gylys, Viktorija 

Šeštokaitė, Jaroslava Gerviatovič, Gabrielė Trukšnytė, Kamilė Lošakevič, Sabina Fiodorova, Agata 

Fiodorova.. 

Mokinius konkursui ruošė mokytojai: Laima Veličkienė, Roberta Trapenskaitė, Kostas Rekašius, 

Sabina Pranculienė, Viktorija Žibortaitė.  

Ačiū mokytojai Laimai Veličkienei, edukacinio konkurso „Olympis“ organizatorei.  

 
 

TARPTAUTINIS NUOTOLINIS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ 

MOKINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, RUSŲ) KONKURSAS 

2021 m. kovo 31 d. Gimnazijos skyriaus VF-60 grupės mokinė Džulija Novikevič dalyvavo 

tarptautiniame nuotoliniame užsienio (anglų ) kalbos konkurse. Mokinę konkursui parengė anglų 

kalbos mokytoja Viktorija Žibortaitė,  o VK-124 grupės mokinė Jaroslava Gerviatovič dalyvavo 

tarptautiniame nuotoliniame užsienio (rusų ) kalbos konkurse. Mokinę konkursui parengė rusų 

kalbos mokytoja Jiucija Jarmolkovič. Mokinės jungėsi per Microsoft Teams platformą. Sėkmingas 

pasirengimas, prisijungimas ir aktyvus dalyvavimas mūsų centrui dovanojo puikius rezultatus. 

Mokinė Jaroslava Gerviatovič konkurse iškovojo III-ją vietą. 
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BALANDIS 

TARPTAUTINĖ NUOTOLINĖ MOKINIŲ KONFERENCIJA „KŪRY-

BIŠKUMAS IR TECHNOLOGIJOS NUOTOLINIAME MOKYME“ 

2021 m. balandžio 21 d. 2 Gimnazijos skyriaus mokinės: Gabrielė Žulytė (VI-2 gr.) ir Emilija 

Bučytė (VK-118 gr.) dalyvavo tarptautinėje mokinių konferencijoje „Kūrybiškumas ir technologijos 

nuotoliniame mokyme“, kurią organizavo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centras. Mokines ruošė anglų kalbos mokytoja Viktorija Žibortaitė ir rusų kalbos mokytoja Jiucija 

Jarmolkovič. Tarptautinė mokinių  konferencija buvo organizuota anglų kalba "Creativity and 

Technology in Distance Learning“ (Kūrybiškumas ir technologijos nuotoliniame mokyme) ir skirta 

pasaulinei kūrybiškumo dienai paminėti. Konferencijos metu Gabrielė  ir Emilija pristatė temą 

„Creative insight  into the future“ (Kūrybiškai žiūrime į ateitį). Konferencijos dalyviai taip pat 

pasidalino savo patirtimi ir įspūdžiais apie nuotolinį mokymą, pasiūlė kūrybiškus, įdomius 

technologijų taikymo būdus, kurie padėtų pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Mokytis smagu net 

jeigu liekame namuose, teigė konferencijos dalyviai. 

  
 

EKSPEDICIJA NEVAIŠIŲ KALVOS AUKŠČIO NUSTATYMUI 
2021 metų balandžio 16 dieną 8 žmonių komanda iš Vilniaus (tarp jų Vilniaus universiteto 

Kartografijos ir geoinformatikos katedros mokslininkai, geografijos mokytojai, Lietuvos geografų 

draugijos atstovai) vyko į ekspediciją kryptimi link Ignalinos rajono savivaldybės Ceikinių 

seniūnijos netoli nuo Nevaišių kalvos esančios bevardės kalvos identifikacijai ir aukščio 

nustatymui. Dėl savo unikalios geomorfologijos Nevaišių kalva ir bevardė kalva, esanti tarp 

Nevaišių, Jakaviškių, Lepšių kaimų bei Ceikiškės viensėdžio, priklauso Nevaišių geomorfologinio 

draustinio teritorijai. Džiugu, kad tarp šios ekspedicijos dalyvių ir mūsų centro geografijos ir 

biologijos mokytoja metodininkė Sabina Pranculienė. Atvykę į ekspedicijos tikslo vietą, 

mokslininkai-kartografai, pasitelkę profesionalias šiuolaikines padėties bei aukščio nustatymo 

priemones (GPS imtuvą), atliko matavimo tyrimus, kurie parodė, kad nors antroji bevardė kalva 

nėra aukštesnė už pirmąją (oficiali Nevaišių), ji tikrai gali pretenduoti bent į šeštą vietą Lietuvos 

aukščiausių kalvų dešimtuke! O tai pakeistų dabartinę Lietuvos geografinių ekstremumų sąrąšo  

konfigūraciją. Ekspedicijos dalyviai savo buvimą užfiksavo "Aukštojų" žemėlapyje. Mokytoja 

Sabina supažindino savo mokinius su ekspedicijos narių atliktais tyrimais ir kvietė visus domėtis 
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mūsų krašto geografija, turtinti žinias apie savo šalį, lankyti aukščiausias Lietuvos vietas ir savo 

įspūdžiais dalintis geografų sukurtame žemėlapyje.  

 

 

RESPUBLIKINIS GAMTAMOKSLINIS KONKURSAS „MES – 

ŽEMĖS VAIKAI“ 

2021 m. balandžio 22 d. mūsų centro gimnazistų komanda dalyvavo gamtamoksliniame 

respublikiniame Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų 11-12 klasių mokinių virtualiame 

konkurse „Mes - Žemės vaikai“, skirtame tarptautinei Žemės dienai paminėti. Konkursą sudarė:   

Pirmasis etapas, kurio metu komandai reikėjo  parengti namų darbą – dovaną 

Žemei. Namų darbą iš draugiškų aplinkai medžiagų ruošė kiekvienas individualiai: kas iš namų 

kiemo, kas iš buto, terasos ar net namų palangės. Į mus supančią erdvę pasižiūrėta išradingai ir 

kūrybiškai. Visi mokinių kurti kūriniai turi didesnę ar mažesnę išliekamąją vertę. Naudojamos 

aplinkai draugiškos medžiagos (akmenys, kriauklės, kankorėžiai, samanos, gėlės, kelmai, rąstai) ir 

namuose rasti, nenaudojami daiktai (stiklainiai, indeliai, vazonėliai). Padaryta nemažai labai įvairaus 

pobūdžio darbelių. Mokiniai dirbo individualiai, dažnai kartu su artimaisiais šeimos nariais.  Vienos 

dovanos džiugins Žemę (ir mus) ilgai, pavyzdžiui, sukonstruoti vabalų viešbučiai. Kitos dovanos ne 

tokios ilgaamžės, bet taip pat džiuginančios. Smagu  tai, kad, ieškant idėjų, su artimųjų pagalba, buvo 

sutvarkytos ir kelios problemiškos aplink namus esančios vietos, virtusios tvarkinga poilsio oaze.  
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Antrasis konkurso etapas – trijų dalių viktorina. Jos metu komandos nariai atsitiktine 

tvarka buvo paskirstyti į virtualius kambarius, kuriuose galėjo pasitikrinti turimas žinias ir įgyti naujų 

gamtamokslinių žinių. Mokiniai sprendė galvosūkius, minė mįsles, atliko skaičiavimus, analizavo 

video siužetus. Renginyje dalyvavo ir centro palaikymo komanda, kuri, kol vyko virtualus konkursas, 

sprendė įvairias linksmas, su mus supančia aplinka susijusias, užduotis. Visi konkurso dalyviai 

apdovanoti dovanėlėmis ir padėkos raštais. Konkursą organizavo ir komandų darbą moderavo 

Vilniaus statybininkų rengimo centro mokytojai.  

 

  

  

   
 

LIETUVOS PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ PROTŲ KOVOS  
 

2021 m. balandžio 13 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos profesinių mokyklų mokinių protų kovos 

„Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose“. 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 gimnazijos skyriaus komanda – 

Agata (VK-119 gr.), Simonas (VF-60 gr.), Džulija (VF-60 gr.), Gabrielė (VI-1 gr.), Asta (VK-118 

gr.). 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. 
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Džiaugiamės ir sveikiname mūsų centro mokinių komandą, kuri užėmė II vietą. 

 

GEGUŽĖ 

PASKUTINIO MOKYKLINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

  2021 m. gegužės 27 d. mūsų centro kiemelyje nuskambėjo paskutinis mokyklinis 

skambutis. Pirmokas Lukas įnešė simbolinį skambutį ir perdavė centro direktorei Ritai Pečiukaitytei. 

Ji pasveikino abiturientus ir perdavė skambutį gimnazijos skyriaus vedėjai Ritai Matulevičienei, kuri 

taip pat tarė sveikinimo žodį mokiniams ir mokytojams,  

Šventės vedėjai Gediminas ir Karolina pakvietė visus pakeliauti su muzika aplink pasaulį. Grupių 

vadovų vardu visus pasveikino matematikos mokytoja Laima Veličkienė. Abiturientai piešė savo 

svajonę, kurią visiems pristatė ir dėkojo savo grupių auklėtojams bei mokytojams. 

Pabaigoje visų laukė staigmena. Keturi centro mokytojai įvažiavo į kiemelį su motociklais, apsirengę 

kaip rokeriai ir parodijavo roko grupę AC/DC.  
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BIRŽELIS - LIEPA 

BRANDOS EGZAMINAI 

2021 metais brandos egzaminus laikė  85 abiturientai ir 1 buvusi mokinė. 

Didžiuojamės mokiniais, aukštais balais išlaikiusiais valstybinius egzaminus, didžiuojamės juos 

mokiusiais mokytojais.  

 
Lietuvių kalba ir literatūra: 
Geriausiai išlaikė: Simonas Lukoševičius – 87, Džulija Novikevič – 71, Solveiga Grybkauskaitė – 
54, Gabrielė Loveikytė – 48, Milda Martinaitytė – 39 balai. 

Mokytoja Roberta Trapenskaitė  
 
Rusų užsienio kalba:  
Mūsų pasididžiavimas, net 2 mokinės: Lukrecija Eugenija Kločiok ir Evelina Lošakevič gavo po 100 
balų.  
Margarita Budilina – 99, Severyna Rogoža – 95, Karolina Gerasimovič – 94, Diana Dubkova – 93, Diana 
Ivaškevič – 91, Marta Urgalevič – 90, Agnieška Blaščinskaitė – 88, Džulija Novikevič – 86, Gabrielė 
Kadzevič – 84,  Ligita Gruzdytė – 83 balai... Mažiausias balas – 52. 

Mokytoja Liucija Jarmolkovič 
 
Anglų kalba: 
Geriausiai išlaikė Martynas Kubilius – 90, Simonas Lukoševičius – 87, Adelė Budrytė – 87, Gabija 
Gaižutytė – 83, Greta Chmieliauskaitė – 80, Pijus Gylys– 71, Džulija Novikevič – 69, Solveiga 
Grybkauskaitė – 68, Viktorija Šeštokaitė – 60,  Arminas Gumbis – 60, Emilija Bučytė – 56, Domas 
Urbonavičius – 56, Rapolas Liepinaitis – 53, Kasparas Vasiljevas - 50 balų... 
Mokytoja Viktorijua Žibnortaitė 
 
Istorija: 
Geriausiai išlaikė Simonas Lukoševičius 77 balai. 

Mokytojas Kostas Rekašius 
 
Biologija:  

Geriausiai išlaikė Milda Martinaitytė, 52 balai. 
Mokytoja Sabina Pranculienė  

Matematika: 

Geriausiai išlaikė Simonas Lukoševičius 38 balai 

Mokytoja Laima Veličkienė 

 

 

RUGSĖJIS 

NAUJA PRADŽIA, PABANDOM IŠ NAUJO... 

Naujus mokslo metus pradeda  5 

gimnazijos klasės: 

VK-126, VK-128/VSD-1, VF-63, VI-

3/VR-1, VRO-1/VFL-30 
Mokinius pasitinkame su meile, dėmesiu, kantrybe, 

gerumu... Padarysime viską, kad jiems čia būtų gera 

ir saugu  
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RESPUBLIKINIS KONKURSAS „GAMTOS HEROJAI 21“ 

2021 metais Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro bendruomenė atsiliepė į 

aplinkosauginės iniciatyvos „Kita forma“ kvietimą dalyvauti respublikiniame konkurse „Gamtos 

herojai '21“. Paraiškas kviečiami pildyti aplinkai draugiški, aktyvūs ir atsakingi Lietuvos mokiniai, 

mokytojai bei ugdymo įstaigų bendruomenių nariai. Toks konkursas Lietuvoje organizuojamas 

antrus metus. Konkurso tikslas – įvertinti, paviešinti ir apdovanoti gamtos saugojimo srityje 

aktyviai veikiančias ugdymo įstaigų bendruomenes už jų nuveiktus darbus saugant gamtą, 

prisidedant prie aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo, tvarumo ir gamtai draugiško gyvenimo 

būdo formavimo bei aktyvios aplinkosauginių idėjų sklaidos savo aplinkoje, tokiu būdu rodant 

pozityvų ir siektiną pavyzdį kitoms ugdymo įstaigoms. Konkurse gali dalyvauti  1-12 klasių 

moksleiviai, įvairių dalykų mokytojai bei visų ugdymo įstaigų bendruomenės. 

Labiausiai nusipelniusiais komisijos narių pripažinti bei metų aplinkai draugiškiausiu mokiniu, 

mokytoju bei bendruomene paskelbti nominantai bus apdovanoti nacionaliniu bei regioniniu 

lygmenimis. 

SPALIS 

SVEIKATINGUMO DIENA 

 2021 m. spalio 7 dieną centre vyko sveikatingumo diena, skirta kūno kultūros ir sporto dienai 

paminėti. Gimnazijos skyriaus mokytojai ir mokiniai keliavo Ozo kalvomis. Ozo kalvos – tai tikra 

gamtinė Vilniaus įžymybė. Šventę organizavo fizinio ugdymo mokytojai Romena Talačkienė ir 

Algimantas Valiauskas  
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EUROPOS KALBŲ DIENA  

2021 m. spalio 8 d. mūsų centre buvo paminėta Europos kalbų diena,  skirta Europos Sąjungos 

kalboms pagerbti. Šia proga Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti 

mokytis kalbų, ugdyti pagarbą ne tik savo gimtajai, bet ir visoms Europos kalboms. Į renginį susirinko 

Gimnazijos skyriaus vienuoliktokai, kurie dalyvavo nuotaikingoje pamokoje. Jos metu susipažino su 

Europos Sąjungos kalbų įvairove, klausėsi lietuvių, anglų ir rusų greitakalbių, viktorinos metu 

atsakinėjo į linksmus klausimus... Direktorė Rita Pečiukaitytė papasakojo apie ES projektus, kuriuose 

dalyvauja mūsų centro mokiniai ir mokytojai, linkėjo pirmakursiams mokytis užsienio kalbų ir 

ateityje taip pat išvykti stažuotis į svečias šalis. Pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė pasveikino visus 

ir kalbėjo apie tai, jog labai smagu, kai žmogus moka kalbėti ne tik gimtąja, bet ir užsienio kalba. 

Gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė kalbėjo apie tai, kad bendraujant labai svarbu ne tik 

tai, ką mes norime pasakyti, bet ir tai, kokia intonacija žodžiai yra ištarti. Ji teigė, kad kalbų 

mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat paskatino gerbti ir 

puoselėti brangiausią − savo gimtąją kalbą. Renginį vedė Danielė Bulkinaitė ir Agnė Misevičiūtė. 

Gabriela Kazarian skambinimo pianinu, primindama, kokia graži yra muzikos kalba. Deimantė 

Kovaliovaitė atliko rusų romansą. Urtė Gudzikaitė deklamavo nuostabų eilėraštį gimtąja lietuvių 

kalba. 
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RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA, SKIRTA VĖLINĖMS 
 

2021 m. spalio 22 d. organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms.  

Akcijoje dalyvavo Gimnazijos skyriaus moksleiviai iš VK-126, VK-128/VSD-1, VF-63, VI3/VR-1, 

VRO-1/VFL-30, VK-124, VK-125, VF-61, VI-2/VFL-28 grupių, jų auklėtojai, mokytojai, centro 

bendruomenės nariai. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios Klebonas Jurgis pasitiko akcijos dalyvius, 

padėkojo už gražią ir jau tradicine tapusią iniciatyvą. Skambant varpams visus sukvietė į bažnyčią. 

Papasakojo apie Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios išskirtinumą, Kalvarijų Kryžiaus kelią, 

koplytėles, visų Šventųjų dienos bei Vėlinių tradicijas. Klebonas dėkojo mokiniams už gražią 

kasmetinę iniciatyvą prieš Vėlines sutvarkyti kapus, sugrėbti krintančius lapus, prisiminti ir pagerbti 

amžinybėn išėjusius savo artimuosius bei kitus, nepažįstamus žmones... Pamoką užbaigė malda ir 

palaiminimu. Įkvėpti šiltų, gražių, prasmingų žodžių, mokiniai atsakingai ir nuoširdžiai dirbo, 

tvarkė bažnyčios teritoriją, kapines, susikaupė artėjančioms prasmingoms šventėms... 
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GERIAUSIO GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ŽINOVO 

RINKIMAI 

2021 m. spalio 29 d. organizuoti geriausio gamtos ir socialinių mokslų žinovo rinkimai.  
Parengtos kūrybingos užduotys iš biologijos, chemijos, istorijos, geografijos, kurias mokiniai atliko 

konkurso, skirto geriausiam gamtos ir socialinių mokslų žinovui išsiaiškinti, metu. Geriausia gamtos 

ir socialinių mokslų žinove pripažinta VK-128 grupės mokinė Marija Fiodorova, Antrąją vietą 

laimėjo VI-3 grupės mokinė Rimantė Tarabildaitė, o trečiąją – VK-126 grupės mokinė Nora 

Petrovaitė. 
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LAPKRITIS 

RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO RINKIMAI 
2021 m. lapkričio 11 d. centre vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas, kurio metu gimnazijos 

grupių mokiniai atliko kompleksines kalbos užduotis. Geriausiai užduotis atliko ir raštingiausias 

gimnazistas tapo VK-126 gr. mokinys Edvinas Jakonis (mokytoja Giedrė Trembo). 

  
 

GERIAUSIO MATEMATIKO RINKIMAI 

Lapkričio 11 dieną centre vyko matematikos diena, kurios metu matematikos mokytoja Laima 

Veličkienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Žibortaitė vedė atvirą integruotą matematikos-anglų 

kalbos pamoką „Geometrinių figūrų perimetras ir plotas“. Pamokoje buvo panaudoti įvairūs mokinių 

dėmesingumo aktyvinimo būdai. Mokiniai anglų kalba pristatė skaidres apie pagrindinių geometrinių 

figūrų perimetro ir ploto formules. Pakartoję formules, mokiniai pritaikė žinias spręsdami interaktyvų 

KAHOOT testą (prisijungę prie jo savo telefonu). Buvo visiems įdomu, nes mokiniai iš karto galėjo 

įsivertinti, sužinoti, kaip jiems pavyko išspręsti užduotis. Po greitojo testo mokiniai turėjo išspręsti 

problemą, kaip apskaičiuoti sudėtingos figūros perimetrą ir plotą, pritaikant pagrindinių geometrinių 

figūrų perimetro ir ploto formules. Mokiniams pamoka labai patiko, nes buvo daug aktyvios veiklos, 

panaudoti šiuolaikiniai mokymo metodai. 
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Po pamokų vyko matematikos konkursas, kurio metu buvo išrinktas geriausias centro 

matematikas. Konkurso užduotys buvo sudarytos iš trijų dalių. Pirmą dalį sudarė klausimai iš 

matematikos taisyklių, antroje dalyje buvo greitojo sprendimo užduotys, o trečioje – loginiai 

uždaviniai. Geriausiai konkurso užduotis išsprendė Deimantė iš VFL-30 grupės. 
 

   

 

TARPTAUTINĖ GAMTOS MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 

„GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 2021“ 
2021 m. lapkričio 18 d. profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ organizavo tarptautinę nuotolinę 

Gamtos mokslų mokytojų konferenciją, skirtą J. A. Pabrėžos metams paminėti „Gerosios patirties 

sklaida 2021“, kurioje dalyvavo mūsų centro biologijos, geografijos mokytoja metodininkė 

Sabina Pranculienė ir chemijos mokytoja metodininkė Rita Matulevičienė. Konferencijos 

dalyviai savo pranešimuose pristatė įvairias, įdomias, kūrybingas veiklas apie gamtos ir jos 

išteklių tvarų naudojimą ir tausojimą, pasidalino gerąja patirtimi. Mokytoja Sabina 

Pranculienė  perskaitė pranešimą, tema „Tvarumas mūsų aplinkoje“. Smagu pasidalinti savo 

naujomis idėjomis, veiklomis su kolegomis. Konferencija buvo naudinga, nes privertė apie daug ką 

susimastyti, atrasti naujas veiklas ir pasistengti jas įgyvendinti ateityje. 
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RESPUBLIKINIO KONKURSO „GAMTOS HEROJAI 

21“ APDOVANOJIMAI 

2021 m. lapkričio 30 d. vyko Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių 

konkurso konferencija „Žalioji mokyklos aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“, kurios metu 

buvo apdovanotos nacionaliniame konkurse „Gamtos herojai’21“ dalyvavusios Vilniaus miesto 

ugdymo įstaigos. Konkursą organizavo aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“. Jo tikslas – įvertinti, 

paviešinti ir apdovanoti gamtosaugos srityje aktyviai veikiančias ugdymo įstaigų bendruomenes už 

jų nuveiktus darbus saugant gamtą, prisidedant prie aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo, tvaraus 

ir gamtai draugiško gyvenimo būdo formavimo bei aktyvios aplinkosauginių idėjų sklaidos savo 

aplinkoje. Tapti gamtos herojumi pretendavo beveik 150 nominantų. 

Vilniaus regione „Gamtos herojai’21“ buvo nominuotas Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo 

centras ir pelnė metų aplinkosauginės švietimo įstaigos vardą. Didžiuojamės šiuo įvertinimu.  

 

 

  
 

GRUODIS 

PROJEKTAS „PAŽINK VILNIŲ KARTU SU RUSŲ KALBA“ 
2021 m. gruodžio 15 dieną centro gimnazijos skyriaus mokinių komanda kartu su rusų kalbos 

mokytoja Liucija Jarmolkovič dalyvavo Vilniaus miesto profesinių mokyklų užsienio (rusų) kalbos 

projekte „Pažink Vilnių su rusų kalba", kuris vyko  Vilniaus  automechanikos ir verslo 
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mokykloje. Mūsų centro komanda (Malgožata Ana Osipovič Bezuško, VI-2 gr., Nikolė Vasiljeva, 

VI-2 gr., Gabrielė Kazarian, VSD-1 gr., Liza Selezniova, VK-126 gr.) atvyko, puikiai paruošę  namų 

darbą  apie Vilnių, jį išradingai pristatė, aktyviai dalyvavo viktorinoje. 

 

  

 
 

 

KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PARODĖLĖ 
2021 m. gruodžio 22 dieną gimnazijos skyriaus mokiniai kartu su rusų kalbos mokytoja 

Liucija Jarmolkovič bei anglų kalbos mokytoja Viktorija Žibortaite surengė kalėdinių ir naujametinių 

atvirukų konkursą. Mokiniai gamino atvirukus, rašė kalėdinius sveikinimus, linkėjimus anglų bei rusų 

kalbomis, surengė parodėlę. 
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PASLAUGŲ SKYRIUS  

                                            

KONKURSAI IR RENGINIAI 

       2021-04- 29 d. masažuotojų specialybės mokiniai dalyvavo Zarasų profesinėje  mokykloje 

vykusiame Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkursas “Masažuotojas 2021” ir užėmė 

prizine vietas. Mokinius konkursui parengė profesijos mokytoja Marina Smelevič. Šiemet 

profesinių mokyklų mokiniai masažo meistriškumo konkurse dalyvavo nuotoliniu būdu.  

 

Daniel Bojarin – TM -2 gr. – I vieta; 

Diana Salivon  – TM -2  gr. – II vieta. 

 

  
 

      2021-05-(28-30) d. kirpėjų ir kosmetikų specialybių mokiniai tradiciškai dalyvavo grožio 

specialistų ir studentų  čempionate „Kaunas Beauty 2021“. Sudalyvavome sėkmingai ir užėmėme 

daug prizinių vietų. 

1. Monika Auštraitė - Moteriškas plaukų kirpimas ir sušukavimas ( V. Amelina) TK-3 -I vieta; 

2. Žemyna Rušinskaitė - Dieninė šukuosena  (Ilona Kurnevič, A. Kikot) K-120- I vieta; 

3. Alina Stech - Nuotakos šukuosena (I. Kurnevič, A. Kikot) K-120- II vieta; 

4. Agnieška Valentinovič -Nuotakos šukuosena (Ilona Kurnevič, A. Kikot)  K-120- III vieta; 

5. Meida Žukauskaite- Nuotakos šukuosena (K. Čemeškaitė) K-122- VI vieta; 

6. Ignė Kavaliukaitė - Nuotakos šukuosena (Loreta Menčinskaitė); K-123- V vieta; 

7. Vaiva Gudelytė   Nuotakos šukuosena  (Loreta Menčinskaitė) K-123- IV vieta; 

8. Gabrielė Matulevičiūtė -Vizažistų rungtys studentams (S.Tumienė)  KO-1- XII vieta; 

9. Ieva Urbonaitė- Vizažistų rungtys studentams (S. Tumienė)  KO-1- XI vieta; 

10. Monika Klimašauskaitė - Vizažistų rungtys studentams (R. Dovgialo)  TKO-2- VIII vieta; 

11. Simona Narbutaitė - Blakstienų laminavimas (R. Dovgialo)  KO-2- IV vieta. 
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       2021 m. spalio- lapkričio mėnesiais kirpėjo, kosmetiko ir masažuotojo specialybių grupėse 

vyko mokinių meistriškumo konkursai. 

 „Geriausias masažuotojas“ – Kęstutis Stankevičius gr. M-12 gr.  

 „Geriausias kirpėjas“ – Ignė Kavaliauskaitė K-122 gr. 

 „Geriausias kosmetikas“- Ugnė Ambrozaitytė KO-3 gr.  

 

      2021 lapkričio 18 d. centre vykusiame „Profesijų dienų“ renginyje buvo pristatytos kirpėjo, 

kosmetiko ir masažuotojo specialybės. Profesijos mokytojai ir mokiniai pristatė mūsų centro 

specialybes mokiniams iš Marijampolės. Profesijų pristatymus filmavo Všį Aukštaitijos televizija.  

Geriausiems profesijų specialistams įteikti garbės raštai ir gėlės. 

  

     2021 m. lapkričio, gruodžio mėnesį įvyko Respublikinis „Grožio paslaugų srities profesinio 

meistriškumo konkursas“. Šiemet profesinių mokyklų mokiniai konkurse dalyvavo nuotoliniu būdu. 
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Konkurse dalyvavo dešimt profesinių mokyklų. Mūsų centro mokinės „Vakarinių šukuosenų“ 

nominacijoje užėmė prizines vietas. 

Ignė Kavaliukaitė – K-122 gr. -II vieta; 

Alina Stech – K-122 gr. – III vieta. 

Mokines konkursui parengė profesijos mokytoja Ilona Kurnevič. 

 

  
 

      Vizažistų konkurse  V-3 gr.  mokinė Ivona Dombrovska  užėmė V vietą. Mokinę konkursui 

parengė profesijos mokytoja Solveiga Tumienė.  

 

      2021 m. gruodžio 10-12 d. Tarptautinis kirpėjų ir grožio specialistų konkursas „Baltic Beauty“ 

Rygoje. Dalyvavimas buvo itin sėkmingas. VPVPMC mokiniai laimėjo net šešias I-as, tris II-as ir 

tris III-as vietas. 

Alina Stech K-122 gr.: 

Vakarinė šukuosena – II vieta; 

Dieninė šukuosena – I vieta; 

Nuotakos šukuosena – I vieta; 

Ignė Kavaliukaitė K-122 gr.: 

Vakarinė šukuosena – I vieta; 

Dieninė šukuosena – III vieta; 

Nuotakos šukuosena – III vieta; 

Vaiva Gudelytė K-122 gr.: 

Vakarinė šukuosena – III vieta; 

Dieninė šukuosena – II vieta; 
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Nuotakos šukuosena – II vieta; 

Parengė profesijos mokytojai Ilona Kurnevič ir Artiom Kikot. 

Marytė DoludarTKP-2 gr.: 

Komercinis plaukų kirpimas – I vieta; 

Parengė profesijos mokytojas Evaldas Valantiejus. 

Mūsų centras apdovanotas I vieta tarp Baltijos šalių už geriausiai sudalyvavusi ir daugiausiai 

paruošusi mokinių konkursui. 

 

   

   

 

        2021m. rugsėjo 17, 18, 19 dienomis dalyvavome LITEXPO grožio mugėje „PELENĖ“. 

Profesijos mokytojai ir  K-122 gr., KO-3 grupių mokiniai dirbo centro stende ir pristatė kirpėjo ir 

kosmetiko specialybes. Profesijos mokytojas Artiom Kikot 17, 18 dienomis demonstravo 

„Holivudo bangas“. 
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       Kirpėjo ir kosmetiko specialybių mokiniai parodoje „ Pelenė“ stebėjo XI atvirą Lietuvos 

kosmetikų ir kosmetologų konkursą,  taip pat galėjo pasižvalgyti po  parodos ekspoziciją, kurioje 

buvo gausu profesionalios kosmetikos, įrankių, grožio salonų įrangos ir įvairių grožio ir estetikos 

pasirodymų. 

PAMOKA KITAIP 

     Dėl karantino daug veiklų vyko nuotoliniu būdu. Seminarus pakeitė vebinarai ir įvairūs 

nuotoliniai mokymai. Profesijos mokytojų iniciatyva pamokos buvo organizuotos įvairiais 

nuotolinio mokymo būdais. 

    2021-04 - 02 d. vebinaras „Odos sudirgimai, alergijos, anafilaksinis šokas“  TKO-2gr. 

     2021- 04 – 22 d. mūsų centre lankėsi masažo specialistas, masažo bambukų (vytelių) lazdelėmis 

praktikas, Viktoras Zakarevičius, kuris pademonstravo būsimiems masažuotojams šią japonų 

samurajų masažo atlikimo techniką bei pristatė jo taikymo galimybes. Būsimi masažo specialistai 

liko sužavėti šio masažo paprastumu ir efektyvumu. Renginyje dalyvavo TM – 2 ir  M – 10 grupių 

mokiniai. 

 

  
 

         2021 m.  gegužės 20 d. (M-3 gr.) ir gegužės 25 d.  (M-12 gr.) mokiniai pristatė projektą 

„Savimasažas“. Būsimi masažuotojai pasigilino į įvairias savimasažo technikas ir būdus bei visi 

pasiūlė savo sudarytus, nufilmuotus savimasažo variantus. Visi pritarė minčiai, kad tai yra puiki ir 

labai reikalinga (o ypač šiandieniniame gyvenimo kontekste), lengvai prieinama, geros savijautos 

palaikymo priemonė, kuri naudinga ne tik masažo specialistams, bet ir visai visuomenei.  

Profesijos mokytojos A. Bakanienė ir I. Stanišauskienė 
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      2021- 06- 11 d. vebinaras „Neinvazinė mezoterapija, sonoforezė, galvanika, elektroporacija, 

deguonies terapija“ KO-3gr. 

      2021-06- 15 d. vebinaras „Vakuumas, radiodažnis, kavitacija kūno procedūroms“ 

 TKO-2gr. 

      2021 m. rugsėjo 23-24 d. kirpėjų specialybės II ir III kurso  grupėse VK -118 ir K – 122, vyko 

pamoka –seminaras tema „Vyrų plaukų baziniai kirpimai ir  barzdų formavimas“. Šį  seminarą 

organizavo profesijos mokytojos Eugenija Jovaišaitė ir Loreta Menčinskaitė, pakviesdamos  „Red 

Light Academy“ pagrindinį  dėstytoją (Red Light Barbers) Tomą Šilaiką.  Vyko teorinė paskaita ir 

praktinis  vyrų plaukų bazinių kirpimų bei barzdų formavimo demonstravimas.  Mokiniai 

patobulino jau turimas žinias ir gebėjimus, sužinojo šiuolaikines naujausias vyrų plaukų bazinių 

kirpimų ir barzdų formavimo tendencijas. Seminaro metu buvo pateikti rūpimi klausimai į kuriuos 

buvo išsamiai atsakyta.  Vyravo puiki kūrybinė nuotaika.  
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      2021-09- 28 d. su K-122 gr. mokiniais vyko integruotas floristų, kirpėjų, fptografų specialybių 

projektas „Proginių šukuosenų floristika“. Mokytojai Ilona Kurnevič, Artiom Kikot. Viešas 

projekto pristatymas vyko kirpėjų dirbtuvėse. 

  

  
 

        Pagal projektą „ Dėl praktinių užsiėmimų organizavimo aptarnavimo paslaugų sektoriniame 

praktinio mokymo centre“ mūsų centre vyko praktiniai užsiėmimai kitų profesinių mokyklų 

mokiniams. 

        2021 m. rugsėjo 20-24 d. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa Modulio 

„Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas“ Panevėžio profesinio rengimo centras. Profesijos 

mokytoja M. Smelevič. 

        2021 m. rugsėjo 20-24 d. Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa Modulio ,,Grimo 

atlikimas". Klaipėdos technologijų mokymo centro.  Profesijos mokytoja E. Cirkina. 
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           2021 m. spalio 11-15 d. Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa Modulio  ,,Grimo 

atlikimas“. Šiaulių profesinio rengimo centras. Profesijos mokytoja E.Cirkina. 

  

  
 

     2021-09- 30 d. Praktiniai mokymai "Cell Fusion C Expert medicininės kosmetikos pritaikymas 

darbui salone" TKO-3gr. 

       2021- 10-14 d. masažuotojų projektas „Eterinių aliejų magija“. TM-3 grupės mokiniai masažo 

profesijos mokymo dirbtuvėse dalyvavo „Young living“ eterinių aliejų bei aromaterapinio 

„Raindrop“ masažo pristatyme. Paskaitos metu apie eterinių aliejų poveikį kalbėjo ir „Raindrop“ 

masažo paslaptimis dalinosi „Young living“ eterinių aliejų žinovė ir mūsų centro masažo profesijos 

mokinė Rasa. Smagius momentus fotoaparatu fiksavo taip pat mūsų mokinys, būsimas 

masažuotojas ir fotografas Domas. 
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      2021 -10 - 22 d. paramedikų specialybės mokiniai kartu su anatomijos mokytoja Aida 

Grabauskaite keliavo į LSMU Kauno anatomijos instituto muziejų. Jame apžiūrėjo, kaip atrodo 

žmogaus organai ir organų sistemos (vaikštinėdami tarp gausos nekasdieniškų eksponatų - jau 

žuvusių žmonių griaučių, kūnų, atskirų kūno dalių preparatų). Tokiu būdu būsimieji specialistai 

galėjo atsitraukti nuo „sausų“ knygų, pasimokyti ne vien iš piešinių.  

 

          2021-10 -29 d.  profesijos mokytoja S. Tumienė su KO-3 grupės mokiniais vyko į  

„Sky Flat“ studiją, kurioje sužinojo apie darbo su klientu ir fotografu subtilybes.  
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        2021-11- 8 d. profesijos mokytoja S. Tumienė su V-3/ TV- 3 grupių mokiniais  vyko į „Sky 

Flat“ studiją, kurioje išklausė pamoką apie švytinčio dieninio makiažo techniką. 

  
 
     Integruotas kirpėjų K-122 gr., kosmetikų KO-3 gr., fotografų TF-4 gr. projektas. 

K-122 gr. mokiniai pristatė modulio „Šukuosenų modeliavimas“ atsiskaitomąjį darbą. Projekto 

„Istorijos misterijos“ šukuosenų įvaizdžio kūrime atsispindėjo artėjančio helovino tema.  Projektą 

kūravo profesijos mokytojai Ilona Kurnevič, Artim Kikot, Renata Dovgialo, Indrė Voicechovičienė. 

 

  

  
 

      Vizažisto specialybės V-3 ir TV-3 grupių  „Teminio, heloweeno makiažo“ projektas. Profesijos 

mokytojos S. Tumienė ir E. Cirkina. 
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     2021 -11- 12 d.  vyko M- 14 gr. „Įvado į profesiją“ modulio atsiskaitymas. Mokiniai atliko ir 

pristatė projektą "Masažuotojo darbo vieta ir veiklos ypatumai". Aplankę skirtingus masažo salonus 

ar gydomojo masažo įstaigas, atlikę rinkos apžvalgą, būsimi masažuotojai dalinosi savo įspūdžiais 

bei surinkta tiksline informacija, kuri gali būti aktuali būsimam masažo specialistui. 

                 

     2021 -11- 19 d. įvyko K-122 gr. projekto „Netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai“ 

pristatymas. Profesijos mokytojai Kristina Čemeškaitė, Loreta Menčinskaitė  
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        2021 -11- 23 d. įvyko profesijos mokytojos R. Dovgialo organizuotas socialinių partnerių 

"MATRESHKA BEAUTY" seminaras.  

 

     2021 -11-25 d. vyko masažo mokymai VPVPMC masažuotojo profesiją įgijusiems specialistams 

tema „Masažas esant apatinių galūnių disfunkcijai. Plantarinis fascitas („kulno pentinai“). 

     2021 -12- 01 d. Praktinis seminaras „Dermagenetic“ su mokslininku Mr. Angelos KO-4 ir TKO-

3gr.  

 
      

      2021 -12- 09 d. Edukacinės aplinkos keitimas arba praktinės anatomijos mokymasis kitaip. 

Pirmo kurso TM-3 ir M-14 masažuotojų grupės kartu su anatomijos mokytoja Aida Grabauskaite 

bei masažo profesijos mokytoja Giedre Paunksniene išvyko į Kauną. Pamatyti tikrus žmogaus kūno 

ir organizmo sistemų bei organų preparatus kur kas įspūdingiau nei vien tik vadovėliuose ar 

kompiuterių ekranuose. Ne mažiau įspūdžių, naujų suvokimų apie raumenų sistemos sandarą 

masažuotojo profesijos pirmakursiai parsivežė ir iš žinomiausios pasaulyje žmonių kūnų parodos 

„Body Worlds“, kuri 2021 m. gruodį įsikūrė Kaune. 
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       2021-12- 09 d. vyko modulio pristatymas. K-122 grupės mokiniai kartu su profesijos 

mokytojomis Eugenija Cirkina ir  Kristina Čemeškaite  modulio „Plaukų priauginimas“ metu 

vykdė projektą „Pastižo dekoratyvinių detalių šukuosenai gamyba“. 

Projekto metu mokiniai ieškojo idėjų, tinkamų priemonių, įrankių, sprendimo būdų 

pasirinktai idėjai įgyvendinti. Pastižo dirbiniai buvo atlikti iš natūralių ir sintetinių plaukų.  

Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu ir geranoriškumu vykdant projektą! 

                
 

  
 

   
 

      2021-12- 10 d. M-12 ir M – 14 grupėms vyko aromaterapeutės iš „Biocos“ įmonės paskaita – 

praktinis užsiėmimas „Ką apie aromaterapiją turi žinoti masažuotojas?“. Aromaterapijos žiniomis ir 
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naujausiais moksiniais tyrimais dalinosi profesionali aromaterapeutė Giedrė Juozapavičienė. Visi 

dalyviai džiaugėsi naujais patyrimais, įdomia informacija ir pasigamintais specialiais aliejais veidui 

ir anticeliulitinio masažo procedūrai. 

                                                 SAVANORYSTĖ 

        Dėl karantino įtakos dalis veiklos negalėjo vykti arba vyko nepilnai.  

        2021 m. spalio 5 d. VK-118 gr. mokiniai kartu su profesijos mokytoja K. Čemeškaite turėjo 

netradicinę praktinio mokymo pamoką keičiant edukacinę aplinką ir vyko į specialiuosius socialinės 

globos namus „Tremtinių namai“. Ten atliko vyrų ir moterų bazinius plaukų kirpimus.  

         

                             

      2021 m. gruodžio 14 d. VK-118 ir TK-4 grupių mokiniai kartu su profesijos mokytoja K. 

Čemeškaite vyko į  specialiuosius socialinės globos namus „Tremtinių namai“. Ten atliko  vyrų ir 

moterų plaukų kirpimus. Išvykos metu mokiniai tobulino praktinius įgūdžius atliekant kirpimus, 

taip pat prisiminė bendravimo su klientais ir aptarnavimo kultūros pagrindus. Džiaugiamės 

mokiniais, kurie prisidėjo prie gražaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.  
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       Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  
Praktinio mokymo dirbtuvės išnaudojamos maksimaliai. Centro patalpose sudarytos visos sąlygos 

socialiniams  partneriams organizuoti seminarus ir mokymus, kuriuose dalyvauja Lietuvos įmonių 

specialistai bei mūsų centro mokiniai ir mokytojai.  

2021 m. centro patalpose vyko šie seminarai: 

UAB „Bioklinika“ (kosmetiko), 

Inga Mestvirišvili (kirpėjo);  

UAB „Sudaira“ (kirpėjo); 

„Salonshop Baltic AS“ (kirpėjo). 

Šiuose seminaruose dalyvavo centro mokytojai ir mokiniai. 
2021 metais dėl karantino įtakos dalis veiklos negalėjo vykti arba vyko nepilnai. 

         Profesijos mokytojos R. Dovgialo iniciatyva keturi centro mokiniai įdarbinti į naują 

saloną „Cosmetics M“, kur sėkmingai dirba pagal įgytą specialybę. 
 

 
Dalyvaujame “Erasmus +“ projektuose.  

    2021 m. lapkričio 09-19 d. mūsų centre viešėjo mokiniai iš Čekijos, Pardubicės miesto. 
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Mokiniai dalyvavo praktinio mokymo pamokose kartu su mūsų centro mokiniais, mokėsi įvairių 

kirpėjo specialybės naujovių. 

  
 

      2021 m. lapkričio 14-20 d. „Erasmus+“ projektas Nr. 2019-1-LT01-KA116-060242 „Mokinių 

ir personalo mobilumai 2019“. Profesijos mokytojos G. Starinskienė ir E. Dombrovickienė su 

kosmetiko specialybės mokiniais vyko į Ispaniją. Mokytojos dalyvavo kartu su mokinėmis  vienos 

dienos mokymuose, kuriuos organizavo kompanija Esmovia. Keturias dienas po 3-4 val.  per dieną 

viename iš Ispanijos salonų stebėjo darbuotojos darbą ir pačios atliko praktiką ant klientų.  Po 

kelionės mokytojos surengė pristatymą ir dalinosi patirtimi. 

 

  
 

Dalis numatytų projektų nevykdyti (karantino įtaka). 
 

 

Parengė Paslaugų skyriaus vedėja Erika Dūdienė 
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TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 

 

FLORISTŲ KOMPETENCIJŲ  VERTINIMAS 

             2021m. sausio 6 d. vyko FL-26 grupės mokinių įgytų kompetencijų vertinimas.    

Auklėtoja bei profesijos mokytoja Virginija Miselienė nuoširdžiai džiaugėsi mokinių darbais  

 

DALYVAUJAME VIRTUALIAME KONKURSE 

           2020m. gruodžio mėn. 07d. - 18d. Vizualinės reklamos gamintojo ir Interjero 

apipavidalintojo mokymo programos mokiniai dalyvavo  respublikiniame informatikos 

konkurse „Atsargiai – virusai puola!“, kuris vyko Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. I 

vietą pelnė Artūras Snetkovas ( I – 14gr.), II vieta atiteko Ugnei Gedminaitei ( TR-3gr.). 

Konkursui mokinius rengė profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė. 
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MODULIO „VAIZDŲ APDOROJIMAS“ PRISTATYMAS 

          2021 m. sausio 6 d. R-12 ir TR-3 grupės mokiniai, nuotoliniu būdu, pristatė modulį 

„Vaizdų apdorojimas“. Baigiamieji darbai buvo atlikti bendradarbiaujant su fotografais.  

Mokiniai demonstravo atliktus darbus, pasakojo, kaip sekėsi juos atlikti, kas buvo sunkiausia, 

įdomiausia (prof. mokytoja metodininkė V. Dainienė)  

                    

 

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI BENDRADARBIAUJA 

SU VERSLO PARTNERIAI 
             2021m. sausio 27 d. modulio „Pakuotės techninis projektavimas“ užsiėmimo metu  Daiva 

Mažvilaitė-Varnienė (UAB „Antalis“ pardavimų vadybininkė), mokiniams papasakojo apie 

pakuotėms tinkamiausią popierių, jo technines savybes, spaudos būdus, kartono lankstymą įvairiomis 

kryptimis, formavimą. Džiugu, kad verslo atstovai net ir sudėtingu metu randa laiko pasidalinti 

žiniomis su mokiniais. 

   

 

VIRTUALI PAMOKA SU FOTOGRAFU MARTYNU ZAREMBA 

            2021 m. sausio 27 d. F-59 grupės mokiniams vyko interaktyvi pamoka su fotografu 

Martynu Zaremba, kuris laikomas verslo fotografijos pradininku Lietuvoje. Interaktyvios pamokos 

metu fotografas papasakojo savo sėkmės istoriją, suformavo verslo fotografijos principus, elementus, 

išanalizavo kelis savo darbus. Mokiniai išgirdo kvietimą bendradarbiauti ateityje. 
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FOTOGRAFUOJA APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIAI 

        Apeigų ir švenčių paslaugų organizatoriai mokėsi fotografavimo, nuotraukų apdorojimo gud-

rybių, apšvietimo abėcėlės, kūrė plakatą, rašė foto žinutes, stebėjo ir fiksavo mokyklos gyvenimą.   

         

MODULIO PRISTATYMAS 

        2021m. sausio 29 dieną apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-14 gr.) pristatė integruotą 

atsiskaitomąjį darbą tema „Vestuvių šventės suplanavimas ir vestuvių floristika pagal užsakovo 

pageidavimus“. Vieni mokiniai darbus pristatė tiesiogiai kontaktu, kiti – nuotoliniu būdu 

(profesijos mokytojos Zina Žvalionienė ir Giedrė Jasiukaitė). 

  

 

MODULIO „SLAUGOMO ASMENS PRIEŽIŪRA“ 

PRISTATYMAS 
         2021 m. sausio 7 d. SD-12/TSD-2 grupės mokiniai nuotoliniu būdu (Zoom platformoje) 

pristatė modulį „Slaugomo asmens priežiūra“. Atsiskaitymo metu mokiniai demonstravo 

atliktus darbus, atskleidė įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus. Nuotolinis mokymasis 

gali būti įdomus, kūrybiškas ir interaktyvus!  
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PIRMOJI SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJŲ LAIDA 

           2021 m. sausio 27 d. būsimieji slaugytojų padėjėjai pristatė modulį „Higieninių 

paciento reikmių tenkinimas“. Mokiniai, pasirinkę mišrų mokymosi metodą, demonstravo 

įgytas kompetencijas.  

 

 

MODULIO „PACIENTŲ IŠSKYRŲ IR SEKRETŲ 

TVARKYMAS“ PRISTATYMAS 

                      2021 m. vasario 23 d. pirmoji tęstinė slaugytojų padėjėjų laida (TS-1grupė) 

pristatė modulį „Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas“. Įgytus praktinius gebėjimus 

demonstravo stebint komisijai.  

 

MODULIO „FLORISTINIŲ DETALIŲ PYNIMAS“ 

PRISTATYMAS 

          2021 m. kovo mėn. FLP-9 grupės mokiniai surengė modulio „Floristinių detalių 

pynimas“ pristatymą - parodėlę. Visi pynimo darbai buvo atlikti karantino metu, mokantis 

nuotoliniu/kontaktiniu būdu (profesijos mokytoja Vaiva Jucytė). 
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MODULIO „PETINIŲ DRABUŽIŲ SIUVIMAS“ 

PRISTATYMAS 
           2021m. balandžio mėnesį siuvėjo mokymo programos moksleivės (S-2/TS-3 gr.) 

pristatė  atsiskaitomuosius darbus. Paltai, švarkeliai, kostiumėliai  buvo modeliuojami ir 

siuvami pritaikant juos individualiai figūrai, laikantis technologinių reikalavimų (profesijos 

mokytoja metodininkė Valentina Pašakinskienė). 

   

   

VIRTUALI PIEŠINIŲ PARODA 
         Karantinas suformavo nelengvas bendravimo internetu sąlygas, tačiau būsimieji 

fotografai demonstravo įvairiapusį kūrybingumą ir pateikė įdomių piešinių bei kitų 

kompozicijos darbų. Darbai buvo pradėti klasėje, įsisavinant pagrindinius komponavimo 

principus, pažintį su grafikos ir tapybos darbais (profesijos mokytoja ekspertė Regina 

Kubertavičienė). 
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REKLAMOS GAMINTOJAI KURIA ĮMONĖS ĮVAIZDĮ 

            Jums pabodo sena vizitinė kortelė? Kreipkitės į R-12 ir TR-3 gr. mokinius. Karantino 

sąlygos nesutrukdė būsimiems vizualinės reklamos gamintojams aktyviai dalyvauti grafinių 

elementų komponavimo dalyko kūrybiniame procese. Pavyko tiems, kurie sėkmingai naudojo  

kituose dalykuose įgytas kompetencijas, dirbo su grafinio dizaino programomis (profesijos 

mokytoja ekspertė Regina Kubertavičienė). 

   

 

MODULIO „ŽMOGAUS FOTOGRAFAVIMAS 

ĮVAIRIOJE APLINKOJE“ PRISTATYMAS 
           2021 m. vasario 26 d. fotografo mokymo programos mokiniai (F-59 gr.) nuotoliniu 

būdu per „Teams“  platformą pristatė modulį „Žmogaus fotografavimas įvairioje aplinkoje“. 

Atsiskaitomasis darbas pareikalavo daug išankstinio pasirengimo – idėjos suformulavimo,  

papildomų aksesuarų ieškojimo, fono kūrimo, modelio paieškos, makiažo bandomųjų testų          

(profesijos mokytoja Tamara Artajeva ir profesijos mokytoja metodininkė Jogailė 

Butrimaitė). 

  
 

PRAKTINĖS DIRBTUVĖS  „NATIURMORTO 

KOMPOZICIJOS“ 
          2021 m. kovo 22 d. TF-3 grupės mokiniai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse „Natiurmorto 

kompozicijos“. Įpusėjus moduliui „Fotografavimas studijoje“, profesijos mokytojos Jogailė 

Butrimaitė ir Tamara Artajeva suorganizavo papildomą užsiėmimą, kurio metu mokiniai 

įgytas teorines žinias galėjo kūrybiškai pritaikyti praktikoje. Diskutuodami su mokytojais 

mokiniai iš įvairių daiktų kūrė natiurmorto kompozicijas  
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MODULIO „ASMENS HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ PALAIKYMAS“ 

ATSISKAITYMAS 
           2021 m. gegužės 6 d. socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniai 

demonstravo modulio metu įgytus higienos įgūdžius: kaip reikia prižiūrėti asmens plaukus, 

pakeisti lovos baltinius, pakloti lovą bei sutvarstyti įvairias kūno dalis (profesijos mokytoja 

metodininkė Gitana Baranskienė). 

 

 

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI DOVANOJA 

SOCIALINĮ  JAUKUMĄ 

             2021 m. balandžio 2 dieną vizualinės reklamos gamintojai padirbėjo iš peties ir 

įgyvendino interjero dekoravimo projektą – papuošė teorinio mokymo erdvę, kurioje mokosi 

socialinio darbuotojo padėjėjai. Mokiniams puikiai pavyko pertekti socialinio darbuotojo 

padėjėjo vertybes: sukūrė stilizuotas iliustracijas, jas tinkamai parengė gamybai, elektroniniu 

pjaustytuvu išpjaustė visus dekoro elementus, perkėlė ant kabineto grindų (profesijos 

mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė).  
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MODULIO „PASIRUOŠIMAS SIUVIMO PROCESAMS“ 

PRISTATYMAS 

          2021m. rugsėjo 29 dieną TS-4 grupės mokiniai pristatė savo darbus: adatines, 

dekoruotus krepšelius, prijuostes – tai pirmieji siuvimo darbai, kuriuos atsakingai  atliko 

būsimieji siuvėjai (profesijos mokytoja metodininkė Valentina Pašakinskienė). 

  

SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAI LANKĖSI NACIONALINIO 

VĖŽIO INSTITUTO OPERACINĖJE 

            2021m. spalio mėn. SL-2/TSL-2 grupių mokiniai lankėsi Nacionalinio vėžio instituto 

anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus operacinių bloke bei Centrinėje 

sterilizacinėje. Profesijos mokytoja – anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus 

operacinės slaugytoja Lina Marcinkevičienė papasakojo apie operacinės slaugytojo padėjėjo 

darbą operacinėje 
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MODULIO „ŠVENTINIŲ, PROGINIŲ PUOKŠČIŲ IR 

KOMPOZICIJŲ KOMPONAVIMAS“ PRISTATYMAS 

             2021m. spalio 28d. Flp-10 grupės mokiniai pristatė modulį „Šventinių, proginių 

puokščių ir kompozicijų komponavimas“. Vyresnioji profesijos mokytoja Stanislava 

Kareckienė 

 

 

MODULIO „DRABUŽIŲ DETALIŲ SUKIRPIMAS IR 

SIUVIMAS“ PRISTATYMAS 

              2021m. lapkričio 15 d. TS-4 grupės mokiniai pristatė modulio atsiskaitomuosius darbus. 

Pagal pasirinktą petinio drabužio modelį būsimos siuvėjos  parinko konstrukcinius brėžinius, 

pagamino lekalus, sukirpo, apdorojo detales, sukūrė gaminį, o darbų pristatymo metu demonstravo 

įgytas žinias, gebėjimus. Profesijos mokytoja metodininkė V. Pašakinskienė. 

 

 

MOKOMĖS VIENI IŠ KITŲ 

               2021 m. vasario 22 d. fotostudijos vedėjas Arnold Gedris fotografo specialybės 

mokytojams pristatė išorinių blyksčių ir paleidėjų komplekto naudojimo 

galimybes. Mokytojai susipažino su blyksčių valdymu per nuotolį, tarpusavio derinimu, 

priedų naudojimu bei galimybe naudoti kartu su naujai įsigytu LED apšvietimu. 

Smagu, kai mokytojai mokosi vieni iš kitų, o bendra studijoje vyraujanti nuotaika skatina 

būsimą fotografą nuolat tobulėti.   
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BANDOME SUSIDRAUGAUTI SU KARANTINO 

KELIAMAIS IŠŠŪKIAIS 
           2021 m. vasario mėnesį F-59 grupės mokiniai kartu su mokytoja metodininke Jogaile 

Butrimaite, atsižvelgdami į visus saugumo reikalavimus, dirbo išsiilgtoje foto studijoje. 

Mokiniai atliko levitacijos ir verslo portreto užduotis: išbandė naujai įsigytą studijinę įrangą, 

LED apšvietimą naudojo kaip atskirą ar derino su lango šviesa. Buvo smagu matyti, kaip 

mokiniai džiugiai ir noriai dirba. 

   

  

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRAKTINĖS DALIES 

VERTINIMAS 
             2021 m. kovo 23 d. vyko floristų asmens įgytų kompetencijų praktinės dalies 

vertinimas. Praktinio egzamino užduotis – proginė puokštė su konstrukcija arba 

detalėmis. Džiaugiamės gražiomis puokštėmis.   
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SLAUGYTOJO PADĖJĖJAI BENDRADARBIAUJA SU             

UAB „ESSITY LITHUANIA“ 

                     2021 m. balandžio 8 d. centre lankėsi UAB „Essity Lithuania“ atstovė Lina 

Gružinskienė, supažindino su prekės ženklo „TENA“ produkcija: įvairaus tipo sauskelnėmis, 

įklotais (esant šlapimo nelaikymui), vienkartinėmis paklodėmis, seilinukais, odos priežiūros 

priemonėmis, produkcijos pavyzdžiais. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo 

galimybės.   

                     

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAI PRISTATO 

MODULIUS 

              2021 m. balandžio 14 d. vyko modulių „Paruošimo spausdinti skaitmenine spauda“ 

bei „Pakuotės techninis projektavimas“ atliktų darbų peržiūra. R-12 ir TR-3 gr. mokiniai 

demonstravo įgytas kompetencijas. Modulių turinys neapsiribojo vien medžiagų ir 

technologijų pažinimu ir įvaldymu, teko susidoroti ir su projektinio darbo iššūkiais, įvertinti 

žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, apskaičiuoti sąmatą.  

  

ATĖJO PAVASARIS ... G R A Ž I N A M Ė S 

      2021 m. balandžio 19 d. FLp-9 ir FLp-10 grupių mokiniai tvarkė, gražino centro teritoriją 

– kasė ir pureno dirvą, sodino pavasarines gėles, mulčiavo žemę. Rūpinamės savo mokykla ir 

norime, kad aplinka primintų, jog čia mokosi atsakingi, darbštūs būsimieji floristų padėjėjai.  
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RESPUBLIKINIS MEISTRIŠKUMO KONKURSAS            

„MANO MISIJA PADĖTI“ 

          2021 m. balandžio 15 d. vyko Biržų technologijų ir verslo mokymo centre respublikinis 

profesinių mokyklų socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokinių profesinio 

meistriškumo konkursas „Mano misija - padėti“. Centro komanda, SD-11 gr. mokiniai Mantas 

Kauzonas ir Toma Genytė kūrybinės užduoties nominacijoje, pelnė II vietą. Konkursui mokinius 

ruošė profesijos mokytojos G.Baranskienė, Zina Žvalionienė.  

   

FOTOGRAFIJŲ PARODA „KURŠIŲ NERIJA: LĖTOSIOS 

SLINKTYS“, SKIRTA LIETUVOS 2021 METŲ KULTŪROS 

SOSTINEI – NERINGAI (LR seimo III rūmų parodų galerija) 
 

2021 m. gegužės 10 – 28 dienomis LR Seimo Kultūros komiteto pirmininko prof. Vytauto 

Juozapaičio, seimo narių Andriaus Bagdono ir Antano Vinkaus iniciatyva Seimo parodų galerijoje 

buvo eksponuojama fotografijų paroda ,,Kuršių Nerija: lėtosios slinktys“, skirta Lietuvos 2021metų 

kultūros sostinei – Neringai /profesijos mokytojos J. Ambrazaitytė ir J. Butrimaitė/. 

 

EKSKURSIJA Į KAIRĖNŲ BOTANIKOS SODĄ  

           2021 m. balandžio 21 d. FLP-9, FLP-10 grupių mokiniai kartu su profesijos 

mokytojomis Vaiva Jucyte ir Stanislava Kareckiene lankėsi VU Botanikos sode, Kairėnuose. 

Mokiniai sužinojo sodo įkūrimo istoriją, apžiūrėjo Kairėnų dvaro parką, Japonišką sodą, 

tyrinėjo pavasarinių augalų lapus, žiedus, uostė ir bandė nustatyti, koks tai augalas. 
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PROFESINIS INTERJERO APIPAVIDALINTOJŲ 

BENDRADARBIAVIMAS 

             2021 m. birželio 9 d. centre lankėsi Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai. 

Susitikimo metu aptarėme, kaip planuojame dirbti pagal atnaujintas Interjero apipavidalintojo 

mokymo programas, kokias naudosime optimaliausias programines įrangas, metodikas, 

teiksime praktinius darbus. Numatėme galimybę organizuoti bendrą metodinį susitikimą.   

   

   

 

NACIONALINIS SIUVĖJŲ PROFESINIO MEISTRIŠKUMO 

KONKURSAS „MANO BANGUOJANTI JŪRA 2021“ 

            2021m. birželio 3-4 d. TS-3 grupės mokinė Giedrė Karčiauskaitė dalyvavo nacionaliniame 

siuvėjo profesinio meistriškumo konkurse „Mano banguojanti jūra 2021“. Konkurse dėl prizinių vietų 

varžėsi  geriausios siuvėjos iš Lietuvos profesinio mokymo įstaigų. Dalyvės įgijo naujos patirties, 
patyrė malonių įspūdžių, grįžo su padėkos raštais, dovanomis ir gerais įspūdžiais. 
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INTEGRUOTA FLORISTŲ, FOTOGRAFŲ, KIRPĖJŲ PAMOKA 

           2021 m. rugsėjo 28 d. floristų profesijos mokytojos Giedrė Jasiukaitė, Virginija Miselienė 

demonstravo būsimiems kirpėjams kaip galima floristiškai papuošti progines šukuosenas. Fotografų 

profesijos mokytojas Arnold Gedris, su mokiniais, nufotografavo atliktus darbus. 

       

 

ĮTEIKTI PROFESIJOS DIPLOMAI 

               2021 m.  birželio 3 d. Apeigų ir švenčių organizatoriams (Ap-14 gr.), sėkmingai 

išlaikiusiems egzaminus, įteikti diplomai. Profesijos mokytoja Zina Žvalionienė išlydėjo 

paskutinę grupę. Kitais mokslo metais, į šią mokymo programą mokiniai nebus priimami.  

        

                     2021 m. birželio 21 ir 22 dienomis Fotografų VF-58, TF-3, F-59 grupių mokiniams, 

sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, įteikti diplomai.                                     

Grupių auklėtojos: Beatričė Bukantytė, Jogailė Butrimaitė, Indrė Voicechovičienė.  
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LR VYRIAUSYBĖ PAGERBĖ GABIAUSIUS 

PROFESINIO MOKYMO ABSOLVENTUS 

               2021m. rugpjūčio 5 d. LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pagerbė abiturientus ir profesinio mokymo įstaigų 

absolventus, 2021 metais sėkmingiausiai išlaikiusius brandos, profesinio mokymo kvalifikacijos 

ir tarptautinio bakalaureato diplomo programos egzaminus. Tarp valstybės vadovų pagerbtų ir 

apdovanotų absolventų – centro fotografas absolventas Domas Krivelis. Domo viso profesinio 

mokymo ciklo dalykų ir kompetencijų vertinimo pasiekimai įvertinti aukščiausiais balais – 

dešimtukais.  
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SIUVĖJŲ MOKYMO PROGRAMOS MOKINIAI PRISTATO 

DRABUŽIŲ KOLEKCIJA „JAUKUMAS“ 

             2021m. spalio mėnesį siuvėjų mokymo programos mokiniai ir mokytojai pristatė šiemet 

sukurtą drabužių kolekciją „Jaukumas“. Dizainerės D. Pečiulienės sukurta kolekcija traukia akį 

banguotomis linijomis, o minkšti audiniai sukuria jaukumo ir šilumos įspūdį, tarsi kviesdami 

pasimatuoti nepaprasto kirpimo drabužį, pajusti jo universalumą, originalumą. Kolekciją siuvo S-1 ir 

TS-3 grupių mokinės (profesijos mokytojos V. Pašakinskienė, J. Krych, A. Lenkaitienė).  

 

 

SIUVĖJŲ PRAKTINIS MOKYMAS VYKO KLAIPĖDOS 

TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRE  

            2021m. gegužės 17-21 dienomis 6 siuvėjų mokymo programos mokinės buvo 

išvykusios į Klaipėdos siuvėjų praktinio rengimo centrą. Praktikos metu susipažino su siuvėjų 

naujausia drabužių siuvimo ir laidymo įranga. Įsisavino įrangos veikimo principus 

(atlikdamos sudėtingus technologinius siuvimo darbus). Praktinio mokymo atsiskaitomasis 

darbas – tai kiekvienos moksleivės individualiai pasiūta suknelė. 

  

 

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJŲ MOKYMO 

BAZĖ PRATURTĖJO NAUJAIS ĮRENGIMAIS 

          2021 m.  gegužės 5 d. centre lankėsi Lietuvos profesinių mokyklų atstovai, kurie domėjosi 

vizualinės reklamos gamintojo profesijos materialine baze, vykdoma programa, mokymo procese 

pasiektais rezultatais. Profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė pasidžiaugė nauja 

profesionalia įranga: elektroniniu pjaustytuvu, terminio perkėlimo presu, tiesioginės spaudos ant 

tekstilės paviršių įranga (DTG perkėlimo būdas), lazerinio pjovimo ir graviravimo staklėmis, 

trimačiu spausdintuvu, folijavimo įranga, pjovimo giljotina, bigavimo, perforavimo, iškirtimo  
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įrenginiais, keturspalvės spaudos A3 formato spausdintuvu.  

   

 

SVEČIAI IŠ KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO  

             2021m. rugsėjo 16 d. centrą aplankė Klaipėdos technologijų mokymo centro mokiniai. 

Būsimieji multimedijos paslaugų teikėjai domėjosi sektorinio praktinio mokymo centro fotografo 

specialybe. Mokiniai susipažino su foto studijų įranga ir ją išbandė fotosesijoje. Atvykusiems 

mokiniams praktines užduotis vedė profesijos mokytojai Jovita Ambrazaitytė, Arnas Gedris.  

  

 

MINIME MOKYTOJŲ DIENĄ 

           2021m. spalio 5 dieną centre buvo paminėta Tarptautinė Mokytojų diena. Anksti ryte 

centro pedagogus pasitiko pirmo kurso renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai (RO-1 gr.) 

ir mokinių taryba su gėlėmis ir muzika. Mokytojai buvo pakviesti fotosesijai prie paruoštos 

šventinės arkos. Pasibaigus pamokoms, mokytojai buvo pakviesti į fojė, mokinės Virmina ir 

Ugnė dėkojo bei padainavo mokytojams ir palinkėjo geros šventinės dienos.      

                                    



55 
 

ESAME GERIAUSI SAVO SRITIES ŽINOVAI 

             2021m. spalio mėn. kaip ir kiekvienais mokslo metais rinkome geriausią savo 

srities žinovą. Jais 2021metais tapo: Margarita Budilina VI-1 grupė, Rimanta Pakalnytė SD-

12 grupė, Aleksandra Bykovskaja FL-29 grupė, Dmitrij Kudriavcev F-62 grupė, Marta Almina 

Leikutė S-2 grupė. Sveikiname nugalėtojus.                                                                                                                                                                                                 

        

        

         

 

FLORISTO PROFESIJOS DIENA 

              2021m. spalio 13 d. centre buvo minima Floristo profesijos diena. Šventės metu  

bendruomenė grožėjosi floristiniais darbais, kuriuos ruošė būsimieji floristai, vyko geriausio 

floristo rinkimai. Profesionaliausia floriste tapo FL-29 grupės mokinė Aleksandra Bykovskaja. 

Centre svečiavosi socialiniai partneriai. Jie mokiniams papasakojo apie floristikos verslo 

subtilybes, naujoves. 
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SAVANORYSTĖS VEIKLOS 

            2021 m. lapkričio 30 d. būsimieji  socialinio darbuotojo padėjėjai (prof. mokytoja R. 

Kazlavickaitė) lankėsi socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. Mokiniai susipažino su  

įstaigos gyventojais, jų istorijomis, patirtimis, išgyvenimais, dalyvavo kasdieninėje veikloje, 

gyvenimo sąlygomis, teikiamomis paslaugomis.  
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TARPTAUTINIS FLORISTIKOS KONKURSAS „ MERRY 

FLORAL“ 
          2021m. lapkričio 15d. - gruodžio 6d. TFL-4 grupės mokinė Kotryna Jakštaitė, 

dalyvavo Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro organizuotame nuotoliniame 

tarptautiniame floristikos konkurse „Merry Floral“. Didžiuojamės mokinės pasiekimais, pelnė 

II vietą. Kotryną konkursui parengė Floristikos profesijos mokytoja Vaiva Jucytė. 

  

RENGINIŲ ORGANIZATORIŲ ORIGINALUMAS ĮVERTINTAS 

RESPUBLIKINIAME MEISTRIŠKUMO KONKURSE 

 
       Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai (RO-1 gr.)  respublikiniame profesinio meistriškumo 

konkurse ,,Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“ nominuoti už 

originaliausią video siužetą „Lietuvos regionų maisto prognozės“ ir daugiausiai patiktukų 

surinkusį Facebook platformoje siužetą. Konkurso dalyviai: siužeto vedėja Migla Zarembaitė, 

idėjos autorė Gabija Kondrataitė, tekstą kūrė SkirmantasTamulionis, nuotraukas rinko Deimilė 

Sakavičiūtė. Konkurso koordinatoriai profesijos mokytojai Zina Žvalionienė, Deividas Janavicus.                                

 
 

FLORISTŲ KOMPETENCIJŲ  VERTINIMAS 
             2021m. gruodžio 30 d. vyko FL-29 grupės mokinių įgytų kompetencijų vertinimas. 

Auklėtoja bei profesijos mokytoja Nijolė Kutkienė nuoširdžiai džiaugėsi mokinių darbais  
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VAIKŲ KALĖDOS 2021 „KUR DINGO KALĖDŲ SENELIO 

TELEFONAS?“ 

                  2021m. gruodžio 16 d., RO-1/TRO-1 grupių mokiniai pakvietė centro vaikų priežiūros 

kambario „Aitvariukas“, centro darbuotojų vaikus ir vaikaičius į stebuklingą Kalėdų Senelio šventę. 

Integruotą projektą įgyvendino RO-1/TRO-1 mokiniai (profesijos mokytojai Zina Žvalionienė ir 

Deividas Janavicus), būsimieji interjero apipavidalintojai  (profesijos mokytoja Dovilė Pociūtė). 

  

  

  

KALĖDINĖ MUGĖ MRU 

                   2021 m. gruodžio 16 d. centro bendruomenė dalyvavo Mykolo Romerio organizuotoje 

kalėdinėje mugėje. Į kitus pasižiūrėjo, save parodė, o svarbiausia -  visi spinduliavo gera nuotaika, 

dovanojo šypsenas be kaukių.  
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TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „KULTŪROS 

VEIDAS“ 
                   Centro fotografai 2021m. rugsėjo-gruodžio mėnesį organizavo Tarptautinį fotografijos 

konkursą „Kultūros veidas“. Vertinimo komisija (meno istorikė dr. Karina Simonson, VTDK 

dėstytojas Antanas Ružė, fotografas Gediminas Zdančius) sveikino konkurso dalyvius ir paskelbė 

nugalėtojus. Fotografijų paroda „Kultūros veidas“ pradėsime naujus 2022 metus. Parodos atidarymo 

metu nugalėtojams įteiksime rėmėjų UAB Fototechnika, VDA leidykla dovanas.  

 

 

SAVANORYSTĖ - SĖKMINGAI PRALEISTAS LAIKAS 

            Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. kiekvieną trečiadienį SD-13/TSD-3 grupės mokiniai 

savanoriavo VA Caritas socialinės pagalbos ir integracijos centre „Betanija“. „Savanorystė padėjo 

sužinoti savanoriavimo svarbą, atskleidė opias visuomenės problemas, kad žmonių yra skurstančių 

ir alkanų. Padėjo sužinoti savanorystės organizavimo principus, kaip viskas vykdoma, 

organizuojama“ - savo mintimis dalinosi mokinė Laimutė Pauliukevičienė. Profesijos mokytojos 

Gitana Baranskienė, Ringailė Kazlavickaitė. 

  

 

KALĖDINIO VAINIKĖLIO KŪRIMAS 

             Gruodžio mėnuo pasižymėjo veiklų, konkursų, naujų potyrių ir įspūdžių gausa, atnešė 

laimėjimų, apdovanojimų veiklos drauge džiaugsmo. Komandinių veiklų netrūko ir visai 

#VPVPMC bendruomenei: viena tokių šaunių veiklų, suburiančių bendrystei - Kalėdinių 

vainikų pynimo kūrybinės dirbtuvės. Dirbtuvių metu, talkinant Floristų profesijos mokytojoms 

Virginijai, Vaivai ir Giedrei, Centro bendruomenė sukūrė nuostabių kompozicijų.  

https://www.facebook.com/hashtag/vpvpmc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQadT4ltrLiCC6uBD1agGC-C8AOSEvlZyiuNLet6IGqWyM2JXvOw6Ooo0ZTRHo-xTktAss1fIL2lMfQHzMEjhxtBqUBf8fRsOhgvhsmv8JjhTZcPeV7K2ep7VjrMr0A9jHu9vbqZ9DcGcjoTxxA1Q3&__tn__=*NK-R
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KALĖDINĖ FOTOSESIJA PRADŽIUGINO MAŽUS IR DIDELIUS 

          Ar kada matėte vadovus dėžutėje? Ir dar tokius laimingus? O štai dalis #VPVPMC vadovų 

sutilpo į "Kalėdinę dėžutę" ir siuntė visiems šventėmis kvepiančius linkėjimus bei nuoširdžias 

šypsenas...GYVENIMAS - ne prabėgusios dienos, o įsimintinos akimirkos!… 

Fotosesiją atliko TF-4 grupės mokiniai su auklėtoja Indre Voicechovičiene. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vpvpmc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWmRNvM5ccb8o8cJgf5I28sru0IVFeCk1pVrJpQXr0OC6iYtklQoYhXq6RhWDXVs4GP8i959OWknRgmnjDrD7NYDFpq2vIGe22m6BJesOP_Izeu80UwLWbSV6cBL9tyDWi-U_h36tVFJrvhhCrf_BRV&__tn__=*NK-R
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KEIČIAME EDUKACINĘ APLINKĄ/PAMOKA KITAIP 

          2021 m. sausio 11 d. profesijos mokytoja Tamara Artajeva su entuziastingiausiais mokiniais 

iš TF-3 grupės fotografavo modernią architektūrą Konstitucijos prospekte. Geriausiems rezultatams 

pasiekti buvo išnuomotas Canon TS-E 24 mm F/3,5 L II objektyvas. Užduoties tikslas – išmokti 

valdyti nišinį Tilt-Shift objektyvą (fotografuojant ištaisyti besikraipančią geometriją). Taip pat 

mokiniai, naudodami Tilt objektyvo funkciją, kūrė miniatiūras.  

   

              2021 m. kovo 18 ir 19 dienomis F-62 grupės 2-o pogrupio mokiniai fotografavo 

Vilniaus senamiesčio gatves, atliko mažosios architektūros miesto etiudus.  

  

          2021m. kovo 18 d. F-62 grupės 2-o pogrupio mokiniai, kartu su vyr. mokytoja Jovita 

Ambrazaityte, fotografavo Vilniaus miesto panoramą. 

  

          2021m. spalio 28 dieną, renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai ( RO-1/TRO-1 gr.) 

lankėsi Antakalnio kapinėse, aplankė Menininkų kalnelį, Prezidentų panteoną bei Sausio 13-osios 

gynėjus žuvusius už laisvę. Uždegė žvakutes ant kapų, domėjosi erdvėmis, kur galima būtų surengti 

gedulingą minėjimą, skirtą Vėlinių dienai ar Sausio 13-osios dienos minėjimui. 
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                  2021m. spalio 28 dieną renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai (RO-1/TRO-1 gr.) 

lankėsi Naujajame teatre, stebėjo iliuzijų šou. Vakaro metu mokiniai ir grupės vadovė Zina 

Žvalionienė turėjo progą ne tik stebėti atlikėjo Jurijaus Majausko triukus, bet ir juose dalyvavo.  

  

           2021m. spalio 4 d. mokiniai lankėsi „Spring“ fotostudijoje, susipažino su studijoje 

dirbančiu personalu, darbo specifika ir galimybėmis, išklausė instruktažą apie studijoje 

naudojamą fotografijos įrangą.  

  

        2021m. spalio 8 d. F-64 grupės mokiniai su profesijos mokytoja Tamara Pathak lankėsi 

Bernardinų sode. Puikus oras, tinkamas apšvietimas paskatino atlikti praktines užduotis su 

poliarizaciniu filtru.  
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          2021m. rugsėjo 22d. vizualinės reklamos gamintojai, R-13/TR-4 grupės mokiniai, dalyvavo 

BMK ir „Zuzu Print“ inicijuotame renginyje „Skaitmeninė transformacija“. Spaudos gamybos 

industrija šiuo metu gyvena intensyvių pokyčių laikotarpiu ir ji sparčiai žengia skaitmeninės 

transformacijos keliu.  

  

          2021 m. rugsėjo 29 d. būsimieji vizualinės reklamos gamintojai, R-13/TR-4 grupės 

mokiniai,  kartu su profesijos mokytoja eksperte Daiva Motiejūnaite, dalyvavo meno atstovų 

inicijuotame seminare „Kūrybiškumo kodas“ (Kaune). 

  

                2021m. rugsėjo 28 d. VF-63 grupės mokiniai lankėsi „Fototechnikos“ įrangos salone. 

Salono vadovas Gediminas Zdančius įdomiai papasakojo apie fototechniką ir fotoaparatus.  

  

           2021 m. rugsėjo 16 d. SD-13/TSD-3 grupės mokiniai su mokytojomis Gitana Baranskiene ir 

Ringaile Kazlavickaite organizavo išvyką į Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną, įsikūrusį 

Valakampiuose. 
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             Atėjus rudenio darganai, būsimieji VF-60 ir VF-61 grupių fotografai lankėsi Mo 

muziejuje. Apžiūrėjo ekspozicijas ir susipažino su šiandieninėmis meno tendencijomis.  

  

         2021 m. rugsėjo 16 d. profesijos mokytoja Skaidrė Vaikšnorienė organizavo   SL-2/TSL-2 gr. 

mokiniams (slaugytojų padėjėjai) edukacinę pamoką-išvyką į Vilniaus Gaono žydų muziejaus 

Tolerancijos centre atidarytoje tragiško likimo menininkės Cornelia`os Gurlitt – žymaus nacių 

meno kolekcionieriaus Hildebrando Gurlitto sesers – grafikos darbų parodą „Širdies kelionė“.  

     

            2021m. rugsėjo 9 d. renginių ir poilsio paslaugų organizatoriai (RO-1/TRO-1 gr.) lankėsi 

MO – modernaus meno muziejuje, susipažino su fotografijų parodą „Permainų šventė“. Pamokos 

tema buvo „Vizualinio mąstymo mainai mene“.  

  

           2021m. rugsėjo 10 ir 13 dienomis, VF-60 grupės mokiniai fotografavo gamtos etiudus ir 

vakarinį Vilniaus miesto peizažą. 
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       2021 m. rugsėjo 8 d. fotografo specialybės mokiniai (F-62 gr.) aplankė MO muziejuje 

atidarytą fotografijų parodą „Permainų šventė“. Klausydami audio gido, mokiniai analizavo, kaip 

keičiantis laikui kito ir švenčių fiksavimo ypatumai. Parodą lankė su mokytoja metodininke Jogaile 

Butrimaite. 

  
               2021 m. lapkričio 10 d. fotografijos specialybės mokiniai (F-64 ir TF-4 grupės) vyko į 

Vilniaus Dailės akademiją, dalyvavo profesoriaus bei menininko iš Belgijos Stephan Balleaux 

atviroje paskaitoje „Parodų rengimo procesai“. 

  
 

               2021 m. lapkričio 15 d. interjero apipavidalinimo grupės mokiniai (VI-1 ir I-16/TI-4 gr.) 

išmatavo poilsio patalpas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Interjero apipavidalintojai 

gavo užduotį – atnaujinti šias patalpas, pateikti idėjinius sprendimus ir vizualizacijas. Projektui 

vadovauja mokytoja Viktorija Losikovaitė. 

 

   
 

 

Parengė profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė 
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GERIEJI DARBAI 

Ataskaita už 2021 metus 

MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

CENTRO PERLIUKAS -  VAIKŲ PRIEŽIŪROS KAMBARYS 

,,AITVARIUKAS“ 
Pozityvus požiūris į darbą – tai tiltas į naujas galimybes! 

   Antra karantino banga dar labiau sustiprino jausmą, kad mokytojas turi ,,gimti“ iš naujo, o 

mokinys iš reikalaujančiojo taptų mokytojo partneriu ir sąjungininku. Ypač daug pastangų 

pareikalavo praktinio mokymo organizavimas. Tokiomis sąlygomis ypatingą vertę įgyja taip 

vadinamos bendrosios kompetencijos (pavyzdžiui, gebėjimas mokytis, kūrybiškumas, emocinis 

intelektas, kritinis mąstymas), kurios įgalina žmogų augti ir keistis. 

Auklės mokymo programos mokinės nuotoliniu būdu (google-meet ) apibendrino ir pristatė 

baigiamuosius darbus. Buvo integruojami keli mokomieji dalykai – pedagogika, psichologija, vaiko 

veiklos planavimas ir organizavimas bei ikimokyklinio ugdymo metodika. Pristatytos ir pateiktos 

priemonės lavinančios vaiko kalbą ir vaizduotę - ,,Visko po dešimt“ ir  „Sukurk istoriją“. 

 

  
 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjai pristatydami modulių atsiskaitomuosius darbus, sukūrė 

koliažus.   

  

 

  

2021 m. gerųjų darbų sąrašą pradėjome, kad ir virtualiai, švęsdami Laisvės 30 - metį. 



67 
 

  

  

 

 
 

Pirmoji tęstinio mokymo Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo laida 

Tęstinės mokymo programos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos 2021 m. sausio 06 d. 

sėkmingai išlaikė kvalifikacijos egzaminus, baigė 15 mokinių.  
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Pirmoji tęstinio mokymo auklių laida 

   2021 m. vasario 26 d. baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą išlaikė pirmoji tęstinio mokymo auklių 

laida. Teorines žinias būsimos auklės pademonstravo atlikdamos testą, o praktines žinias įtvirtino 

pristatydamos metodinę priemonę vaikams.  

  

  
 

Velykiniai kiškučiai 2021 

2021 m. kovo 24 d. centro mokinių ir darbuotojų laukė staigmena. Iš spalvotų servetėlių buvo 

išlankstyta daugiau nei 100 kiškučių. A-20 grupės mokiniai  dalino zuikučius visiems esantiems 

centre mokiniams ir darbuotojams, taip skleisdami artėjančių Velykų nuotaiką, linkėdami gražių 

artėjančių švenčių. 

Staigmeną surengė A-20 grupės auklės ir mokytojas D. Janavicius.  
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Karantinas stipriai koregavo praktinio mokymo planus, iškilo daug problemų organizuojant 

baigiamąsias praktikas. Džiaugėmės  prasminga ir kokybiška socialine partneryste su Vilniaus 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Būsimos auklės ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjos sėkmingai atliko baigiamąją praktiką vaikų darželiuose ,,Pasaka“, ,,Žirmūnėliai“, 

,,Lazdynėlis“ ir Santariškių vaikų darželyje. Esame dėkingi už bendradarbiavimą, už mokinių 

vertinimą ir galimybę teorines žinias taikyti praktikoje, nes mūsų centro vaikų priežiūros kambarys 

dėl karantino nevykdė savo veiklų. 

  

  
 

2021 m. birželio mėn. auklės mokymo programos mokinės stebino baigiamojo kvalifikacijos 

egzamino kūrybiniais darbais. 
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Centro gerieji aitvariukai  

 2021 m. rugsėjo mėn. puikiai įrengtos patalpos vėl prisipildė vaikų klegesio ir juoko. Užregistruoti 

12 vaikų. Šiais mokslo metais vaikų priežiūros kambaryje dirbo ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėja,  pagal slankųjį grafiką praktiką atliko būsimos auklės ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjos. 
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Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesijos mokinės (IKI-2 gr. ir TIKI-2 gr.) rugsėjo 16 d. 

lankėsi lopšelyje-darželyje „Pasaka“, kuris  įsikūręs Vilniaus Žirmūnų mikrorajone.  

Šiuo ypatingu laikotarpiu mokiniams yra nenusakomas džiaugsmas pakeisti edukacinę aplinką, nes 

darželis ne tik suteikė galimybę apsilankyti, bet ir daug informacijos. Direktoriaus pavaduotoja 

supažindino, kokios vaikučių ugdymo galimybės darželyje,  kalbėjo apie viso personalo pastangas, 

kad visiems čia būtų saugu.  

  
 

   2021 m. rugsėjo 30 d. būsimos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos pristatė modulį 

,,Įvadas į profesiją”( profesijos mokytoja Sonata Švabauskienė).  Į modulio pristatymą susirinko 

visa grupė, vadinasi, profesijos pasirinkimas mūsų centre merginų nenuvylė.  

  
 

Spalio 14 d. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos IKI-2 gr. ir TIKI-2 gr. bei Socialinio 

darbuotojo padėjėjo SD-12 gr. ir TSD-3 gr. mokinės, lydimos mokytojų Sonatos Švabauskienės ir 

Gitanos Baranskienės, dalyvavo edukaciniame užsiėmime Lietuvos aklųjų bibliotekoje. 

Edukacinio užsiėmimo ,,Žmogus su negalia irgi gali“ mokinės susipažino su taktilinėmis 

knygomis. Skirtomis mažųjų pasaulėžiūros ugdymui. Susipažinę su šešių taktilinių knygelių herojais,  

mokinės sužinojo, kaip jaučia aplinką žmogus turintis regos negalią. Taip pat susipažino su 

lavinamosiomis užduotimis skirtomis mažiesiems.  
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IKI-2 gr. ir TIKI-2 gr. mokinės, kuruojamos profesijos mokyt. Sonatos, sukūrė SENSORINĮ 

TAKELĮ, kurį padovanojo vaikų priežiūros kambario "Aitvariukas" vaikams.  

Tai unikalus projektas, inspiruotas tvarumo idėjos. Takelis sukurtas iš medžio, pušies bei eglės 

konkorėžių, gilių, beržo tošies ir akmenukų. 
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2021 m. rugsėjo 29 d. būsimos auklės lankėsi žaislų muziejuje. Sužinojome, su kokiais žaislais 

vaikai žaidė akmens amžiuje ir prieš 100 metų. Pamatėme, su kokiais žaislais žaidė mūsų mamos. 

Išbandėme ir pajutome, kad žaisti verta ir šiandien. 

  

  

  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos (IKI-2 gr., TIKI-2 gr.) spalio 29 d. Vilniaus parduotuvėse 

ieškojo gaminių, su kuriais galima sukurti saugų vaiko kambario interjerą. Pamokos metu aplankė 

„Audėjo“ baldų centrą, žaislų parduotuvę „Žaislų karalystė“ bei kitas parduotuves, kurios prekiauja 

vaikiškomis prekėmis. 

Mokinės domėjosi, kurie vaikų baldai atitinka higienos reikalavimus, nes beveik visi tėvai yra patyrę, 

ką reiškia nusipirkti nekokybišką, tačiau gražiai margintą prekę. Taip pat parduotuvių žaislų 

skyriuose analizavo žaislų etiketes ir bandė įvertinti, ar tam tikri žaislai atitinka higienos normų 

reikalavimus. 
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  2021 m. spalio 4 d. A-21 gr. būsimos auklės( profesijos mokytoja Sigita Vavilavičienė) pristatė 

modulį ,,Įvadas į profesiją“. 

  

  
 

Spalio 15 d. būsimos auklės (A-21/TA-2 gr.) ir būsimos ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjos 

(IKI-2/TIKI-2 gr.). lankėsi MO muziejuje. Mokines lydėjo profesijos mokytojos S. Vavilavičienė, S. 

Švabauskienė ir R. Varnienė. 

Parodoje, skirtoje vaikams – „Ežeras pilnas žvaigždžių“, pamatėme, kaip vaikai kūrinio prasmę 

atranda pasitelkdami sensorinius įgūdžius: labiau kliaujasi vaizduote nei analize, labiau atkreipia 

dėmesį į detales nei vertina kontekstą. Galėjo pamatyti, kaip vaikų protas nuolat vystosi, o santykis 

su pasauliu ir menu yra lankstus, vaikai mokosi stebėdami, eksperimentuodami, kurdami, įsitraukę į 

dialogą.  
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Auklės diena 2021 

     Lapkričio 23 d.   d. centre šventėme jau tradicija tapusią auklės dieną. Šiais metais A-21 grupės 

mokinės visus kvietė į kūrybines Auklės Makės  dirbtuves. Dėkojame  profesijos mokytojai Sigitai 

Vavilavičienei ir merginoms už gražią, kūrybiškumo, išmonės ir geros nuotaikos kupiną šventę. Už 

Auklių Makių   makiažą dėkojame profesijos mokytojai Renatai Dovgialo. 
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Jei vaikystę ,,nešamės“ su savimi, niekada nepasensime, o jeigu mumyse gyvena vaikas, aitvarus 

galima leisti ir žiemą. Ši mintis labai gerai apibūdino IKI-2 ir TIKI-2 grupės mokines ir jų 

profesijos mokytoją Sonatą Švabauskienę. Nuoširdžiai ačiū už aitvarą, kuris papuošė centro 

teritoriją ir bendruomenei buvo pristatytas 2021 m. gruodžio 1d. Aitvaras sukurtas iš antrinių 

žaliavų, remiantis žiedinės ekonomikos ir tvarumo idėja. 

  
Gruodžio mėn. Jau pakvipo Kalėdomis ir didžiųjų švenčių laukimu… IKI-2 ir TIKI- 2gr. mokinės 

pakvietė į modulių pristatymą. Integruotas modulių pristatymas sužavėjo visus. 
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Ištisus 2021 metus dirbome  kasdienius darbus, kurie buvo ir matomi, ir nematomi, nes pačius 

geriausius darbus, kurie atliekami iš širdies sudėtinga pristatyti. 
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Ačiū pagrindinėms profesinio ciklo mokytojoms; Sigitai Vavilavičienei Sonatai Švabauskienei ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjai Oksanai Bedulskajai už nuoširdų, kartais laiko 

neskaičiuojantį darbą. 

Kiekvieną stengėmės mokyti taip, kad lauktų didžiausių pasisekimų, kad tikėtų, jog yra sukurti 

sėkmei. Auklėjome taip, kad  lauktų didžių dalykų ir tvirtai tikėtų jiems Dievo duota jėga padaryti 

pasaulyje ką nors vertinga. ! Ačiū mokinėms, kurios patikėjo ir pasitikėjo mumis ir mūsų centru! 

      
 

 
Geriausias būdas prisiminti gerus darbus — juos kartoti. E. Bekonas 
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SPORTO  PASIEKIMAI 
 

         2021-09-12  išskirtinis Švietimo mainų paramos fondo projektas „Bėk su Erasmus+“ jau 5-

tąjį kartą visus „Erasmus+“ programos dalyvius – mokinius ir studentus, mokytojus ir dėstytojus, 

auklėtojus ir vadovus – kvietė prisijungti prie didžiausios „Erasmus+“ bėgimo komandos ir drauge 

įveikti 5 km. bėgimo trasą RIMI Vilniaus maratone. Renginyje dalyvavo ir mūsų centro darbuotojų 

bei mokinių komanda „CENTRIUKAS“. 
 

           

        
 

          
                  

               2021-10-07  Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro Sveikatingumo diena, 

skirta kūno kultūros ir sporto dienai paminėti. Gimnazijos skyriaus mokytojai ir mokiniai keliavo Ozo 

kalvomis. Ozo kalvos – tai tikra gamtinė Vilniaus įžymybė.          
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2021-11-15_17 Mykolo Romerio universitete vyko Didlaukio Akademinio miestelio bendruomenės 

Kalėdinis tinklinio turnyras. Varžybose dalyvavo Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo 

centro mokinių komanda „FORTUS“. Komandos buvo suskirstytos į 2 pogrupius. Pogrupiuose I ir 

II vietas užėmusios komandos pateko į finalą. 

Finale po atkaklių kovų IV-ąją vietą iškovojo centro „FORTUS“ komanda.  
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2021-12-16 Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokiniai dalyvavo Nacionalinės 

moksleivių krepšinio asociacijos inicijuotame fizinio aktyvumo skatinimo bei žalingų įpročių 

prevencijos projekte „IŠŠŪKIS SPORTO ŽVAIGŽDEI ’21“. Susitikime dalyvavo garsiausi 

Lietuvos krepšininkai broliai dvyniai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, kurie pirmoje renginio 

dalyje papasakojo apie save, savo karjeros detales bei mielai atsakinėjo į moksleivių užduotus 

klausimus. Antroje dalyje sportininkai vedė moksleiviams fizinio ugdymo pratybas. 

Šis projektas yra transliuojamas TV platformoje (SPORT1 TV), tad po renginio projekto kūrybinė 

komanda kalbino kiekvienos dalyvavusios ugdymo įstaigos mokytojus bei moksleivius. 
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

 
 

VPVPMC SUTEIKTA „ERASMUS“ AKREDITACIJA 

 
2021 m. vasario 26 d. Švietimo mainų paramos fondas paskelbė 2020 m. „Erasmus“ 

akreditacijų konkurso rezultatus. „Erasmus“ akreditacija suteikta VPVPMC. „Erasmus“ akreditacijos 

suteikimas patvirtina, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę 

įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Su „Erasmus“ akreditacija 

VPVPMC galės kasmet be konkurso pasinaudoti mobilumo projektų finansavimo 2021–2027 m. 

galimybėmis ir užtikrinti nenutrūkstamą mokinių ir mokytojų stažuočių užsienyje įgyvendinimą. 

 
 

„MOKINIŲ IR PERSONALO MOBILUMAI 2019“ 

 NR. 2019-1-LT01-KA116-060242 
 

           2021 m. rugpjūčio 22 d. - rugsėjo 12 d.  vyko projekto stažuotė Maltoje. Joje dalyvavo 

aštuoni centro mokiniai. Visi dalyviai atliko praktiką realiose darbo vietose/įmonėse. Masažuotojai 

dirbo SPA centruose „Soul Solution Spa“ ir „Carisma Spa“, floristės – „Derek Garden Centre“, 

kirpėjai – grožio salonuose  „Enchante’ Hair, Nails & Babrber“, „Galea’s unisex hair Saloon“ ir 

„Soul Solution Spa“.  
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2021 m. spalio 5-26 d.  vyko projekto stažuotė Portugalijoje. Joje dalyvavo dvylika centro mokinių, 

besimokančių fotografijos, floristo ir interjero apipavidalintojo profesijų. Visi dalyviai atliko 

praktiką realiose darbo vietose / įmonėse.  

 

 
 

 

2021 m. lapkričio 15-19 d.  vyko mokytojų stažuotė Ispanijoje. Joje dalyvavo profesijos mokytojos 

Gražina Starinskienė ir Edita Dombrovickienė.  Dalyvės tobulino profesines kompetencijas 

Valensijos mieste esančiuose grožio salonuose („Mimate Ya Centro Estetica“ ir „Mimasthetic”) 

 

 
 

2021 m. lapkričio 15 d. – gruodžio 3 d.  vyko stažuotė Ispanijoje. Joje dalyvavo KO-3 grupės 

mokinės (Ignė Marija Miniauskaitė, Raminta Andzelienė, Ugnė Ambrozaitytė, Paula Richterytė, 

Laiminta Ramančionytė, Simona Zemenskaitė) ir fotografijos specialybės besimokančios mokinės 

iš VF-61 gr. (Arina Šaparna) bei F-62 gr. (Iveta Truncytė). Visos dalyvės atliko praktiką realiose 

darbo vietose / įmonėse, esančiose Valensijos mieste. 
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„MOKINIŲ IR PERSONALO MOBILUMAI 2020“ 

 NR. 2020-1-LT01-KA116-077582 
 

2021 m. šio projekto fiziniai mobilumai buvo atidėti dėl Covid-19 situacijos, bet su projekto 

priimančiais partneriais nuolat palaikomas ryšys, vyksta virtualūs susitikimai. 
 

 
 

 

 
 

„ERASMUS+“ PROJEKTAS  

NR. 2021-1-LT01-KA121-VET-000011162 
 

2021 m. gruodžio 10-12 d. keturios projekto dalyvės vyko į  Rygą ir dalyvavo profesinio 

meistriškumo varžybose, Latvijos kirpėjų ir kosmetologų asociacijos organizuotame „International 

Hairstyling Festival“ konkurse. Dalyvavimas buvo itin sėkmingas. VPVPMC mokiniai laimėjo net 

šešias I-as, tris II-as ir tris III-as vietas. 

Alina Stech: 1 vieta „Dieninė šukuosena“; 1 vieta „Nuotakos šukuosena“; 2 vieta „Vakarinė 

šukuosena“. 

Ignė Kavaliukaitė: 1 vieta „Vakarinė šukuosena”; 3 vieta „Dieninė šukuosena“, 3 vieta 

„Nuotakos šukuosena“. 

Vaiva Gudelytė:  2 vieta „Dieninė šukuosena“; 2 vieta „Nuotakos šukuosena“; 3 vieta 

„Vakarinė šukuosena“. 

Marytė Doludar: 1 vieta „Komercinis saloninis kirpimas“.  

Taip pat mokykla yra nominuota ir apdovanota I-aja vieta tarp Baltijos šalių profesinių 

mokyklų dalyvių. Mokinius parengė profesijos mokytojai Ilona Kurnevič, Artiom Kikot, Evaldas 

Valantiejus. 
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STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS"A STAR IS 

BORN"  NR. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000028063 

2021 m. lapkričio 1 d. centras kartu su partneriais iš Čekijos, Latvijos ir Slovėnijos pradėjo 

projekto įgyvendinimą. Projektas bus vykdomas iki 2023 m. spalio 31 d. Tema – kirpėjų profesinio 

mokymo kokybės tobulinimas. Dėl Covid-19 situacijos su partneriais bendraujama nuotoliniu būdu, 

įvyko keturi virtualūs partnerių susitikimai. 

 

VPVPMC DALYVAVO “ERASMUS+” PROGRAMOJE KAIP 

PRIIMANTIS PARTNERIS 
 

2021 m. lapkričio 8-19 d. centre atliko praktiką šeši mokiniai iš Čekijos (Střední průmyslová 

škola chemická Pardubice). „Erasmus+“ programos (Nr. 2020-1-CZ01-KA116-078080) dalyviai, 

dvi savaites kartu su mūsų mokiniais dirbo centro kirpykloje. Tuo pat metu centre  viešėjo ir dvi 

profesijos mokytojos iš Čekijos. Jos stebėjo, kaip vykdomas kirpėjų praktinis mokymas.  

 

      
 

2021 m. spalio 6 d. centre viešėjo grupė svečių iš Prancūzijos. Jie atvyko į Lietuvą su 

„Erasmus+“ programos vizitu. Tai Prancūzijos vidurinių mokyklų administracijų darbuotojai bei 

mokytojai. Svečiai susipažino su centre vykdomomis programomis, centro dalyvavimu „Erasmus+“ 

programoje, aplankė praktinio mokymo dirbtuves. 

 

 
 

 

 

 

 


