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KOKYBĖS POLITIKA 
 

 
      

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

VIZIJA 
 Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras. 

 

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

suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.  

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

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

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

 

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI 

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

2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

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

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

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

paslaugų teikimu, aplinkosauga.  

5. Rengti kokybiškas ir konkurencingas pirminio profesinio mokymo programas. 

6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

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

rezultatų. 

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

9. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

10. Sudaryti sąlygas realizuoti praktiškai naudingas idėjas ir pasiūlymus. 

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

sąlygas. 
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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO 

CENTRO 2017 MOKSLO METŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI 
 

 Mokinių skaičius 2016 – 2017 mokslo metų pradžioje (2016 m. spalio 1 d.) – 931 mok. (iš jų 

27 mok. akademinėse). 

 Mokinių skaičius 2016–2017 mokslo metų pabaigoje – 744  mok. iš jų  (439 keliami į 

aukštesnį kursą, baigė mokslus 305 mokiniai II ir III kursas). 

 Mokinių nubyrėjimo procentas – 21,67% 

 Grupių pažangumo vidurkis – 6,12 

 Grupių pažangumo procentas – 80,81% 

 Pirmūnų skaičius – 35 

 Nepažangių mokinių skaičius – 88 

 Iš viso praleista pamokų – 21958 

 Vienam mokiniui tenka praleistų pamokų – 61,85 

 Praleista nepateisintų pamokų – 15810 

 Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų – 44,45 

 Nepraleido per metus nei vienos pamokos – 17 mokinių. 

 2016 – 2017 m. m. centrą baigė 305 mokiniai. Profesinio mokymo diplomai išduoti 284 mok. 

(iš jų buvę mokiniai -2, eksternai -5).  

 Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti – 11 mokinių. 

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

 Brandos egzaminus 2017 metais laikė 86 mokiniai: 

 brandos atestatus įgijo 70  mokinių (iš jų 2 buvusios mokinės); 

 mokymosi pasiekimų pažymėjimus (k. 2055) gavo – 11 mokinių;    

 technologijų egzaminą laikė 79 mokiniai. 

 2017–2018 m.m. į pirmą kursą priimta 465 mokiniai. 

 2017–2018 m.m. iš viso centre mokosi 879 mokiniai (iš jų 19 mok. akademinėse atostogose, 

duomenys 2017-10-01 ). 

 Pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa 

mokosi 325 mokiniai (13 grupių). 

 Pagal trejų mokymosi metų trukmės specialiųjų ugdymosi poreikių profesinio mokymo 

programas mokosi 30 mokinių (2 grupės).  

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

vidurinį išsilavinimą, mokosi 524  mokiniai (22 grupės). 

 19  mokinių yra akademinėse atostogose. 
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GIMNAZIJOS SKYRIUS 
 

SAUSIS 

ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA.. 

 

 

Laisvės nepaimsi nepakelsi neparodysi 

nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi 

ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse 

mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi...                  

                       Just. Marcinkevičius 

 
 

      2017 m. sausio 13 d. centre minėjome 26-ąsias Laisvės gynėjų dienos metines. Tradiciškai uždegtos 

žvakelės, simbolizuojančios atmintį, vienybę, viltį...  

Aktų salėje vyko renginys „Gimę laisvi“. Renginyje dalyvavo ir savo įžvalgomis dalijosi viešnia – 

poetė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė. Buvo  pagerbti žuvusieji bei nukentėjusieji Valstybės gynėjai.  

Jaunimas jautriai kalbėjo apie laisvę, džiaugėsi šiandiena ir galimybe gyventi taip, kaip svajojo gyventi 

jų tėvai ir seneliai... 

   

  
 

TARPMOKYKLINIS DAILYRAŠČIO KONKURSAS,  

SKIRTAS M. MAŽVYDO „KATEKIZMO“ 470 M.  JUBILIEJUI 

2017 m. sausio 31 d. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje vyko 

tarpmokyklinio dailyraščio konkurso, skirto Martyno Mažvydo „Katekizmo“ 470 metų jubiliejui, antras 

etapas. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti mokiniams taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo 

įgūdžius. I etapas vyko mūsų centre (dalyvavo visi norintys). Pirmų vietų laimėtojai ir dalyvavo II ture, 
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kur rungėsi su kitų mokyklų nugalėtojais. Džiaugiamės savo mokinėmis (Viktorija Kožemiakinaite, 

Gabriele Kondratjeva), kurios dalyvavo šiame konkurse.  

Sveikiname Viktoriją Kožemiakinaitę, užėmusią pirmąją vietą!  

  

  
 

VASARIS  

NACIONALINIS FORUMAS DAROM 2017 
 

2017 m. vasario 3 d. LR Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje ir LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje 

vyko VšĮ „Mes Darom“ organizuojamas trečiasis Nacionalinis Darom Forumas, kuriame dalyvavo 

centro geografijos ir biologijos mokytoja Sabina Pranculienė, kasmet organizuojanti akciją „DAROM“ 

mūsų centre. Forumo tikslas – įtvirtinti DAROM ir valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, 

verslo įmonių partnerystę bei aktyviau bendradarbiauti ne tik įgyvendinant kasmetinę atliekų rinkimo 

akciją, bet ir 1000 socialinės, kultūrinės, visuomeninės, švietimo ar aplinkosaugos srities projektų. 

Oficialus renginio globėjas - LR Vyriausybės ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Forumo metu 

buvo aptarta Lietuvos situacija aplinkosaugos srityje, pristatomi VšĮ „Mes Darom“ nuveikti darbai, 

supažindinama su nauja Darom iniciatyva Lietuvai – 1000 projektų, kuriuos imtis įgyvendinti gali visi 

entuziastai. 

  



7 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

ŠIMTADIENIO ŠVENTĖ 

2017 m. vasario 24 d. centre vyko tradicinė Šimtadienio šventė, kurios tema – „Kelionė į 

Robotlandiją“.  Šventę rengė Ap-11 gr. mokinės  Elžbieta, Živilė, Bernadeta bei 11-tų klasių 

moksleiviai. Svarbiausi renginio dalyviai – abiturientų grupės: VHK-15 (auklėtoja S. Pranculienė), 

VHK-17 (auklėtoja S. Glebienė), VK-106 (auklėtoja R. Talačkienė), VF-51(auklėtoja K.  Uginčienė). 

Laiko mašina jie nukeliavo tūkstantmetį, pateko į Robotlandiją, kur suvokė, kad nuostabiausia gyventi 

savo laikmetyje,  atsakingai ruoštis egzaminams,  gauti brandos atestatus ir įgyvendinti ateities 

svajones... Buvo išsakyta gražių padėkos žodžių mokytojams, grupių auklėtojams už pagalbą, dėmesį... 

Abiturientus nuoširdžiai sveikino bei sėkmės kelyje į brandą linkėjo Direktorė Rita Pečiukaitytė, 

Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. 
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KOVAS  

EDUKACINĖ VIKTORINA 

2017 m. kovo 1 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“, kuri buvo skirta Lietuvių kalbos kultūros metams minėti. 

Mokiniams teko įveikti penkis viktorinos etapus: atsakyti į klausimus „Kas daugiau“, atlikti analitinę 

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

užduotį „Abėcėlė“. 

Mūsų centro merginos – Justina Voitešonokaitė, VHK-15 gr., Gabija Rėkutė, VHK-15 gr., Angelina 

Lenčikova, VHK-15 gr., Kotryna Mikalkevičiūtė, VHK-19 gr., Viktorija Žarnovskytė, VHK-19 gr., 

Gabija Petrauskaitė, VF-54 gr. – šauniai įveikė visas užduotis ir iškovojo I vietą. 
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LAISVA, SAUGI IR MYLIMA GRAŽIOJI MŪSŲ LIETUVA 
 
      2017 m. kovo 13 d. centro aktų salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti „Laisva, saugi ir mylima gražioji mūsų Lietuva“, kurį organizavo Gimnazijos skyrius. Buvo 

prisimintos tradicinės  pilietiškumo akcijos, skirtos Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai 

paminėti, gražiausi projektai „Aš Lietuvą matau...“, „Didžiuojuosi savo kraštu...“, „Gražiausius žodžius 

skiriu Lietuvai... “, „Rašau laiškus Lietuvai... “, Nuostabus mano kraštas Lietuva!“.  Skambėjo 

nuostabios dainos, kurias dainavo Neringa Sukauskaitė. Renginyje dalyvavo ir savo įžvalgomis apie 

mūsų Tėvynės saugumą dalijosi gerbiamas svečias  Arvydas Čepukėnas, Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamento prie Krašto Apsaugos Ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyr. 

specialistas. Centro direktorė Rita Pečiukaitytė džiaugėsi šiandiena, priminė mokiniams svarbiausią jų 

misiją – mokytis, tobulėti, saugoti ir branginti laisvę 
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MATEMATIKŲ DIENA 
 

      2017 m. kovo 14 d. Gimnazijos skyriuje organizuota Matematikų diena. Visame pasaulyje ši 

diena pažymima kaip tarptautinė Π diena. Rinkome geriausią gimnazijos skyriaus matematiką. 

Skyriaus vedėja Rita Matulevičienė sveikino šią gražią iniciatyvą. Mokiniai atliko įvairias užduotis, 

sprendė uždavinius, matematinius  kryžiažodžius, kt. Gimnazistai kepė šventinius pyragus: skaičiavo kalorijas, 

suvartotų produktų kiekį po to apskaičiavo  laiko sąnaudas,  pardavimo kaštus,  pelną. Pyragus ragavo centro 

bendruomenės nariai 

Geriausia matematike tapo  Diana Baginskaitė (VFl-23 gr.) 
 

  

  

  
 

RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO KONKURSAS 
 

2017 m. kovo 15 d. centre vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas, kurio metu gimnazijos grupių 

mokiniai rašė diktantą. Diktanto tekstas buvo apie gimtosios kalbos reikšmę, šiuolaikinio žmogaus 

požiūrį į kalbą. Geriausiai diktantą parašė ir raštingiausia gimnaziste tapo VF-54 gr. mokinė Austėja 

Juronaitė. Konkurso metu padėkos raštais buvo apdovanotos mokinės (Gabija Petrauskaitė, Greta  

Markevičiūtė, Kotryna Mikalkevičiūtė), kurios dalyvavo Nacionalinio diktanto I etape. 
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GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ KONKURSAS 
2017 m. kovo 16 d. Gimnazijos skyriuje vyko konkursas, kuriame dalyvavo 11 ir 12 klasių mokiniai. 

Jo tikslas - išsiaiškinti geriausią gamtos ir socialinių mokslų žinovą. Renginį atidarė ir sveikinimo žodį 

tarė pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė. Užduotis pristatė ir sėkmės susirinkusiems į konkursą linkėjo 

Gimnazijos skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. Konkursui užduotis rengė ir darbus vertino chemijos, 

istorijos, geografijos ir biologijos mokytojai. Geriausia gamtos ir socialinių mokslų žinove išrinkta 

VFL-23 grupės mokinė Indrė Balčiūnaitė. Sveikiname 
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BALANDIS  
 

DŽIAUGIAMĖS GERIAUSIAIS MOKINIAIS, DĖKOJAME JŲ TĖVAMS... 
 

2017 m. balandžio 28 d.  centro aktų salėje  vyko tradicinė padėkos vakaronė, skirta geriausių mokinių tėvams . 

Didžiuojamės geriausiais gimnazijos skyriaus mokiniais, dėkojame jų tėvams... 
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GEGUŽĖ  

INTEGRUOTAS MOKYMAS  

2017 m. gegužės 12 d. gimnazijos skyriaus įvairių specialybių I kurso grupių mokiniams buvo 

organizuota istorijos, geografijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Ar aš norėčiau gyventi 

senojoje Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencijoje?“ Mokiniai kartu su  istorijos, geografijos bei 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais (K. Rekašius, S. Pranculienė, G. Trembo) vyko į Nacionalinį 

muziejų - LDK valdovų rūmus. Pamokos tikslas -  ugdyti mokinių pilietiškumą ir sąmoningumą. 

MokiniaI sužinojo, kokia prabanga gaubė prabėgusių šimtmečių  Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

rezidencijos gyventojus, kokia iš tolimų kraštų atvykusių svečių draugija supo garbingus riterius ir 

puošnias rūmų damas, kokie buvo organizuojami įspūdingi pokyliai... Mokiniai  galėjo pasvajoti apie 

tai, kaip jiems sektųsi gyventi tais laikais dieną, savaitę, o gal net mėnesį. Kaip išsiverstų be telefono, 

dušo ... 
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APLINKOS TVARKYMO AKCIJA 

2017 m. gegužės 3-4 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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PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

       2017 m. gegužės 26 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 12-ų klasių mokiniams (tema „Gyvenimo 

kelias”). Abiturientų grupės: VK-106 (auklėtoja Romena Talačkienė), VHK-15 (auklėtoja Sabina 

Pranculienė), VF-51 (auklėtoja Kristina Uginčienė) ir VHK-17 (auklėtoja Stasė Glebienė) po 

paskutinės pamokos, kurią vedė šių grupių auklėtojos, buvo pakviestos į šventiškai papuoštą aktų salę. 

Šventės organizatoriai pakvietė abiturientus pakeliauti įvairiais keliais bei pasirinkti vieną iš jų. 

Abiturientai originaliai pristatė namų dabus - nupieštus savo grupės nueitus kelius bei perdavė 

testamentą centro vienuoliktokams. 
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Laimingo kelio į brandos egzaminus linkėjo centro direktorė Rita Pečiukaitytė, bendrojo ugdymo 

(gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė ir grupių auklėtojos.  
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BIRŽELIS 
 

BRANDOS EGZAMINAI 
 

2017 metais brandos egzaminus laikė 80 abiturientų, visi sėkmingai išlaikė ir gavo brandos 

atestatus. 

51 iš jų rinkosi  valstybinius egzaminus. 

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

mokiusiais mokytojais:  
Rusų užsienio kalba:  Ilona Mačneva – 100 ir Ana Ščerbatova – 100 balų;   
Lina Vasilevskaja – 95, Veronika Lavcel – 95, Izabela Jacukevič– 94, Modesta Cholmogorova – 93, 
Kotryna Kliukovič – 92, Kristina Smirnovaitė – 90, Vesta Šablinskytė – 89,Viktorija Charlan – 81, 
Greta Surginevičiūtė – 79, Laura Lapkauskaitė – 77, Lolita Siniavska – 73, Dominyka Stefanovičiūtė – 
72, Diana Ivanova – 71, Kamilė Bagdonaitė – 69, Angelina Boreiko – 69, Justina Krylova – 68, Evelina 
Bacuk – 65, Žaneta Seniut – 64 balai. 
 Mokytoja Rūta Varnienė.  

 
Anglų kalba:  Greta Česnavičiūtė – 91, Svajūnas Stroinas – 86 balai, Ieva Jurėnaitė – 73, Tomas 
Radžiūnas - 67, Kotryna Kliukovič – 67, Aušrinė Markevičiūtė – 65,  mokytojai Rokas Bučelis ir 
Danguolė Gudienė. 
 
Lietuvių kalba ir literatūra: Ieva Jurėnaitė – 66 balai. Mokytoja Roberta Trapenskaitė. 
 

RUGSĖJIS  

NAUJA PRADŽIA 

 
 

SPALIS 

 

RUDENINĖ APLINKOS TVARKYMO AKCIJA 
 

2017 m. spalio 26 d. organizuota rudeninė aplinkos tvarkymo akcija, skirta Vėlinėms. Šioje 

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

Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas Ruslanas sukvietė visus į bažnyčią maldai. Kunigas Mozė 

papasakojo apie Visų Šventųjų dieną, Vėlinių tradicijas. Po to mokiniai tvarkė kapus, bažnyčios 

teritoriją, Kalvarijų Kryžiaus kelio koplytėles. Akcijos dalyviai turėjo progą susimąstyti apie artėjančių 

švenčių prasmę, prisiminti amžinybėn išėjusius artimuosius, atlikti gerą darbą... 



18 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

  

  

  
 

LAPKRITIS 
 

RAŠTINGIAUSIO GIMNAZISTO KONKURSAS 
 

2017 m. lapkričio 9 d. centre vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas, kurio metu gimnazijos grupių 

mokiniai rašė diktantą. Geriausiai diktantą parašė ir raštingiausia gimnaziste tapo VK-108 gr. mokinė 

Ieva Aniščenkaitė.  
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GERIAUSIO GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ ŽINOVO RINKIMAI 

2017 m. lapkričio 10 d. Gimnazijos skyriuje vyko geriausio gamtos ir socialinių mokslų moksleivio rinkimai. 

Dalyvavo 11 ir 12 klasių mokiniai. Jo tikslas - išsiaiškinti geriausią gamtos ir socialinių mokslų žinovą. 

Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė direktorė Rita Pečiukaitytė. Užduotis pristatė ir sėkmės 

susirinkusiems į konkursą linkėjo bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė. 

Konkursui užduotis rengė ir darbus vertino chemijos, istorijos, geografijos ir biologijos mokytojai. 

Geriausia gamtos ir socialinių mokslų žinove išrinkta VK-108 grupės mokinė Vitalija Sederevičiūtė. 

Sveikiname ir didžiuojamės. 
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MATEMATIKŲ DIENA 
 

      2017 m. lapkričio 14 d. centre buvo organizuota Matematiko diena. Centro erdvėse iškabintas 

matematikos užduotis galėjo spręsti visi. Užduotys pritaikytos kiekvienai profesijai.  

Per 5 pamoką 303 kabinete buvo aptarti respublikinio matematikos konkurso "Olympis 2017", kuriame 

dalyvavo 27 Centro mokiniai, rezultatai. Daugiausiai (70 %) surinko trys mokinės: Diana Baginskaitė 

(VFl-23 gr.), Agata Vaškevič (VHK-23 gr.) ir Gabija Petrauskaitė (VF-54 gr.).  

Šios mokinės rengė pristatymą apie Antano Baranausko pasiekimus matematikoje.   

Geriausia matematike išrinkta VFL-23 grupės mokinė Diana Baginskaitė. 

  

 

 

GRUODIS 
 

INTEGRUOTAS GIMNAZIJOS SKYRIAUSN IR FLORISTŲ PROJEKTAS „JIE 

KŪRĖ LIETUVĄ“ 
2017 m. gruodžio 20 d. centro aktų salėje vyko integruoto Gimnazijos skyriaus ir floristų projekto, 

skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti „Jie kūrė Lietuvą“ pristatymas, kurį 

organizavo Gimnazijos skyrius kartu su apeigų ir švenčių organizatoriais. Centro direktorė Rita 

Pečiukaitytė sveikino projekto dalyvius, džiaugėsi mūsų bendruomenės nariais, su pagarba ir meile 

dovanojančiais savo Tėvynei Lietuvai 100-mečio dovanas. Projekto koordinatorė Rita Matulevičienė 

apibendrino šio projekto tikslus, veiklas, dėkojo jo dalyviams. Renginio vedėjai Neringa ir Mantas 

pristatė 12 įžymių žmonių, savo darbais garsinusių ir šiandien dar garsinančių Lietuvą, vartė naujai 

išleisto 2018 m. kalendoriaus lapus. Centro floristai šioms iškilioms asmenybėms dovanojo dovaną - 

floristinių kompozicijų parodą. Skambėjo nuostabios dainos, kurias dainavo mokytoja Rūta Varnienė 

bei centro mokinės Rasa Kaušiūtė, Neringa Sukauskaitė (dainų būrelio vadovė Lina Vaitkuvienė). 
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TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO SKYRIUS 
 

 

KONFERENCIJA “VERSLUMO GEBĖJIMŲ ĮTAKA PROFESINIAM 

KRYPTINGUMUI IR KARJERAI” 

 
     2017 m. sausio 18 d. centre vyko konferencija „Verslumo gebėjimų įtaka profesiniam kryptingumui 

ir karjerai“. Renginyje dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos IB „Vigora“ mokiniai 

(vadovė Irena Griškevičienė), centro IB „Gija“ mokiniai (vadovė Valerija Griziūnienė). Mokiniai 

pristatė savo bendroves, skaitė pranešimus, dalyvavo protmūšyje, aptarė verslumo gebėjimų įtaką 

profesiniam kryptingumui ir karjeros ugdymui. Bendrovių vadovės pasidalino profesine patirtimi. 

Konferenciją organizavo technologijų verslo skyriaus vedėja V. Griziūnienė. 

  

 

ĮTEIKTI FLORISTO PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAI 
 (modulinė programa) 

 

          2017 m. sausio 20 d. centro absolventams buvo įteikta 15 profesinio mokymo diplomų. 

Būsimieji floristai (auklėtoja Nijolė Kutkienė) 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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IŠVYKA Į PAL. KUN. MYKOLO SOPOČKOS HOSPISĄ 

 
      2017 m. sausio 25 d. centro socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai ir mokytojos vyko 

į Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisą. Hospiso savanorių koordinatorė Aušra Toločkaitė supažindino su 

hospiso kūrimo idėja Lietuvoje, pagalbą teikiančia komanda bei savanoriška veikla. Pal. kun. Mykolo 

Sopočkos hospisas - namai, kuriuose pagalbos sulaukia sunkiai sergantys žmonės, kuriems nuolat 

reikia meilės, atjautos ir pagalbos. 

          
 

RESPUBLIKINIS PROFESINIŲ MOKYKLŲ EKONOMIKOS IR VERSLO 

ŽINIŲ KONKURSAS “VERSLO ŽINIOS KARJEROS SĖKMEI 4” 

 
         2017 m. sausio 26 d. Vabalninke (Biržų r.) vyko Respublikinis profesinių mokyklų ekonomikos 

ir verslo žinių konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 4“. Konkurse centrui atstovavo M-2 grupės 

mokiniai Gabrielius Guogis ir Nikita Voleiko (ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė 

Vaiva Ščitienė). Konkurso laimėtojams buvo skirtos trys prizinės vietos. Centro mokinys Gabrielius 

Guogis pasirodė geriausiai ir užėmė pirmąją. 

       
 

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ 
 

        2017 m. vasario 28 d. mūsų centro apeigų ir švenčių organizatoriai (AP-11 grupė), profesijos 

mokytoja Zina Žvalionienė bei Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentų 

atstovybė surengė tradicinę Užgavėnių šventę. Dėkojame Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansambliui 

VORUTA, jo vadovei Laimutei Skuodienei bei kapelos vadovui Dainiui Petručioniui, kad padėjo 

draugiškai išvaryti žiemą iš mūsų kiemo. 



25 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

    
 

    
 

FOTOGRAFIJOS MOKYTOJŲ PATIRTIES SKLAIDA ŠIAURĖS RYTŲ 

INDIJOJE 
 

       2017 m. vasario mėnesį fotografijos vyr. profesijos mokytoja Jovita Ambrazaitytė stažavosi 

Šiaurės Rytų Indijoje (Assamo valstijoje). Guhawčio mieste dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, keitėsi 

kūrybine ir profesine patirtimi. Kino ir Tv Institute vedė mokymus, pristatė pirmąsias fotografijos 

technologijas, mokė kurti fotogramas, „Intensity of Us“parodoje pristatė fotoinstaliaciją „Vitality“. 
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SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO VEIKLOS 
 

          2017 m. vasario 8 – kovo 15 dienomis centro fotostudijoje mokėsi Vilniaus geležinkelio ir 

transporto verslo mokyklos multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programos mokiniai, kurie 

susipažino su naujausia fototechnika, išklausė teorines pamokas, atliko praktines užduotis. 

Profesionalias užduotis parengė ir mokymus vykdė profesijos mokytoja metodininkė Stasė Butrimienė. 
 

 
 
 

MOKYTOJOS EKSPERTĖS PATIRTIES SKLAIDA TOLIMOJE INDIJOJE 
 

        Profesijos mokytoja ekspertė Regina Kubertavičienė 2017 m. vasario mėnesį dalyvavo kultūros 

projekte „Sanskritik Mandala II“, kuris vyko Indijos šiaurės rytuose (Assamo valstijoje, Guvahačio 

mieste). Mokytoja skaitė pranešimą apie Lietuvos keliautoją, mokslininką antropologą, rašytoją ir 

indologą Antaną Pošką, kuriam po mirties, už nuopelnus Indijos mokslui, buvo suteiktas Kalkutos 

universiteto daktaro laipsnis. Taip pat Guvahačio meno mokykloje organizavo fotografijos dirbtuves 

„Kasdienybės grožis“. Neliko nuskriausti ir mažiausieji. Pradinukus mokė piešimo pagrindų, tema - 

„Mano sode ir kieme“. Vasario 18 d. atidarytoje bendroje indų ir lietuvių dailininkų parodoje, kartu su 

kolegomis, eksponavo tapybos ir fotografijos  darbus. 

 

      
 

FINANSINIO RAŠTINGUMO SAVAITĖ 
 

           2017 m. kovo 15 - 20 dienomis ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytoja 

metodininkė Vaiva Ščitienė organizavo mokinių finansinio raštingumo savaitę. Jos metu centro 

vienuoliktokai, dvyliktokai bei pirmo kurso mokiniai per ekonomikos ir verslo pagrindų pamokas       
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(o kai kurie ir po jų) dalyvavo mokinių turnyre. Žaidė Roberto Kijosakio sukurtą stalo žaidimą „Pinigų 

srautas“, kur bandė ištrūkti iš „Žiurkių rato“ ir nusipirkti „Savo svajonę“. 

     

 

FLORISTO DIENA 

 
              2017 m. kovo 22 dieną vyko floristo diena. Moksleiviai sveikino su pavasariu ir dovanojo 

mažas puokšteles. Buvo surengtos pavasarinių kompozicijų ir velykinio stalo dekoro parodėlės (darbus 

pristatė 14 pirmo kurso florisčių). Vyko įvairių floristinių darbų mugė, kurioje dalyvavo visos floristų 

grupės. Floristinėse dirbtuvėse kiekvienas norintis galėjo pasigaminti sau patinkantį floristinį suvenyrą. 

LFA prezidentė Genoveta Zuokienė supažindino moksleivius ir centro darbuotojus su floristikos 

tradicijomis, floristiniais renginiais ir pristatė pranešimą „Šiuolaikinės floristikos tendencijos”, kurio 

metu buvo išanalizuotos floristikos kryptys. 
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APEIGŲ IR ŠVENČIŲ ORGANIZATORIAI LANKĖSI KĖDAINIŲ  

KREMATORIUME 
 

            2017 m. kovo 21 d., keičiant edukacinę aplinką, apeigų ir švenčių organizatoriai vyko į 

 Kėdainius. Aplankė krematoriumą, susipažino su laidojimo paslauga - palaikų sudeginimo 

technologijomis. Taip pat vyko ekskursija po Kėdainių miestą. Aplankė LDK didikų Radvilų pastatytą 

Kalvinų bažnyčią, jų laidojimo kriptą bažnyčios požemiuose, žydų sinagogą, unikalų senamiestį, 

susipažino su jo istorija. 

 

        
 

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAI ATLIEKA PRAKTINIUS DARBUS  

FOTOSTUDIJOJE 
 

             2017 m. kovo 22 d. centre lankėsi Vilniaus universiteto III kurso žurnalistikos specialybės, 

fotožurnalisto specializacijos studentai. Jie susipažino su fotografijos studija. Profesijos mokytojai 

(Paulius Račiūnas, Regina Kubertavičienė) pasakojo apie apšvietimo įrangą kuri naudojama išvykose. 

Studentai fotografavo įvairių specialybių mokinių darbų procesą. 
 

       
 

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2017 
 

2017m. kovo 20-26 dienomis  mokiniai ir mokytojai dalyvavo respublikiniame renginyje „Veiksmo 

savaitė be patyčių 2017“. Iniciatyvos veiklas koordinavo socialinė pedagogė E. Liutvinienė ir 

specialioji pedagogė G. Baranskienė. I-11 gr. mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojos 

metodininkės Dovilės Pociūtės, pateikė savo kūrybinius darbus: plakatus „Patyčios bijo tavo 
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nepritarimo!“ ir emblemas „Aš nepritariu patyčioms, o tu?“ Su šiais kūrybiniais darbais dalyvavo 

konkurse, kurį organizavo „Vaikų linija“ ir Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Dailės mokytoja R. Novikevičienė pamokų metu su mokiniais sukūrė plakatą, kuriuo paragintų 

bendraamžius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais, o savo elgesiu aiškiai parodytų nepritarimą 

patyčioms ir taip jas stabdytų.Mokinių taryba savaitės pradžioje centro mokiniams prisegė I-11 gr. 

mokinio E.Tamašausko sukurtą emblemą su užrašu „Aš nepritariu patyčioms“. Mokinių taryba visą 

savaitę organizavo video filmų apie patyčias peržiūrą ir diskusijas kaip užkirsti kelią elektroninėms 

patyčioms. 

       

 

PROFESIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI 
 

2017 m. kovo 15 – 23 d. technologijų ir verslo skyriuje vyko profesinio meistriškumo konkursai, kurių 

metu mokiniai atliko praktines užduotis ir tapo geriausiais specialistais. 
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ATVIRŲ DURŲ DIENA 
 

         2017 m. balandžio 4 - 6 d. vyko atvirų durų dienos. Šiomis dienomis svečiai turėjo galimybę 

susipažinti su centre rengiamomis specialybėmis, pamatyti praktinio mokymo dirbtuves, kabinetus. 

Šventinėje popietėje „Mano profesija – žingsnis į sėkmę“pristatė naują drabužių kolekciją „Lėlė“, kurią 

sukūrė mados būrelio vadovė D. Pečiulienė, atliko siuvėjo mokymo programos mokiniai vadovaujami 

mokytojų V. Pašakinskienės, J. Kryc, A. Lenkaitienės, B. Mažūnienės. Šventinę popietę rengė AP-11 
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grupės mokiniai (vyr. profesijos mokytoja Z. Žvalionienė). Centro direktorė, Rita Pečiukaitytė, 

apdovanojo geriausius jaunuosius savo profesijos žinovus, jaunuosius verslininkus. 

  
                            

   
 

PAVASARINIS RENGINYS “PAVASARIO ŽIEDAI” 
 

          Socialinio darbuotojo padėjėjo programos moksleiviai (SD-8 grupė) profesinį mokymą atliko 

dienos centre „Šviesa“, mokėsi pažinti asmenų su proto negalia, poreikius. Modulio baigimo proga 

vykdė renginį  „Pavasario žiedai“ (profesijos mokytoja J.Tamašauskienė).  
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SIUVĖJŲ, TEKSTILĖS IR DAILIŲJŲ ODOS DIRBINIŲ GAMINTOJŲ DIENA  

            2017 m. balandžio 20 d. vyko siuvėjų, dailiųjų tekstilės ir dailiųjų odos dirbinių gamintojų 

profesinė šventė. Siuvėjų profesijos atstovai (SI-2) kvietė centro bendruomenės narius dekoruoti 

suknelę, dailiųjų odos dirbinių gamintojų profesijos atstovai (DO-1) surengė darbų parodą, 

demonstravo dekoratyvinio odos dirbinio gamybos procesą, kūrybišką odos panaudojimą. SI-2 grupės 

moksleiviai surengė  kūrybinių darbų parodą,  pristatė projektą „Savo stiliaus beieškant“.  

     

     

FOTOGRAFO DIENA 

              2017 m. balandžio 25 d. vyko Fotografo diena. Jau tradicija tampa į savo mokyklą pasikviesti 

buvusius mokinius, kurie sėkmingai tęsia fotografo karjerą. Centre svečiavosi T. Artajeva organizavusi 

meninį Sankrit Mandala II projektą Indijoje, kuriame dalyvavo fotografijos mokytojai  J. Ambrazaitytė 

ir R. Kubertavičienė, buvęs centro mokinys K. Šešelgis. Projekto dalyviai pasidalino  įspūdžiais ir 

patirtimi įgyta viešnagės metu Indijoje, atidarė foto parodą, kurioje demonstravo iš Indijos parsivežtas 

dalyvių nuotraukas. Fotografo patirtimi dalinosi Algirdas Bakas (buvęs centro mokinys), fotografų 

komanda „Goodlife“ vedė mokymus apie reportažo fotografavimo ypatumus.  Fotografo dieną 

vainikavo mokinių ir mokytojų fotografijų darbų aukcionas. 
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NACIONALINIS KONKURSAS MUGĖ „TAUTA BE PRAEITIES – TAUTA BE 

ATEITIES“ 

      2017 m.  kovo 2 d. MMB „F a n t a z i j a” dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo 

mokykloje nacionaliniame konkurse – mugėje, tikslu ugdyti mokinių tautinę savimonę, pagarbą 

tradicijoms bei tautiniam paveldui, gilinti verslumo įgūdžius, skatinti bendradarbiavimą, 

toleranciją. Mugėje pristatė MMB veiklą, gaminius (mokinės M. Junevič, HK-22 gr., ir D. Baginskaitė 

VFL-23 gr.). Dalyvavo šventinės verbos konkurse, bendravo su kitų profesinių mokyklų mokiniais. 

Konkursui moksleivius rengė vyr. profesijos mokytoja L. Pangonytė.  
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LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ DAINŲ KONKURSAS   

,,LAISVĖS PAVASARIS“ 

           2017 m. kovo 23 d. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla organizavo 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų dainų konkursą ,,Laisvės pavasaris“, skirtą Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai ir mokyklos 90-mečiui paminėti. Centrui atstovavo mokinė N. Sukauskaitė 

(Ap-11 gr.), konkursui parengė dainavimo būrelio vadovė L.Vaitkuvienė. Neringa atliko dvi dainas: 

,,Rudens naktis sustojo“ (muzika R. Girskytės-Berlovienės, žodžiai J. Degutytės) ir ,,Linkėjimai Tau“ 

(muzika grupės „Arbata“, žodžiai A. Zalieskos) ir užėmė I-ąją vietą. Kartu jai įteiktas ŠMM I-jo 

laipsnio diplomas. Centrui įteikta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko 

Povilo Urbšio padėka. 

  
 

PAMOKA KITAIP VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOJE 
 

         2017m. balandžio 13d. interjero apipavidalintojo mokymo programos mokiniai lankėsi Vilniaus 

technologijų ir dizaino kolegijos grafikos kabinete. Žymi Lietuvos grafikė Virginija Kalinauskaitė 

demonstravo įvairius grafikos darbus. Mokiniai galėjo patys atsispausdinti savo parengtus ruošinius. 

Grafikė papasakojo apie interjero dizaino ir grafinio dizaino specialybes, parodė studentų 

baigiamuosius darbus ir kvietė pabaigus mokyklą tęsti mokslus kolegijoje. 

  
 

 

PIEŠIA IR KOMPONUOJA INTERJERO APIPAVIDALINTOJAI 
 

          Puikiai padirbėję interjero apipavidalintojo mokymo programos mokiniai pateikė spalvingų 

tapybos ir piešimo darbų. Erdvus kabinetas pasirodė per ankštas ir vos tilpo gausi ekspozicija. Tiek 

privalomieji, tiek kūrybiniai darbai pasižymėjo išbaigtumu ir originaliais sprendimais. Piešimo ir 

kompozicijos mokytoja ekspertė R. Kubertavičienė džiaugėsi, kad mokiniai yra kūrybingi, atsakingi.  
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MUGĖS „BIČIŲ TURGUS 2017“ ATIDARYMO ŠVENTĖ 
 

           2017m. balandžio 12 d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko tradicinė labdaros ir mainų 

mugė ,,Bičių turgus“, kurioje mados teatras (būrelio vadovė Z. Žvalionienė) pristatė naujausią drabužių 

kolekciją ,,Lėlė“.   

   
 

SD-8 GRUPĖS MOKSLEIVIŲ RENGINYS „PAVASARIO ŽIEDAI“ 
 

      Moksleivių surengta šventė tapo tikra dovana dienos centro „Šviesa“ lankytojams. Skambant 

nuotaikingoms dainoms apie pavasarį, lankytojai džiaugsmingai atsakinėjo į jiems užduodamus 

klausimus, sprendė įvairias užduotis. Nepamiršti buvo ir žiūrovai, kurie linksmai atliko pavasarinę 

mankštą. Smagu buvo stebėti kaip šventės metu moksleiviai profesionaliai ir pagarbiai asistavo 

neįgaliesiems lankytojams, sudarydami jiems puikias saviraiškos galimybes.  Dienos centro „Šviesa“ 

 bendruomenė nuoširdžiai dėkoja išradingiems, kūrybingiems ir darbštiems SD-8 grupės moksleiviams. 
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IŠVYKA Į LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJŲ 
 

          2017 m. kovo 21 d. centro FLP-7/DTP-1  grupės mokiniai lankėsi Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejuje bei dalyvavo Lėlių edukacinėje programoje. Edukacinės programos metu vadovė D. 

Krutulienė supažindino su lėlių teatro istorija, lėlių valdymo būdais (marionetės, lazdelinės lėlės, 

rankinės). Pagal Brolių Grimų pasaką „Erškėtrožė“ mokiniai turėjo galimybę patys išbandyti lėlių 

valdymo meną. Išvyką organizavo specialioji pedagogė Gitana Baranskienė. 

  
 

IŠVYKA Į UOSTOMOJO MENO PARODĄ „KABANTIEJI SODAI“ 
 

      2017 m. balandžio 21 d. centro mokiniai (FLP-7, DTP-1, A-16 ir SD-8 gr.) lankėsi uostomojo 

meno parodoje „Kabantieji sodai“. Kvapų meno paroda vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje. Mokiniai susipažino ne tik su nauja olfaktorinio meno sritimi, bet ir dalyvavo edukacinėje 

programoje. Įsitikino, jog kvapai ir uoslė gyvenime atlieka labai svarbų vaidmenį. Išvyką organizavo 

specialioji pedagogė G. Baranskienė. 
 

  
 

IŠVYKA į LR PREZIDENTŪROS MUZIEJŲ 
 

             2017 m. balandžio 27 d. centro FLP-7 ir DTP-1 grupių mokiniai lankėsi LR Prezidentūroje 

įkurtame Valstybės pažinimo centre – Lietuvos muziejuje. Edukacinės programos metu mokiniai 

interaktyviai susipažino su prezidento rūmų ir institucijos, valstybės istorija, prezidento funkcijomis, 

valstybiniais apdovanojimais. Dalyviai atliko įvairias užduotis, žaidė interaktyvius žaidimus, 

tyrinėdami ekspoziciją ieškojo atsakymų, planšetėje matė nuo 1990 m. prezidentus ir jų pomėgius: V. 

Landsbergio – 3D šachmatai, R. Pakso – skraidantis lėktuvėlis, D. Grybauskaitės – juodas diržas. 

Išvyką organizavo specialioji pedagogė G. Baranskienė. 
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KONFERENCIJA „JAUNAS VERSLAS“ 
 

         2017 m. balandžio 26 d. centro VF-54, VFL-23, VHK-19, VHK-21 grupių moksleiviai kartu su 

ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytoja metodininke V. Ščitiene dalyvavo jaunimo 

verslumo renginyje „Jaunas verslas: nuo idėjos iki sėkmės“, kurį organizavo LR Ūkio ministerija kartu 

su 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa. Konferencijos dalyviai sužinojo, kaip 

mintis paversti verslu ir toliau vystyti savo verslo „startuolį“, apie jauno verslo finansavimo galimybes 

bei pasisemti įkvėpimo iš unikalias verslo idėjas plėtojančių „Veri Beri“, „PlateCulture“ ir „Keulė 

Rūkė“ įkūrėjų. 

  
 

SEMINARAS „KLINIKINĖ MITYBA. MAITINIMAS, MIKROBIOTIKAI IR 

LIGOS“ 
          2017 m. balandžio 26 d. centro SD-8 grupės mokiniai dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos 

priežiūros fakulteto Tarptautinėje savaitėje. Patirtimi dalijosi ir  seminarą vedė Latvijos universiteto 

Medicinos fakulteto doktorantė Vanda Sargautienė, kalbėjo apie blogėjančią suaugusių ir pagyvenusių 

Lietuvos gyventojų mitybos būklę, analizavo įvairių ligų mirtingumo ir ligų rizikos faktorius dėl 

neteisingos mitybos, aptarė mitybos rekomendacijas, mitybos koregavimo būdus, 

prebiotikus/probiotikus. Išvyką organizavo specialioji pedagogė G. Baranskienė. 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO DIENA 

          2017 m. gegužės 3 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai paminėjo socialinio 

darbuotojo padėjėjo dieną. Renginio metu pristatė savo klientų, su kuriais savarankiškai dirbo praktinių 

užsiėmimų metu dienos centre „Šviesa“ socialinius portretus, susitiko su socialiniais partneriais, aptarė 

aktualius nūdienos klausimus bei tolimesnius partnerystės ryšius. Šventėje dalyvavo BĮ dienos centro 

direktorė J. Tamašauskienė, Specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“ vyr. socialinė darbuotoja O. 

Ulozienė, „Vilniaus vaikų ir jaunimo namų“ direktorė J. Čečetienė. 
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IŠVYKA Į LIETUVOS BANKO PINIGŲ MUZIEJŲ 
 

            2017 m. gegužės 4 d.  centro DTP-1 ir FLP-7 grupių mokiniai lankėsi Pinigų muziejuje. 

Ekskursijos dalyviai susipažino su pinigų raida nuo seniausių formų iki elektroninių pinigų. Pasimatavo 

specialiomis svarstyklėmis kūno masę ir sužinojo, kiek kainuotų doleriais, eurais (jei būtų auksinis). 

Išvyką organizavo specialioji pedagogė G.Baranskienė. 

    
 

VIKTORINA „ŽINAU, MOKU IR GEBU“ 
 

        2017 m. gegužės 9 d.  centre vyko tradicinė, 9-ą kartą organizuojama, viktorina ,,Žinau, moku ir 

gebu“, kurioje draugiškai rungtyniavo DTP-1 (auklėtoja B. Mažūnienė) ir FLP-7 (auklėtoja S. 

Kareckienė) grupių mokiniai. Viktorinos metu gerą nuotaiką skleidė A-16 grupės mokinės, pagamino ir 

kiekvienam įteikė „švelnukus“. Viktoriną vedė G. Rutkauskaitė ir E. Giedraitė (VHK-19 gr., auklėtoja 

Giedrė Trembo). Renginį organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė 

Malinauskienė. 
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PAMOKA KITAIP- IŠVYKA Į RADVILŲ RŪMŲ MUZIEJŲ 
 

           2017 m. gegužės 31 d. centro mokiniai  (SD-8, FLP-7/DTP-1) lankėsi Radvilų rūmų muziejuje 

ir dalyvavo edukacinėje programoje „Miesto prieglobsčio vizijos“. Užsiėmimo metu  susipažino su 

XIX a. pradžios socialinėmis miesto gyvenimo realijomis, filantropine veikla, vėliau analizavo 

„Psilikono teatro“ spektaklio ištrauką. Kūrybinėje dalyje, mažose grupelėse (specialiųjų poreikių 

mokiniai padedami socialinių darbuotojų padėjėjų) kūrė animacinį spektaklį, bandė atsakyti į pradžioje 

iškeltą klausimą – koks prieglobstis reikalingas šiandien? Mokiniams kūryba suteikė tikro džiaugsmo 

akimirkas. Į renginį mokinius lydėjo profesijos mokytojos G. Baranskienė, E. Liutvinienė 

            
 

MODULIO „PROGINĖ FLORISTIKA“ ATSISKAITYMO DARBAI 
 

            2017m. gegužės 10 d. vyko floristo specialybės (FL-22) modulio „Proginė floristika” praktinio 

atsiskaitomojo darbo pristatymas (Profesijos mokytoja metodininkė V. Girdziušienė). Moksleivės 

pademonstravo tradicines ir netradicines nuotakos puokštes, aksesuarus. 
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TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ DIZAINERIŲ KONKURSAS-FESTIVALIS 

„SAVAS STILIUS 2017“ 
 

           2017m. balandžio 27 d. centro mados teatras tarptautiniame jaunųjų dizainerių meno festivalyje 

- konkurse „Savas stilius 2017“ laimėjo I vietą. Renginį organizavo Šiaulių profesinio rengimo centras. 

Konkurse buvo pristatyta drabužių kolekcija „Lėlė“, kurią sukūrė profesijos mokytoja D. Pečiulienė.  

Individualaus modelio konkurse „Geriausias modelis 2017” mokinė G. Rėkutė laimėjo I vietą. 

Drabužius pasiuvo dizaino ir modeliavimo būrelių mokiniai (vadovės B. Mažūnienė, V. Pašakinskienė, 

J. Krych, A. Lenkaitienė).  Pristatymo kompoziciją sukūrė  mados teatro vadovė Z. Žvalionienė. 

 

    

  
 

21-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ (IB) MUGĖ 

KĖDAINIUOSE 
 

         2017 m. balandžio 27-28 d. IB „Gija“ dalyvavo 21-oje tarptautinėje mugėje „Atėjau, pamačiau, 

nusipirkau svajonę", kuri vyko Kėdainiuose. Mugės metu centro mokiniai: Edvinas Jasinskas    (VF-54 

gr.), Kamilė Katkutė (VF-54 gr.), Greta Malyševaitė (VF-54 gr.), Modestas Kisielis         (R-9 gr.), 

Diana Gabriūnaitė (R-9 gr.), Justina Vaitešonokaitė (VHK-15 gr.) puikiai pristatė fotografo profesiją, 

atliko verslumo gebėjimus ugdančias veiklas ir pelnė šias nominacijas: Sidabrinė mugės IB - už 

geriausią gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, už aktyviausią IB veiklos viešinimą laikraštyje 

„Simulith žinios“ (mokytoja ekspertė V.Griziūnienė). 
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TARPTAUTINIS SIUVĖJO, DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJO 

PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAS 

„MANO BANGUOJANTI JŪRA“ 
 

            2017 m.  gegužės 3–4 d. Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko tarptautinis 

siuvėjo, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti 

jūra 2017“. Centro moksleivės Alminė Giedrė ir Paškevičiūtė Kristina (SI-2gr.) atliko siuvėjo ir 

dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo konkursines profesinio meistriškumo užduotis. Moksleives 

konkursui rengė profesijos mokytojos J. Krych, V. Pašakinskienė. Profesijos mokytojai tobulino 

drabužių konstravimo praktinius gebėjimus kompiuterizuota drabužių projektavimo programa, dalinosi 

siuvėjo modulinės mokymo programos išbandymo patirtimi. 
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SEKTORINĖS VEIKLOS - LIETUVOS FLORISTŲ ASOCIACIJOS 

SEMINARAS 
        2017 m. gegužės 16 d. vyko Lietuvos floristų asociacijos organizuotas seminaras.  ERASMUS 

projekto „Europinio mobilumo tinklo kūrimas profesiniam rengimui floristikoje“ dalyvės profesijos 

mokytoja metodininkė V. Girdziušienė pristatė projekto atliktus darbus ir „Output 1“, o profesijos 

mokytoja G. Butrimavičiūtė pristatė mokymo scenarijų kūrimą „Output 2“.  

   
 

SEKTORINĖS VEIKLOS - SEMINARAS „TRANSPARANTINĖ PUOKŠTĖ IR 

KONSTRUKCIJŲ PUOKŠTEI GAMYBA“ 
 

            2017 m. gegužės 16 d. vyko Lietuvos floristų asociacijos ir centro bendruomenės organizuotas 

seminaras, skirtas Lietuvos floristų asociacijos nariams ir floristo specialybės profesijos mokytojams 

bei socialiniams partneriams. Lietuvos floristų asociacijos prezidentė G. Zuokienė  pristatė floristikos 

tendencijas Lietuvoje ir svetur.  Profesijos mokytojas ekspertas M. Gvildys dalijosi savo patirtimi ir 

skaitė pranešimą tema „Transparantinė puokštė ir konstrukcijų puokštei gamyba".       
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PAMOKA KITAIP - IŠVYKA Į TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO 

MUZIEJŲ 
           2017 m. gegužės 10 d. SD-8, FLP-7, DTP-1 grupės mokiniai lankėsi Taikomosios dailės ir 

dizaino muziejuje. Edukacinės programos metu mokiniai susipažino su daugelį šimtmečių kurta bei 

įspūdinga ir keista aksesuarų įvairove. Vėliau dalyviai tapo kūrėjais. Kūrė šiuolaikišką aksesuarą – 

peteliškes. Išvyką organizavo mokytojos G.Baranskienė, E. Liutvinienė. 

 

         
 

ATVIRA FOTOGRAFIJOS PAMOKA 
 

                2017 m. gegužės 30 d. fotografų profesijos mokytoja J. Ambrazaitytė VF-54 grupėje vedė 

atvirą pamoką tema „Teisingas objekto fotografavimas“. Mokiniai, naudodami dirbtinį šviesos šaltinį, 

atliko praktines užduotis su trimis fotografuojamais objektais. Mokėsi teisingai pasirinkti 

fotografuojamą tašką. 

        
   

FOTOGRAFIJŲ PARODA „MŪSŲ SVAJONĖ“ 
 

         NORD+ projektas, vykęs dvejus metus, įsuko į savo ratą centro mokinius ir profesijos mokytojus. 

Nemažai norinčiųjų įsijungė į baigiamąjį projekto etapą – „Mūsų svajonės“, kur fotografijos 

priemonėmis buvo sukurta aplinka, priartinanti specialiųjų poreikių mokinius ir studentus link jų 

svajonių. Kompiuterinių programų pagalba buvo sukurta 20 montažų.  Dalyvavo dviejų spec. poreikių 

 grupių mokiniai (mokytojos St. Kareckienė, B. Mažūnienė). Mokinius šukavo L. Menčinskaitė ir E. 

Jovaišaitė su savo mokiniais. Didžiausią darbą – fotosesiją studijoje atliko profesijos mokytojas S. 

Sauleika. Pagaliau Vilniaus Gedimino technikos universitete paroda atidaryta. Joje eksponuojami 

montažai ir studijiniai darbai bei portretai natūralioje aplinkoje. Toliau paroda keliaus į Suomiją ir 

Norvegiją. Profesijos mokytoja ekspertė R. Kubertavičienė - foto parodos kuratorė. 
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DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 
          Prabėgo dar dveji mokymosi ir buvimo kartu metai, kurie buvo kupini žinių, naujų pažinčių ir 

patirčių. Dabar jau savarankiškai gyvenimo tiesų ir pripažinimo bei savo vietos ieškos diplomuoti 

floristai, socialinio darbuotojo padėjėjai, interjero apipavidalintojai, apeigų ir švenčių organizatoriai, 

fotografai, dailiųjų odos dirbinių gamintojai, siuvėjai. 
 

  

  
 

VYRESNIOSIOS PROFESIJOS MOKYTOJOS JOVITOS AMBRAZAITYTĖS 

FOTOGRAFIJŲ PARODA 
 

             2017 m. rugpjūčio 24 d. Užupio Meno Inkubatoriaus galerijoje „Kalnas“ atidaryta vyr. 

profesijos mokytojos J. Ambrazaitytės fotografijų paroda „IndiART scena“. Renginį organizavo 

tarptautinis klasikinių indiškų menų festivalis SurSadhana ir Azijos Menų Centras. Šiuo 

bendradarbiavimu siekiama sukurti tvirtus ryšius tarp dviejų meno rūšių – fotografijos ir scenos. 

Parodoje pristatytos nuotraukos, kuriose atsispindi sceninės klasikinių indiškų šokių ir muzikos atlikėjų 

akimirkos. 
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FLORISTŲ MODULINĖS PROGRAMOS MODULIO „ĮVADAS Į FLORISTO 

PROFESIJĄ“ PRISTATYMAS 
 

             2017 m. rugsėjo 20 d. vyko floristų modulinės programos modulio „Įvadas į floristo profesiją“ 

pristatymas. FL-24 grupės mokiniai pristatė pirmuosius savo floristinius darbus, pasidalijo įspūdžiais 

apie aplankytus floristikos salonus, diskutavo apie floristo profesiją. (profesijos mokytoja metodininkė 

V.Girdziušienė). 

     
 

„Erasmus+“ STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTO VocFlo MOKINIŲ 

STOVYKLA DREZDENE 
 

                2017 m. rugsėjo 17-23 d. Vokietijoje, Drezdeno floristikos institute, vyko mokinių floristų 

stovykla.  Iš centro į stovyklą vyko penkios  FL-22 grupės mokinės. Dalyvių įspūdžiai: „Stovykloje 

dalyvavo floristo specialybės besimokančios moksleivės iš Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Olandijos ir 

Lietuvos. Iš viso 25 dalyvės. Buvome suskirstytos į penkias grupes. Kiekvienai grupei buvo skirtas 5 

kv. metrų plotas, kuriame turėjome sukurti vaizdingą parduotuvės prezentaciją pagal paskirtą temą: 

kaimiškas, kalėdinis, jaunatviškas ir pan. Paruošėme po 10 puokščių, kurias pamerkėme į atitinkamus 

http://pvdprc.lt/informacija-mokiniams/mokiniu-darbai/1478-floristu-modulines-programos-modulio-ivadas-i-floristo-profesija-pristatymas.html
http://pvdprc.lt/informacija-mokiniams/mokiniu-darbai/1478-floristu-modulines-programos-modulio-ivadas-i-floristo-profesija-pristatymas.html
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indus ir eksponavome parduotuvės stenduose. Šioje stažuotėje įgijome profesinės patirties, 

susipažinome su kitų šalių profesiniu mokymu  bei kultūra.“ 

      
 

FOTOGRAFŲ IŠVYKA Į ŠUMSKO DVARĄ 
 

             2017 m. rugsėjo 20 d. fotografo specialybės antro kurso moksleiviai (F-53) kartu su profesijos 

mokytoja J. Butrimaite fotografavo Šumsko dvare bei jį supančiame parke. Pamokos tema - 

,,Išvykstamoji fotosesija”, tikslas - prisitaikyti prie esamos aplinkos, sukurti pageidaujamą studijinį 

apšvietimą derinant jį su esama natūralia šviesa. Mokinių užduotis buvo sugalvoti fotosesijos temą, 

stilistiką ir parinkti aprangą, reikalingus aksesuarus. Modeliui Uršulai makiažą  atliko centro higieninės 

kosmetikos kosmetiko specialybės mokinės. Mokiniai turėjo galimybę laisvai rinktis fotografavimo 

vietą (profesijos mokytoj J.Butrimaitė).  

  

    
 

http://pvdprc.lt/pamoka-kitaip/1481-fotografu-f-53-gr-isvyka-i-sumsko-dvara.html
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PAŽINTIS SU ARABŲ KULTŪRA 
 

             2017 m. rugsėjo 15 d. centro mokiniai (A-17, SD-9) kartu su mokytojomis G. Baranskiene ir 

Eligija Liutvinienė lankėsi renginyje „Arabiško maisto, papročių pristatymas“. Mokiniai susipažino su 

Omano kultūra, paragavo vietinių gardėsių, vaišinosi kava su šviežiomis datulėmis, pamatė 

omanietiškus apdarus, dalyvavo paskaitoje „Arabia felix: iš kur nuo amžių ateina kvapas?“, iš arčiau 

susipažino su omanietiškų smilkalų istorija, pasimėgavo išskirtiniais frankincenso kvapais. 

  
 

FOTOGRAFŲ IŠVYKA Į VILNIAUS CENTRĄ 
 

          2017 m. rugsėjo 27 d. VF-54 grupės mokiniai kartu su profesijos mokytoja J. Ambrazaityte 

vyko fotografuoti Vilniaus miesto centro peizažą – vykdė pamoką kitaip.                                                             

   
 

FLORISTŲ DALYVAVIMAS SEMINARE „ŠIAUDŲ MAGIJA“ 
 

                     2017m. spalio 10 d. Floristų asociacija organizavo seminarą „Šiaudų magija“. Renginio 

vedėja tautodailininkė Danutė Norvaišienė mokė verti kabančius sodus, paukštelius, eglutės žaisliukus, 

įvairius papuošalus iš šiaudų. Seminare dalyvavo Lietuvos floristai, floristų mokytojai, mokiniai - 

būsimieji floristai. Floristų asociacijos prezidentė Genoveta Zuokienė pasidžiaugė atgimstančiu 

susidomėjimu tautodaile, profesinėmis bendradarbiavimo galimybėmis, floristų kompetencijų 

tobulinimu. 



49 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

  
 

FOTOGRAFŲ RARODA „EINU PER LIETUVĄ“ 
 

                 2017m. lapkričio 22d.  centro erdves papuošė fotografijų paroda “Einu per Lietuvą”, kuri 

skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Parodoje dalyvavo visų kursų fotografo mokymo programos 

moksleiviai. Jaunieji fotografai visus metus fiksavo miesto ir gamtos vaizdus atskleisdami Lietuvos 

metų laikų kaitos grožį. Paroda  eksponuojama Centro pirmojo aukšto foje, sutikdama visus 

atvykstančius.  

  

  
 

SAVANORYSTĖ KALĖDINĖSE DIRBTUVĖSE 
 

                  2017 m. gruodžio 3 d. centro socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo „Kalėdinių suvenyrų 

dirbtuvėse“, kurios vyko Labdaros ir paramos fonde „Rugutė“. Dirbtuvėse mokiniai kūrė kalėdinius 

atvirukus, žaisliukus ir eglutes. Mokiniai  aukojo savo laiką ir talentą, kad onkologinėmis ligomis 

sergantiems vaikams būtų suteiktas pažangesnis gydymas, atlikti tikslesni tyrimai ir jų kasdienybė būtų 

šviesesnė (Vyresnioji profesijos mokytoja G. Baranskienė) 
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ŠVENTINIŲ KEKSIUKŲ KEPIMAS IR PUOŠYBA 
 

              2017 m. lapkričio 30 d. centro mokiniai (SD-8, DTP-1) lankėsi Vilniaus turizmo ir prekybos 

verslo mokykloje. Mokiniai susipažino su keksiukų gamybai reikalingais produktais, paruošimo 

technologija, kepimu ir dekoravimu. Baigę darbą degustavo kepinius ir dalijosi patirtais įspūdžiais 

(Vyresnioji profesijos mokytoja G. Baranskienė) 

         
 

RESPUBLIKINIS KONKURSAS „MIS MOKYKLA 2017“ ZARASUOSE 
 

            2017 m. lapkričio 29 dieną Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko Respublikinis konkursas ,,Mis 

Mokykla 2017“, kuriame centro VHK-19 grupės mokinė Šarlotė Domantė Štuikytė laimėjo dvejose 

konkurso kategorijose: Mis Stilius ir Mis Viešnia (aukščiausia vieta). Konkurse dalyvavo 9 įvairių 

Lietuvos profesinių mokyklų mokinės. Konkurso dalyvės turėjo prisistatyti, varžėsi talento, butaforinio 

drabužio, foto bei elegancijos konkursuose. Š. Štuikytę konkursui rengė profesijos mokytojos Z. 

Žvalionienė, B. Mažūnienė. Konkursantę lydėjo komanda, kuri padėjo Šarlotei pasiruošti konkursui: 

makiažą atliko VHK-19 grupės mokinė Kamilė Kubilevičiūtė, fotografavo F-53 grupės mokinys 

Marius Pyž. 
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FOTOGRAFIJŲ PARODA „VAIKŲ ŽEMĖ“ 
 

                     2017 m. lapkričio 29 d. vyko fotografų parodos ,,Vaikų žemė”  atidarymas. Nuotaikingos 

vaikų nuotraukos papuošė pirmo aukšto praktinio mokymo dirbtuvių fojė. Džiugu, kad fotosesijoje 

dalyvavo vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ vaikai ir mamytės. Fotoparodą organizavo F-53 

grupės mokiniai (vyr. profesijos mokytoja J. Ambrazaitytė) 

     
 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO NACIONALINIS PROFESINIO 

MEIASTRIŠKUMO KONKURSAS 
 

    2017 m. gruodžio 1 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Aukštadvario skyriuje ir 

socialinio partnerio – Šv. Domininko namų patalpose pirmą kartą Lietuvoje vyko socialinio darbuotojo 

padėjėjo nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvavo mokiniai iš aštuonių 

profesinių mokyklų. Centro mokinys Deividas Žemys (SD-8)  laimėjo II vietą (vyr.profesijos mokytoja 

G.Baranskienė). 
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KONKURSAS - PARODA „ŽIEMOS ŠVENČIŲ BELAUKIANT“ 
 

                 2017 m. gruodžio 1 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko moksleivių floristinių 

darbų konkursas-paroda „Žiemos švenčių belaukiant“. Dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes. 

Centro moksleiviai dalyvavo C grupėje ir atliko po du darbus: floristinis koliažas ir Adventinis 

vainikas. Konkurse dalyvavo  centro mokiniai: Mantas Pažera (Flp-7 ), Dominyka Vilytė (Flp-7 ), 

Aliona Kozlovska (Flp-8 ), Karolina Gasiul (Flp-8 ), Stasiukonytė Evelina (Fl-24 ), Petrukevič 

Agneška (Fl-24 ), Indrė Balčiūnaitė (VFl-23 ), Dorota Kulbačevska (VFl-23 ). Mokinius konkursui 

rengė profesijos mokytojos V. Girdziušienė, N. Kutkienė, St. Kareckienė, V. Miselienė. 
 

  
 

MODULIO „AUGALŲ KOMPONAVIMO TECHNOLOGIJOS“ PRISTATYMAS 
 

               2017 m. gruodžio 8 d. floristų mokymo dirbtuvėse FL-24 grupės moksleivės pristatė modulio 

„Augalų komponavimo technologijos“ floristinius darbus, apibūdino tvirtinimo ir komponavimo būdus, 

jų pritaikymo galimybes (profesijos mokytoja metodininkė V.Girdziušienė). 
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MODULIO „KOMPIUTERINIS PROJEKTAVIMAS“ PRISTATYMAS 
 

             2017 m. gruodžio 14 d. vizualinės reklamos gamintojo profesijos mokiniai pristatė modulio 

„Kompiuterinis projektavimas“ kūrybinius darbus. Pristatymui mokiniai rinkosi kitokį būdą – 

 pademonstravo sukurtą leidinį „PORTFOLIO“ (vietoj įprastai demonstruojamų pateikčių (skaidrėmis). 

R-10 grupės mokiniai papasakojo kokios reikalingos žinios ir  praktiniai įgūdžiai kuriant grafinius 

elementus, kūrybinius darbus, o taip pat apibūdino skirtumus tarp darbų paruošimo  viešinimui 

internete  ir paruošimo gamybai, spaudai (profesijos mokytoja metodininkė D.Motiejūnaitė) 
 

  
 

MODULIO „REKLAMINĖ VAIKLA IR PRISTARYMŲ RENGIMAS“ 

PRISTATYMAS 
           Apibendrindami įgytas žinias bei demonstruodami praktinius įgūdžius mokiniai sukūrė renginio 

„Atvirų durų dienos“ reklaminę kampaniją, kurią pristatė 2017 m. lapkričio 15 dieną.  Mokiniai 

pasakojo, kokias priemones naudojo rezultatams pasiekti, paaiškino kodėl jas rinkosi ir kaip sukurta 

reklaminė kampanija gali didinti Centro žinomumą, jo veiklų viešinimą bei lankytojų pritraukimą 

(profesijos mokytoja metodininkė D.Motiejūnaitė). 
 

  
 

MODULIO „ĮVADAS Į SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO 

PROFESIJĄ“ PRISTATYMAS 
 

                 2017 m. spalio 12 d. SD-9 grupės mokiniai pristatė (programos kodas M44092001) modulį 

„Įvadas į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“. Besimokydami mokiniai aplankė įstaigas, kurių 

veikla susijusi su socialiniu darbu, išanalizavo nevyriausybinę praktinio mokymo įstaigą „Vilniaus 

Viltis-sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija“. Susipažino su socialinio darbuotojo padėjėjo darbo 

vieta nevyriausybinėje įstaigoje „Lietuvos Samariečių bendrija“, su socialinio darbuotojo padėjėjo 

funkcijomis teikiant socialines paslaugas biudžetinėje įstaigoje „Šviesa“ (porofesijos mokytojos E. 

Liutvinienė, G. Baranskienė). 
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ESAME TARP GERIAUSIŲ KONKURSE „VENTSPILS IT CHALLENGE 2017“ 
 

    2017 m. spalio – lapkričio mėn. Latvijoje vyko tarptautinis kūrybinio technologijų taikymo 

konkursas mokiniams – „Ventspils IT challenge“, kuriame dalyvavo per 2000 mokinių iš Latvijos, 

Estijos ir Lietuvos. Lietuvą šiame konkurse atstovavo centro vizualinės reklamos gamintojo R-10 

grupės mokiniai, kurie dalyvavo logotipo dizaino sukūrimo konkurse „Ventspils IT Challenge Logo 

Contest“.Konkurso ribose dalyviai turėjo sukurti vektorinės grafikos tipo logotipą, kuris įkūnytų 

konkurso esmę – mokinių įtraukimą į galingų ir kūrybingų technologijų taikymą, įtraukimą į IT sritį ir 

technologijų pasaulį, bei apimtų Ventspilio miesto identiškumą. Konkurso logotipas turėjo būti 

sukurtas toks, kad būtų galima naudoti ir kitų metų konkursuose – jis turi būti tarptautiniai suvokiamas. 

Kristina Kačemceva (R-10) tapo geriausio logotipo dizaino autore – pripažinta konkurso laimėtoja, jai 

atiteko pagrindinis prizas.Mokinius konsultavo, jiems talkino bei organizavo dalyvavimą logotipo 

dizaino sukūrimo konkurse profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė.  

    
 

2017 METŲ GERIAUSIEJI SPECIALISTAI 
 

         2017 m. spalio - lapkričio mėn. centre vyko geriausio jaunojo specialisto konkursai. Jų metu 

buvo išrinkti geriausi specialybę išmanantys mokiniai:                                                                                                                                     

Interjero apipavidalintoja – Vilija Marčiukaitytė (I-11)                                                           

Floristė – Gražina Vasijeva (FL-22)                                                                                       

Siuvėja – Indrė Tamulienė (SI-3)                                                                                           

Vizualinės reklamos gamintojas – Mindaugas Kartanas (R-9)                                                    

Dailiųjų odos dirbinių gamintoja – Kristina Vinciūnė (DO-2)                                        

Fotografė – Gintarė Grigėnaitė - (F-53)                                                                                         

Socialinio darbuotojo padėjėja – Marija Panavaitė (SD – ) 

Auklė                                     – Sonata Labanauskaitė (A-16 )                                                                                                              

Apeigų ir švenčių organizatorė – Elžbieta Antropnik (AP-11)                                               

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas – Darius Ingaunis (DTP-1)                                          

Jaunoji verslininkė – Karina Kurmel (VK-108)               

https://www.itchallenge.eu/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1V_4Te64my4_oe33qNTWS6VupqAY&ll=56.92872090865338%2C24.598389999999995&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1V_4Te64my4_oe33qNTWS6VupqAY&ll=56.92872090865338%2C24.598389999999995&z=7
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ATVIRŲ DURŲ DIENOS 
 

       2017 m. lapkričio 21 - 23 d. centre vyko atvirų durų dienos. Svečiai iš mokyklų susipažino su 

ruošiamomis specialybėmis, aplankė praktinio mokymo dirbtuves, kabinetus, grožio salonus. Buvo 

surengtos parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: „Lietuvio 

įvaizdžio istorija“, „Einu per Lietuvą“, „Jie kūrė Lietuvą“. Ypatingai daug svečių sulaukėme lapkričio 

23 dieną šventinėje popietėje. Centro direktorė Rita Pečiukaitytė apdovanojo geriausius jaunuosius 

savo profesijos žinovus, raštingiausius gimnazistus, matematikus ir jaunuosius verslininkus. Šventinę 

popietę rengė apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės mokiniai (profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė). 
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ADVENTO ŽVAKIŲ ŠVIESOJE 
 

             2017 m. gruodžio mėnesio pirmadieniai buvo kupini šilumos ir jautrumo, nes apeigų ir švenčių 

organizatoriai (Ap12 ) kvietė centro bendruomenę uždegti keturias Advento vainiko žvakes. Kiekvieną 

dieną Vilties, Atlaidumo ir Džiaugsmo žvakių liepsnelės spindėjo primindamos mums viltingą 

laukimą, o gruodžio 21 d. visa bendruomenė buvo pakviesta į Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčią, kur 

kunigas Mozė uždegė ketvirtąją -  Meilės žvakę. Floristų mokymo programos mokiniai įrengė 

prakartėlę (profesijos mokytoja metodininkė V.Girdziušienė). Renginį globojo profesijos mokytojos 

Zina Žvalionienė ir Rūta Varnienė. 
 

  

  
 
 

IŠVYKA Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS „TREMTINIŲ NAMAI“ 
 

     2017m. gruodžio13 d. socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniai bei profesijos mokytoja 

   E. Liutvinienė lankėsi socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. Globos namų  vyr. socialinė 

darbuotoja O. Ulozienė supažindino mokinius su „Tremtinių namų“ istorija, gyventojams teikiamomis 

paslaugomis. SD-9 grupės mokiniai kartu su senoliais kūrė kalėdinius žaisliukus(profesijos mokytoja 
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J.Krych), puošė koplyčią, koridorius (profesijos mokytoja V. Girdziušienė), uždegė advento žvakutes. 

Bendravo su globos namų gyventojais, vaišino juos   atsivežtais saldumynais, kartu dainavo tremtinių 

dainas. Renginio pabaigoje mokiniai padovanojo kiekvienam senoliui savo gamybos odinius žymeklius 

knygoms, kuriuos padarė kartu su profesijos mokytoja Kristina Uginčiene. 

  
 

  
 

KALĖDŲ ŠVENTĖ VAIKAMS 
 

          2017m. gruodžio 15 d. apeigų ir švenčių organizatoriai (Ap-11) ir profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė pakvietė centro vaikų priežiūros kambario „Aitvariukas“, centro darbuotojų vaikus ir 

vaikaičius į stebuklingą pasaką ,,Kalėdų senelio laiškai”. Pasakų herojai, keliaudami per animacinių 

filmukų istorijas, kartu su vaikais ieškojo dingusių Kalėdų senelio laiškų. Pabaigoje pagaliau atvyko 

taip lauktas Kalėdų senelis, kuris išdalijo dovanas, kartu su vaikučiais šoko, dainavo. 
 

  
 

Technologijų ir verslo skyriaus vedėja   Valerija Griziūnienė 
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2017 METŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS PASIEKIMAI 
 

KONKURSAI   
  

„Geriausias jaunasis specialistas 2017“.  

 

      2017 m. buvo organizuoti kirpėjo, higieninės kosmetikos kosmetiko, masažuotojo specialybių 

mokinių meistriškumo konkursai, siekiant išaiškinti geriausius specialistus. Profesijų savaitės metu jie 

buvo paskelbti ir apdovanoti.  

 

  Geriausi jaunieji specialistai 2017 m.:  

Aurelija Vitkauskaitė M-5 gr.- mokytojas Vladislavas Stankevičius;  

Kamilė Valiaugaitė K-109 gr.- mokytoja Jadvyga Čekanavičienė;  

Elena Potapova HK-20 gr.- mokytoja Anastasia Pisarevskaya.  

 

2017 m. sausio 26 d. Elektrėnuose įvyko  tarpmokyklinis masažuotojų konkursas, kuriame  

dalyvavo ir mūsų Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro masažuotojo 

specialybės besimokantys mokiniai. 

 

Nugalėtojai: 

I - vieta - Kristina Steponavičienė - profesijos mokytoja M. Smelevič; 

III -  vieta - Stanislav Čeleko, - profesijos mokytoja I. Stanišauskienė. 

  

 

Atvirasis Lietuvos čempionatas 2017   

       2017 m. balandžio 7- 9 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ įvyko tarptautinė 

grožio paroda „Pelenė 2017“. Šios parodos metu tradiciškai buvo rengiamas Atvirasis Lietuvos 

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

centrų.   

Atvirajame Lietuvos čempionate 2017 m. dalyvavo  mūsų centro 13 kirpėjo ir 5 dekoratyvinės 

kosmetikos kosmetiko specialybių mokiniai.   

Kirpėjai: 

K-109  profesijos mokytoja ekspertė J. Čekanavičienė  

1. Kamilė Valiaugaitė – Vakarinė šukuosena -  I vieta 

2. Juljan Tataro – Vakarinė šukuosena -  III vieta 

3. Aistė Dievaitytė – Nuotakos šukuosena - III  vieta  

4. Inesa Paulauskaitė – Dieninė šukuosens -  IV vieta 
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5. Anželika Gaidul – Dieninė šukuosena- V vieta 

6. Aleksandr Strelcov – Nuotako šukuosena - V vieta 

7. Karolina Kozyreva – Nuotakos šukuosena - XI vieta 

8. Samanta Pilkauskaitė – Nuotakos šukuosena -  XIII vieta  

VK-108 gr. profesijos mokytoja metodininkė L. Menčinskaitė   

1. Dovydas Mockevičius – Nuotakos šukuosena – XIV vieta  

K-110 gr. profesijos mokytoja metodininkė E. Jovaišaitė  

1. Lilija Važnevičiūtė – Vakarinė šukuosena – X vieta 

K-105 gr. profesijos mokytoja metodininkė I. Kurnevič  

1. Justina Končiūtė –  Nuotakos šukuosena - II vieta 

2. Katrė Brazdžionytė – Nuotakos šukuosena - IV vieta 

3. Dovydas Zubrickas – Nuotakos šukuosena - VIII vieta 

                                                 

        Kamilė Valiaugaitė – I vieta 
 

 
Juljan Tataro - III vieta 

 
Aistė Dievaitytė – III  vieta 

      

    Kosmetikai: 

      HK-22 gr. profesijos mokytoja Renata Dovgialo; 

1. Emilija Vaitekūnienė - „Fashion Make-Up“(foto konkurso  rungtis) -  III vieta; 

HK-18 gr. vyresnioji profesijos mokytoja Anastasia Pisarevskaya; 
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1.Sabina Fedorovič – Dieninis ir vakarinis makiažas - IV vieta; 

2. Ilona Venckūnienė;  

VHK-17 gr. profesijos mokytoja Dovilė Mackelytė; 

1. Vesta Šablinskytė; 

HK-16 gr. profesijos mokytoja metodininkė Gražina Starinskienė; 

1. Edita Dombrovickienė - Lietuvos kosmetikų – kosmetologų konkurse „ Jaunių“ klasės veido 

nominacija. Apdovanota diplomu už charizmą. 

 

 

 

     2017 m. gruodžio 7 d. mūsų centro M-4 grupės mokinės Simona Pakštaitė ir Ieva Nakutytė 

dalyvavo Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Masažuotojas 2017“, vykusiame Zarasų 

žemės ūkio mokykloje. Mokines ruošė profesijos mokytoja Marina Smelevič, lydėjo profesijos 

mokytojos Auksė Bakanienė ir Ieva Stanišauskienė. Konkurso metu dalinomės gerąja patirtimi, 

gėrėjomės keturių rankų atpalaiduojamuoju ir aromaterapiniu veido masažu. Džiaugiamės, kad mūsų 

mokyklos mokinės iš 18 dalyvių užėmė VI ir VII vietas. 

 
 

PROFESIJŲ DIENOS  

 

Masažuotojų diena – „Sveikatingumo diena“ 

     

      2017 m. vasario 02 d. mūsų centre vyko masažuotojų diena. Šią dieną visas centras virto „Dienos 

SPA“, o įvairiose jaukiose zonose buvo galima pasimėgauti rankų, galvos, nugaros bei šokoladiniu 

„Šilkinių rankų“ masažu. Šią dieną organizavo ir joje dalyvavo M-2, M-3, M-4, M-5 grupių mokiniai ir 

juos mokantys mokytojai. Visi išbandę masažo džiaugsmą, dalinosi gerais atsiliepimais. 
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2017 m. kovo 2 d. įvyko kirpėjo diena – „Grožio diena“  
 

  

 

2017 m. balandžio 11 d.  higieninės kosmetikos kosmetikai šventė savo profesijos  dieną. 
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„PAMOKA KITAIP“ 

 

Mokinių darbų pristatymai, parodos, dalyvavimas renginiuose, seminaruose,  

projektinėje veikloje.  

 

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

kūrybinių darbų parodos centro erdvėse. Mokiniai dalyvauja projektinėse veiklose, siekiant profesinio 

mokymo patrauklumo. Skatinant tarpdalykinius ryšius, kviečiame mokytojus, socialinius partnerius, 

verslo pasaulio atstovus į projektų pristatymus. Pasitelkiant juos atliekamas mokinių darbų vertinimas. 

Mokiniai dalyvauja įvairiuose seminaruose, kurie vyksta mūsų centre. Taip pat vyksta į seminarus pas 

socialinius partnerius.  

Kiekvienais metais dalyvaujame centro ir respublikiniuose renginiuose. Šukuojame, atliekame 

makiažą, pristatome savo specialybes.  

      Centro profesijų savaitė – Atvirų durų dienų renginiai, dalyvavome kasmetinėje parodoje 

„Studijos 2017“. Mokiniai teikė paslaugas ir konsultavo parodos lankytojus. 

Reklamuojame mūsų centrą ir pristatome savo specialybes „Profesijų gide“. 

 

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.   

 2017 m. seminarus mūsų centre organizavo: „Schwarzkopf“,  UAB „Gražinta“, UAB „Kasele“, OU 

„Pro Beaute“, UAB „Estetikos studija“, UAB „Osterix Group“, Kuryba. EU, UAB „Karal Trading“ 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.   

Higieninės kosmetikos kosmetiko specialybės mokiniai, keičiant edukacinę aplinką, dalyvavo 

šiuose seminaruose: 

UAB „POETICAL“ „Algologie Sensi Plius“ linijos pristatymas. 

UAB „ Dalikė“ veido priežiūros seminaras.  

UAB „SUGIHARA PRO“ „Hidraderm cellular energy“ aparoto pristatymas. 

UAB „SUGIHARA PRO“ Anna Lotan gydomojo veido valymo ir „C WHITE“ hiperpigmentacijos 

procedūrų  praktinis seminaras ir kt. 
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Kirpėjo specialybės mokiniai dalyvavo šiuose seminaruose: 

UAB „Vitrina“ Pro Bio garbanojimo,  plaukų dažymo sruogelėmis seminaras. 

UAB „Karal Trading“  koloristikos ir  plaukų dažymo seminaras. 

UAB „Karal Trading“ Cocochoco  keratininio tiesinimo ir atstatymo seminaras. 

Kuryba.EU „Farcom“ produkcijos seminaras. 

UAB „Gražinta“ plaukų priežiūros, atstatymo seminaras ir kt. 

 
 

 

Masažuotojų specialybės mokiniai dalyvavo šiuose seminaruose: 

 Vilniaus kolegijoje vykusi respublikinė praktinė konferencija „Kaklo ir pečių juostos problemos bei jų 

sprendimo būdai“. 

 LITEXPO centro parodoje „Baltmedica“, vyko konferencija „Ar netradiciniai gydymo būdai gali 

atrasti vietą šiuolaikinėje medicinoje?“.   

"Raindrop" masažo technika su eteriniais aliejais. Masažą vedė "Raindrop" masažo specialist  

D. Spalbar. 

 

 

 

Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“  
    

       2017 m. vasario 25 d. Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyko užgavėnių šventė. HK–20 grupės 

mokinės bei profesijos mokytojos A. Pisarevskaya ir D. Mackelytė grimavo vaikus užgavėnių šventei. 
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          2017 m. vasario mėn. projektas  higieninės kosmetikos kosmetikų su SD-8 grupe                       „ 

Kasdienybės ritualai“.  HK-20 grupė atliko veido procedūras.  

 
 

        Bendradarbiavimas su Raudono kryžiaus organizacija . 2017 m. kovo 23-24 dienomis, HK-22 

grupės mokiniai kartu su auklėtoja profesijos  mokytoja Renata Dovgialo  grimavo organizacijos 

darbuotojus. Naujo puslapio kūrimui bei informacijos atnaujinimui reikėjo profesionalių darbuotojų 

nuotraukų. 

 

 

 

         Salono „MUS“ bendradarbiavimas su mūsų centru. Profesijos mokytoja Renata Dovgialo su 

auklėtiniais HK-22 grupe atliko makiažus salono klientams ir svečiams iš Prancūzijos. 

 

 

 

 Kolekcijos šukavimas  

 

       2017-10-19 dieną K-113 grupės mokiniai vadovaujami kirpėjų profesijos mokytojų  

L. Menčinskaitės ir I. Kurnevič  atliko šukuosenas projektui „Vilnius Fashion &Techtile Avenue 

2017”. Renginys vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. 
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        2017 m. vasario 14 - ąją, meilės kupiną dieną, masažuotojai dalinosi savo rankų šiluma su       SD 

– 8 grupės mokiniais, dovanodami jiems nugaros masažą (socialinis projektas). Smagu, kad gali 

kažkam pagerinti dieną... 

 

 

 

                            Masažo pradmenų dalyko  atsiskaitomasis darbas "Pasaulio masažai"     

  

              2017 m. lapkričio 28 d. masažuotojo specialybės M-6 ir M-7 grupės viešai pristatė projektą 

"Pasaulio masažai". Būsimi masažuotojai savarankiškai gilinosi į įvairių masažų subtilybes, ėmė 

interviu, demonstravo atlikimo būdus, masažams reikalingas priemonės. 

Pristatymai nustebino savo įvairiapusiškumu ir pateikimu. "Kuksando", „Ku Nje“,   „Himalajų druskos 

akmenų“, „Karštų akmenų“, „Medaus“, net „Gyvačių“  ir kiti masažai  stebino savo metodais ir 

įvairiais pritaikymo būdais. Organizavo specialybės mokytojos A. Bakanienė ir I. Stanišauskienė 
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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.  
 

 Kirpėjų labdaringa akcija „Vilniaus Policijos klubui vaikams ir jaunimui“.  

       2017 m. spalio 17 d. ir gruodžio 14 d. K-109 ir K-110 grupių mokiniai vykdė labdaros akciją – 

nemokamus plaukų kirpimus ir sušukavimus dienos centro vaikams ir jaunimui, kurį organizavo VšĮ 

Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui. 

  

 

 

 

Centre lankėsi Antazavės vaikų  namų auklėtiniai 
 

       2017 m. gruodžio 7 d.  neplanuotai į mūsų centrą atvyko Antazavės vaikų  namų auklėtinės.  

Auklėtinės centre lankosi jau ne pirmą kartą.  

Jaunuolės ne tik išsamiai  susipažino su kirpėjo specialybe, klausėsi  besimokančiųjų  ir juos mokančių 

specialistų, bet ir gražinosi.  

Vaikus konsultavo ir gražino K-113 kirpėjų grupė. Darbus koordinavo kirpėjų profesijos mokytojos  K. 

Čemeškaitė ir L. Menčinskaitė.  

Esame labai dėkingi Antazavės vaikų globos namų auklėtinių globėjai Monika Bičiūnaitei už 

bendradarbiavimą. 
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   “ Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga“ 

       2017 m. spalio 25 d. VK-108 grupės profesijos mokytoja Loreta Menčinskaitė organizavo pamoką, 

keičiant edukacinę aplinką, vykstant į “ Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungą“. Mokiniai  tobulino 

plaukų kirpimo įgūdžius. Buvo atlikti moterų ir vyrų plaukų kirpimai Vilniaus krašto žmonių su negalia 

sąjungos nariams. 
 

 

 

 

Antaviliai 

      Reguliariai vykstame į Antavilių pensionatą kirpti senyvo amžiaus žmonių, turinčiu didelių 

specialiųjų poreikių. 

 

 

 

  „GROŽIO PAMOKĖLĖS“  
 

         Bendradarbiaujame su mūsų centro kitų specialybių mokiniais ir mokiniais iš kitų  mokyklų. 

Vedamos „Grožio pamokėlės“, kurių metu mokiniai supažindinami su vykdomomis profesinio 

mokymo programomis.  Mūsų centre lankėsi Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos, 

Vilniaus Kristoforo gimnazijos, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos, Gerosios Vilties  

progimnazijos mokiniai. Jiems buvo atliktos makiažo ir plaukų sušukavimo paslaugos.   
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2017 kovo mėnesį VHK-15 ir HK-20 grupės mokinės šimtadienio proga atliko makiažus  Biržiškos 

gimnazijos abiturientėms.  

  

 

Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinių viešnagė mūsų centre 
 

             2017 m. lapkričio 13-17 d. mūsų centre lankėsi Klaipėdos technologijų mokymo centro 

mokiniai. Profesijos mokytoja ekspertė Jadvyga Čekanavičienė maloniai dalinosi savo patirtimi su 

svečiais iš Klaipėdos. 
 

 

 

 

PROJEKTAS „MŪSŲ DOVANOS LIETUVAI“  
 

 „BŪKIME SVEIKI LIETUVOS ATEIČIAI“ 

        2017 m.  lapkričio 7 d. įvyko centro projekto „Mūsų dovanos Lietuvai“, masažuotojų konkursas 

– šventė „Būkime sveiki Lietuvos ateičiai“, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. 

Renginiu siekta populiarinti masažuotojo specialybę bei supažindinti su metodikomis ir technikomis, 

galinčiomis padėti suprasti savo kūno poreikius bei sąmoningai rinktis, kaip jam padėti išlikti kuo 

ilgiau sveikesniam. 

Šventėje be masažuotojo specialybės mokinių (M-4, M-5, M-6, M-7 grupės), dalyvavo ir svečias iš 

Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklos valdžios atstovai bei visi, kam svarbi sveikata ir gera 

savijauta.  

  Šventę atidarė centro direktorė Rita Pečiukaitytė, o renginio metu skaitytos teorinės – praktinės 

paskaitos: 

 „Japoniško terapinio veido masažo subtilybės. Savimasažas“ (vedė Diana Gervienė,  

kineziterapeutė, licenzijuota KOBIDO masažo meistrė, autorinių seminarų ir ISPADO akademijos 

dėstytoja); 

  „Sąmoningas judesių valdymas“ (vedė Jolanta Ghaoui , grožio terapijos ir chirurgijos klinikos  
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„Sugihara“ kineziterapeutė) . 

Projekto kulminacija - masažuotojų konkursas – šventė, kurios metu dalyviai pademonstravo savo 

meistriškumą laisvoje programoje. Be klasikinio masažo buvo atliktas  ir masažas vytelėmis, Yumeiho, 

Tajų, Linksmųjų apelsinų, atpalaiduojantis ir kiti masažai.  

Išrinktos charizmatiškiausio, originaliausio, techniškiausio, ergonomiškiausio, švelniausio ir kitos 

nominacijos.  

Visi dalyviai šiame konkurse tapo nugalėtojais! Linkime jiems sėkmės ir toliau tobulėti, o Lietuvos 

žmonėms suprasti, kad jų sveikata – jų rankose.  
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PARODA „LIETUVOS ĮVAIZDŽIO ISTORIJA“ 
 

        2017 m. lapkričio 21 d. įvyko parodos „Lietuvos įvaizdžio istorija“ atidarymas. 

Kirpėjų, higieninės kosmetikos kosmetiko ir fotografų specialybių mokiniai bendradarbiaudami 

nusikėlė šimtą metų atgal ir sukūrė parodą atspindinčią tų dienų stilių.  Apranga, šukuosenos ir 

aksesurai buvo atrinkti preciziškai, apsvarstant kiekvieną elementą, kuo geriau atskleidžiant  tų laikų 

Lietuvos stilių. Šukuosenas kurti padėjo profesijos mokytojos Jadvyga Čekanavičienė ir Ilona 

Kurnevič. Trys geriausi darbai eksponuojami  prie Kirpėjo specialybės dirbtuvių esančiose stikliniuose 

stenduose. Visa paroda eksponuojama antro aukšto fojė. 

       Šios parodos idėja kilo diskutuojant su mūsų Centro pavaduotoja ugdymui Sigita Kutiene. 

Pagrindinis tikslas buvo skatinti skirtingų specialybių mokinių tarpusavio bendradarbiavimą ir kuo 

aktyvesnį mokinių įsitraukimą visose veiklose organizuojant, įgyvendinant ir eksponuojant fotografijų 

parodą. Tai puikiai pavyko įgyvendinti ir netgi modeliais tapo mūsų Centro mokiniai. 
 

       
 

                                    
Parengė Erika Dūdienė 
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MODERNUS PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS  

PER 2017 M. 

 

Auklės mokymo programos įgyvendinimas ir vaikų priežiūros kambario 

,,Aitvariukas“ veiklos  

 
  Skaičiuojame 10 vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ veiklos metus. 
Per tuos metus mūsų vaikų priežiūros kambaryje pabuvojo 144 vaikai. Vaikų priežiūros paslaugos 

poreikis mokymo įstaigoje didėja, neskaitant tam tikrų svyravimų. Nuo 2008 m. vaikų kiekis mūsų 

vaikų priežiūros kambaryje augo tik 2013 m. dėl centre vykdomų renovacijos darbų vaikučių buvo - 3. 

 

 
2017 m. pasirašyta 19 sutarčių, 2 sutartys nutrauktos dėl to, kad gautos vietos valstybiniuose 

darželiuose. Taigi turime 17 registruotų vaikų. Per 2017 m. kalendorinius metus būsimos auklės 

teikdamos vaikų priežiūros paslaugas uždirbo 790 eurų su PVM. 

Vaikų priežiūros paslaugų teikimas yra puiki praktika būsimoms auklėms. Prižiūrėdamos vaikus jos 

ugdo atsakomybės, pareigos jausmą, tobulina profesines kompetencijas.  

Merginos ne tik prižiūri vaikus, bet ugdo ir komunikacinius gebėjimus, kasdien bendrauja su mamomis, 

apibūdina vaikų elgesį, stengiasi duoti patarimų vaikų priežiūros klausimais. Vyksta nuolatinė teorinių 

ir praktinių žinių sintezė.  

Nuo mokymo kokybės priklauso būsimųjų auklių kompetencijos ir gebėjimai, todėl stengiamės 

organizuoti procesą taip, kad būtų įdomu ir mokiniui, ir mokytojui. 

Veiklos 
Liaudies pedagogika -  moderniosios pedagogikos pagrindas. Todėl pasitikdamos 

Lietuvos šimtmetį būsimosios auklės lankėsi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.  Merginos išsamiau 

susipažino su senosiomis lietuvių šeimos tradicijomis, papročiais, vaikų auklėjimu, buitimi bei 

sakraliniais dalykais. 
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Kovo 11- osios proga auklės su vaikučiais statė pilį... 
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Nuolat reikia domėtis naujovėmis, plėsti akiratį, todėl ieškome naujų socialinių partnerių, 

kad galėtume ne tik mokytis, bet ir dalintis sava patirtimi bei save parodyti. Įdomi patirtis buvo 

apsilankymas Austėjos Landsbergienės Karalienės Mortos  pradinėje mokykloje ir vaikų darželyje 

,,Vaikystės sodas“. Maloniai nustebino darželio ir mokyklos  aplinka, požiūris į vaiko auklėjimą ir 

ugdymą.  

,,Vaikystė sodas“- vieta, kur vaikas leidžia dieną, čia visi panašumai su įprastu vaikų darželiu ir 

baigiasi. Taip  darželis save pristato vienu sakiniu. 

 Po viešnagės darželyje  ,,Vaikystės sodas“ plėtros ir kokybės paslaugų vadovę Emiliją Malinauskaitę 

kvietėme į mūsų centrą.  

Akimirkos iš viešnagės vaikų darželyje ,,Vaikystės sodas“ 
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Vaikų darželio ,,Vaikystės sodas“ koncepcijos pristatymas pirmo kurso būsimoms auklėms mūsų 

centre. 

  
 

Žinoma, galvojome ir apie tęstines studijas.2017 m. balandžio 25-29 dienomis Vilniaus 

kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė. Balandžio 26 d.  būsimos auklės (A16 gr.) vyko į Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos fakultetą, merginos klausė lektoriaus iš Airijos Michael Daly paskaitą apie 

lyderystę ir karjerą „Developing  Self-leadership Skills within Life and Work“.  

Lektorius kalbėjo apie tai, kad karjeros pradžia – svajonės. Iš jų kyla tikslai ir konkretūs veiksmai. 

Būtina tikslingai veikti ir nebijoti klysti. Žmonės, kurie nedaro klaidų, nebando nieko naujo. Niekada 

nebijokite suklysti, bijokite sustoti vietoje – kalbėjo lektorius. 

 

  
 

Lankėme socialinių partnerių vaikų darželius 
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Lankėmės Vilniaus vaikų darželyje 

,,Žirmūnėlis“ 

 
 

Džiaugsmai 
 

Dalijomės savo gerumu su mūsų centro 

specialiųjų poreikių mokiniais. 2017 m. 

gegužės 9 d.dalyvavome DTP-1 grupės 

viktorinoje ,,ŽINAU, MOKU IR GEBU“ 

rengėme meninę programėlę ir gaminome 

,,Švelnukus“. 

 

  
 

Norint dalintis, reikia daug ką įdėti į savo žinių ir širdies krepšelį... 

Būsimos auklės (A-16 gr.) kartu su mokytoja Sigita Vavilavičiene lankėsi Virtuvės klube. Jaukios 

aplinkos ir profesionalų apsupty merginos išmoko gaminti lengvas apvirtų daržovių salotas su žolelių 

užpilu bei vištienos keksiukus su špinatais ir mocarela, pagardintus jogurtiniu laimų-mangų padažu ir 

kuskusu. 
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2017 m. lapkričio mėn. 20 d. užsimezgė graži draugystė su Kauno buitinių paslaugų ir 

verslo mokykla, kuri vykdo auklės mokymo programą. Į mūsų centrą atvyko 14 būsimųjų auklių, 

merginas lydėjo mokytoja Dalia Rimkevičienė.  

  
 

Šventės 
 

Siekdami glaudesnio ryšio tarp vaiko, mamos ir auklės ir puoselėdami šeimos vertybes,  

2017 m. kiek kitaip šventėme Auklės dieną. Lapkričio 8 d. Visas centro mamytes ir jų vaikučius 

kvietėme į KŪRYBINES DIRBTUVES, kurios buvo įkurtos nuo 9.00 val. pirmo aukšto fojė prie vaikų 

priežiūros kambario ,,AITVARIUKAS“. 

Šventė tikrai pavyko. Gerą nuotaiką spinduliavo ir vaikučiai, ir mamos, ir būsimos auklės, ir centro 

darbuotojai... 
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Rinkome geriausią auklę 
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Rengėme mokomųjų dalykų (ikimokyklinio ugdymo metodikos, pedagogikos, vaiko 

saviraiškos ir ugdymo žaidimu, maisto ruošimo technologijos) pristatymus  
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Laukėme Kalėdų senelio... 
 

  

  

  
 

Bendradarbiavimas 

 
2017 m. lapkričio 29 d. vyko fotografų parodos ,,Vaikų žemė”  atidarymas.  Nuotaikingos vaikų 

nuotraukos papuošė pirmo aukšto praktinio mokymo dirbtuvių fojė.  Džiugu, kad fotosesijoje dalyvavo 

mūsų vaikų priežiūros kambario ,,Aitvariukas“ vaikai ir mamytės.  
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Gruodžio 15 d. II kurso apeigų ir švenčių organizatoriai  ( Ap11 gr.ir profesijos mokytoja Zina 

Žvalionienė) pakvietė centro vaikų priežiūros kambario „Aitvariukas“, centro darbuotojų vaikus ir 

vaikaičius į stebuklingą pasaką ,,Kalėdų senelio laiškai”.  
 

Svarbu, kad veikla būtų kūrybinga, tikslinga ir teiktų džiaugsmą! 

   



82 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

Centro padalinio ,,Profesijų gidas“ veiklos 2017 m. 
 

Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31,  „Profesijų gidą“ aplankė 12 Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto 

mokyklų. 

Pasitikdami Lietuvos šimtmetį kvietėme plėsti  akiratį ir dovanoti Lietuvai savo žinias, gebėjimus bei 

,,pasimatuoti“ bent vieną mūsų centre rengiamą profesiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvo pristatytos šios mokymo programos: apeigų ir švenčių organizatoriaus, higieninės kosmetikos 

kosmetiko, kirpėjo, masažuotojo, dailiųjų odos dirbinių ir auklės mokymo programa. Pagal  

apsilankiusių mokinių kiekį didžiausio susidomėjimo sulaukė apeigų ir švenčių organizatoriaus 

mokymo programa – 32 mokiniai, higieninės kosmetikos kosmetiko programa susidomėjo – 30 

mokinių, kirpėjo – 27, masažuotojo – 25, dailiųjų odos dirbinių – 20 ir auklės mokymo programą bandė 

,,pasimatuoti“ -10 mokinių, iš viso – 144 mokiniai. 

 

Eil. 

nr. 

Data Mokyklos pavadinimas Mokinių 

skaičius 

Veikla 

 2017-02-21 Vilniaus r. Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija 

5mok. Veido odos priežiūros 

pamoka 

2. 2017-03-01 Vilniaus r. Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija 

5mok. Šventės abėcėlė ( Apeigų 

ir švenčių organizavimas) 

3. 2017-03-09 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio 

gimnazija 

10 mok. Auklės 

4. 2017-03-15 Vilniaus „Santaros“ gimnazija 8mok. Šventės abėcėlė ( Apeigų 

ir švenčių organizavimas) 

5. 2017-03-31 Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ 

gimnazija 

10mok. Dailiųjų odos dirbinių 

pamoka 

6. 2017-04-25 Vilniaus Fabijoniškių mokykla 9mok. Veido odos priežiūros 

pamoka 

7. 2017-05-02 Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 11mok. Veido odos priežiūros 

pamoka 

8. 2017-05-04 Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 10mok. Dailiųjų odos dirbinių 

pamoka 

9. 2017-10-18 Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio 

gimnazija 

10 mok. Šventės abėcėlė ( Apeigų 

ir švenčių organizavimas) 

10. 2017-10-24 Vilniaus „Žaros“ gimnazija 9 mok. „Kirpėjo menas“ 

11. 2017-10-27 Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija 10 mok. „Masažas- malonumas ir 

nauda“ 

12. 2017-11-10 Vilniaus Naujininkų mokykla 8 mok. „Masažas- malonumas ir 

nauda“ 

13. 2017-11-21 Vilniaus Grigiškių gimnazija 10 mok. „Kirpėjo menas“ 

14. 2017-12-07 Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro 

gimnazija 

5 mok. Higieninės kosmetikos 

kosmetiko profesija 

15. 2017-12-12 Vilniaus „Ateities“ mokykla 8 mok. „Kirpėjo menas“ 

16. 2017-12-13 Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro 

gimnazija 

9 mok. Šventės abėcėlė ( Apeigų 

ir švenčių organizavimas) 

17. 2017-12-15 Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro 

gimnazija 

7 mok. „Masažas- malonumas ir 

nauda“ 
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,,Profesijų gidas” padeda nepasiklysti profesijų labirinte ir apsispręsti, renkantis tolimesnį 

gyvenimo kelią. 

Ateik, paklausyk, pabandyk, ,,pasimatuok“ profesiją! 

Šis šūkis mūsų mokyklos mokiniams padėjo ugdyti komunikacinius gebėjimus, nes profesijas vidurinių 

mokyklų mokiniams pristatinėjo tam tikrų specialybių mokiniai ne mokytojai. 

Apeigų ir švenčių mokymo programos pristatymas 
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Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos pristatymas 

 

  

  

  
 

Kirpėjo mokymo programos pristatymas 
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Masažuotojo mokymo programos pristatymas 
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Pristatydami vidurinių mokyklų mokiniams centro mokymo programas, mokiniai pasakojo apie 

mokymosi sąlygas, įsidarbinimo ir karjeros galimybes. ,,Pasimatuoti” specialybę svečiai galėjo 

atlikdami praktines užduotis arba išbandydami tam tikros profesijos teikiamą paslaugą. 

 

     
 

Auklės mokymo programos pristatymas 
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Dailiųjų odos dirbinių gamintojo mokymo programos pristatymas 
 

  

 
 

 

,,Profesijų gide“ prekiavome mūsų centro mokinių darbais. Per 2017 kalendorinius metus parduota 

prekių už 152 eurus. 

 
 

 

 

Papasakok man - ir aš pamiršiu; parodyk man - ir aš prisiminsiu; įtrauk mane - ir aš 

suprasiu. (Kinų patarlė) 
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 2017 METAIS 
 

 

 

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI IR ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI 2017 METAIS 

 
„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija 2017-2020 m. 

Nr. 2017-1-LT01-KA109-035298 

 
 

Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime „Darbo praktika užsienio 

įmonėse/profesinio mokymo institucijose" Nr. 2015-1- LT01-KA102- 013164 
 

 2017 m. kovo 13-31 d.  vyko kirpėjų specialybės mokinių stažuotė Prancūzijoje. Stažuotėje  

dalyvavo K-105 gr. mokinės Božena Levkovskaja ir Erika Šubravaitė bei K-107 gr. mokinės: Eglė 

Kostikovaitė, Jovita Kaziukevič, Viktorija Medvedevaitė, Ona Vitkevičiūtė. Dalyvės 

atliko praktiką Clermont–Fd esančioje Lycée des Métiers des Services Marie 

Curie profesinėje mokykloje. Mokines į stažuotę lydėjo profesijos mokytoja K. Čemeškaitė.  
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2017 m. kovo 13-31 d.  vyko kirpėjų 

specialybės mokinių stažuotė Maltoje. Stažavosi 

K-105 gr. mokiniai: Dovydas Zubrickas, Katrė 

Brazdžionytė, Justina Končiūtė. Dalyviai atliko 

praktiką verslo įmonėse. Į stažuotę mokinius 

lydėjo profesijos mokytoja I. Kurnevič. 

 

 

 

Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame rengime “Praktika užsienyje – profesinių 

kompetencijų tobulinimo galimybė“  Nr. 2017-1-LT01-KA102-034964 

 

2017 m. spalio 1-7 d. higieninės 

kosmetikos kosmetiko profesijos 

mokytoja Gražina Starinskienė ir 

kirpėjų profesijos mokytoja 

Kristina Čemeškaitė lankėsi Marie 

Curie Vocational School (Lycée 

des Métiers) Clermont–Ferrand‘e. 

 

 

 

2017 m. lapkričio 12-18 

d. masažuotojo mokymo 

programoje dirbančios profesijos 

mokytojos Auksė Bakanienė ir 

Ieva Stanišauskienė lankėsi Taline 

esančioje privačioje profesinėje 

mokykloje M.I. Massaazikool OÜ. 
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Strateginės partnerystės projektas “European mobility network for vocational training in 

floristry (VocFlo)” Nr. 2015-1-DE02-KA202-002460 
 

2017 m. vasario 13-14 d. Zwolle 

mieste (Nyderlanduose) vyko 

ketvirtasis projekto VocFlo partnerių 

susitikimas. Jame dalyvavo 

VPVDPRC profesijos mokytojos 

Violeta Girdziušienė ir Gintarė 

Ščepanskienė. 

 

 

 

 

 

2017 m. liepos 10-14 d. Čekijoje, Dečine, 

vyko mokytojų, dalyvaujančių VocFlo 

projekte, seminaras. Jame dalyvavo 

VPVDPRC profesijos mokytojos Stanislava 

Kareckienė ir Gintarė Ščepanskienė. 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 17-23 d. Vokietijoje, 

Drezdeno floristikos institute, vyko mokinių 

floristų stovykla.  Iš VPVDPRC į stovyklą 

vyko penkios  FL-22 grupės mokinės. 

Stovyklos metu dalyvės atliko profesinę 

praktiką. 

 

 

 

2017 m. spalio 10-12 d. Berlyne vyko penktasis projekto VocFlo partnerių susitikimas. Jame dalyvavo 

partneriai iš Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Norvegijos, Olandijos, Lietuvos ir Lenkijos. Iš VPVDPRC 

vyko direktorė Rita Pečiukaitytė, profesijos mokytojos Violeta Girdziušienė ir Gintarė Ščepanskienė 

bei projektų vadovė Rita Damkauskienė.  
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Strateginės partnerystės projektas „Acquiring knowledge of European standards for 

development cosmetic products of organic origin“  Nr. 2017-1-МK01-KА202-035426 
 

2017 m. lapkričio 27-29 d. Švedijoje, Malmo mieste, vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. 

Jame dalyvavo projekto partneriai iš Makedonijos, Švedijos bei Lietuvos. VPVDPRC atstovavo 

direktorė R. Pečiukaitytė ir projektų vadovė R. Damkauskienė.  
 

     
 

Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktinis seminaras „Erasmus+ for equity and 

inclusion“ Nr. TBV-IT-2017-LT-0005 

 

Lapkričio 23-24 d. Italijoje (Romoje) vyko „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 

kontaktinis seminaras  „Erasmus+ for equity and inclusion“. Seminarą organizavo Italijos nacionalinė 

agentūra INAPP.  Į seminarą susirinko apie 50 dalyvių iš 15 Europos valstybių. Seminare dalyvavo 

VPVDPRC projektų vadovė Rita Damkauskienė.  
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VPVDPRC dalyvauja “Erasmus+” programoje kaip priimantis partneris 

2017 m. rugsėjo 23-spalio 14 d. Centre viešėjo mokytojai ir mokiniai iš Prancūzijos (Klermonto mieste 

esančios Lycées des Métiers des services mokyklos). Trys merginos, Prancūzijoje besimokančios 

kosmetiko profesijos, centre atliko praktiką pagal „Erasmus+“ programą. Mokytojai susipažino su 

centru, jo veikla, susitiko su centro kirpėjų ir kosmetikų profesijos mokytojais, stebėjo praktinius 

užsiėmimus. 

     
 

 

 

 
 

„Challenge“  Nr. NPJR-2016/10240 
 

2017 m. kovo 16-19 d.  Farerų 

salose vyko antrasis NORDPLUS 

programos projekto „Challenge“ 

dalyvių susitikimas. Jame 

dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 

Suomijos, Švedijos, Farerų salų, 

Latvijos, Estijos ir Lietuvos. 

Lietuvą atstovavo centro direktorė 

Rita Pečiukaitytė, K-110 gr. 

mokinys Rokas Aidukonis ir F-53 

gr. mok. Mariuš Pyž.  
 

 

 

 

  2017 m. balandžio 3-6 d.  Rygoje vyko 

trečiasis NORDPLUS programos projekto 

„Challenge“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo 

mokiniai ir mokytojai iš Suomijos, Latvijos, 

Estijos ir Lietuvos. Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centrą atstovavo 

profesijos mokytojos  Laimutė Pangonytė ir Rita 

Damkauskienė bei mokiniai Rokas Aidukonis 

(K-110 grupė) ir Mariuš Pyž (F-53 grupė). 

 
 

http://www.nordplusonline.org/eng
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2017 m. gegužės 15-19 d.  Švedijoje (Skelleftea mieste) vyko ketvirtasis NORDPLUS programos 

projekto „Challenge“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Suomijos, Latvijos, 

Estijos ir Lietuvos bei Švedijos. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą 

atstovavo šie mokiniai: Rokas Aidukonis (K-110 gr.), Ignas Kardas (VF-54 gr.), Gabija Petrauskaitė 

(VF-54 gr.), Greta Malyševaitė (VF-54 gr.), profesijos mokytoja Vaiva Ščitienė bei projektų vadovė 

Rita Damkauskienė. 

       
 

2017 m. lapkričio 13-17 d.  Estijoje (Viljandi mieste) 

vyko penktasis NORDPLUS programos projekto 

„Challenge“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo mokiniai 

ir mokytojai iš Suomijos, Latvijos, Farerų salų, Estijos, 

Lietuvos bei Švedijos. Iš Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo centro į susitikimą vyko 

VF-54 gr. mokiniai Gabija Petrauskaitė ir Ignas Kardas bei 

projektų vadovė Rita Damkauskienė. 
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CENTRO MOKINIŲ SPORTO PASIEKIMAI 
 

 

I. 2017-01-24 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių krepšinio varžybos  

I vieta.   
                      

 

                      Laura Vorobjevaitė   VHK-19 

                      Paulina Nariūnaitė   VFl-23 

                      Simona Pakštaitė   M-4 

                      Diana Tarasevič   M-4 

                      Rūta Ivanauskaitė   Ap-11 
 

 
 

II. 2017-01-25 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių tinklinio varžybos II vieta.  

                     Gabrielė Brazinskaitė    I-10 

                     Viktoria Stankevič    I-10 

                     Ilona Mačneva    VF-51 

                     Violeta Duchnovič    M-2  

                     Erika Šubravaitė    K-105  

                     Gerda Kruminaitė    VF-51   

                     Paulina Nariūnaitė    VFl-23   

                     Roberta Butrimaitė    F-53 
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III. 2017-02-01 Lietuvos PMĮ mokinių sporto žaidynių merginų stalo teniso finalinės varžybos  

IV vieta. 

Olivija Zabulytė    M-4 

                      Diana Tarasevič    M-4 

                      Samanta Tomaševič   M-4 
 

 

       
                                        

IV. 2017-04-04 Mykolo Romerio universitete DIDLAUKIO bendruomenės stalo teniso varžybos.  

I vieta - Olivija Zabulytė  M-4 gr.,  

II vieta -  Samanta Tomaševič  M-4 gr.,  

III vieta - Diana Tarasevič  M-4 gr. ir Vilius Erminas M-4 gr.,  

IV vieta – Miroslav Kevra SD-7 gr.    
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V. 2017-05-25 Mykolo Romerio universitete DIDLAUKIO akademinio miestelio Olimpinė diena. 

 

          
 

          
 

          
 



97 

 

STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

          
 

VI. 2017-05-09 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių smiginio varžybos  

I vieta. 

                     Vitalija Sederevičiūtė    VK-108 

                     Indrė Balčiūnaitė      VFl-23 

                     Žaneta Tarasevič    VK-108 
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VII. 2017-06-04 Švietimo mainų paramos fondo projektas „Bėk su Erasmus+“ kvietė prisijungti prie 

„Erasmus+“ komandos „We run Vilnius“ bėgime. Renginyje dalyvavo mūsų centro darbuotojų bei 

mokinių komandos „Centriukas“ ir „Centriukas+“ 
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VIII. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 2016-2017 m. m. Lietuvos 

profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynėse Vilniaus regione merginų grupėje užėmė I vietą. 

 
 

IX. 2017-09-27 Vilniaus PVDPR centro Rudens kroso varžybos.  

        Nugalėtojai 

       

Merginos 

        po 10 kl.   

            I vieta   Aurelija Prokopovič VHK-27       

           II vieta   Viktorija Kubasova VK-111  

          III vieta   Laura Matiukaitė VF-55      

        po 12 kl.  

             I vieta  Elmira Kuliešienė K-113           

            II vieta  Agnė Vasiliauskaitė M-6            

           III vieta  Giedrė Makavičiūtė M-6           

Vaikinai   

              I vieta  Liutauras Žiūkas M-6            

             II vieta  Miroslav Kevra Ap-12          

            III vieta  Alfredas Bystrickis M-6     
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X. 2017-10-10 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) kroso varžybos „Vingio“ parke  

I vieta.  
 Dovilė Juraitė VHK-19  

 Laura Matiukaitė VF-55  

 Justina Urbanovičiūtė VK-111  

 Aurelija Prokopovič VHK-27  

 Mažena Juchnevič HK-24 

                      Nijolė Viškelytė A-17 

                      Iveta Valūnaitė HK-25 

 

Dovilė Juraitė, VHK-19 gr. mokinė, iškovojo aukso medalį, o Iveta Valūnaitė, HK-25 

gr. mokinė, iškovojo bronzos medalį. 
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XI. 2017-11-28/29 Vilniaus PVDPR centro Kvadrato varžybos.  

        Nugalėtojai: 

        po 10 kl. VHK-23 gr.;     

        po 12 kl. K-113 gr. 
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XII. 2017-12-13 Vilniaus regiono PMĮ mokinių (merginų) sporto žaidynių stalo teniso varžybos  

I vieta. 
Olivija Zabulytė  M-4  

Kotryna Adomavičiūtė  HK-20  

                      Diana Tarasevič  M-4  

Samanta Tomaševič  M-4 
 

          
 

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

medalį, o Diana Tarasevič,  M-4 gr. mokinė – sidabro medalį. 

  

 


