
Atvirų durų dienų metu artimiau susi-
pažinsite su centre ruošiamomis spe-
cialybėmis, аplankysite praktinio mo-
kymo dirbtuves, kabinetus, grožio 
salonus, pabendrausite su mokyto-
jais ir mokiniais, stebėsite mokinių 
profesinio meistriškumo konkursus.

KVIEČIAME!

Šventinė viktorina
„Atspėk profesiją“.

VAL.
11

Drabužių kolekcijos
„Totemas“ pristatymas.

VAL.

3011
Geriausių 2019 metų
jaunųjų specialistų
apdovonojimai.VAL.

12

• Mokama stipendija

• Mokslas dieninis, nemokamas

• Stojamųjų egzaminų nėra

• Aprūpinama bendrabučiu

Kviečiame mokinius kartu su moky-
tojais dalyvauti 1 akademinės valan-
dos trukmės praktiniuose užsiėmi-
muose, vykstančiuose ištisus mokslo 
metus. Atvykimo laiką, prašome iš 
anksto suderinti su koordinatorėmis 
el.paštu: 
     gitana.baranskiene@vpvpmc.lt;
     romena.talackiene@vpvpmc.lt
arba tele fonu: 
      8 601 63 585;  8 682 17 471

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

rastine@vpvpmc.lt

8 5 277 93 57
8 5 276 37 63

Didlaukio g. 84, V  ilnius
Baltupių mikrorajonas
Iš geležinkelio ir autobusų stoties važiuoti
autobusu Nr. 34, iš centro - autobusais
Nr.: 10, 26, 49, 50, 69 iki „Didlaukio“stotelės.

www.pvdprc.lt

• Floristo
• Fotografo
• Kirpėjo
• Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo
• Dailiųjų odos dirbinių gamintojo
• Interjero apipavidalintojo
• Vizualinės reklamos gamintojo

BAIGUSIUS 10 KLASIŲ
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsila-
vinimą. Vidurinio ugdymo programа įgyven-
dinаma kartu su profesinio mokymo prog-
rama. Mokymosi trukmė - 3 metai.

• Floristo
• Fotografo
• Kirpėjo
• Kosmetiko
• Masažuotojo
• Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo
• Interjero apipavidalintojo
• Vizualinės reklamos gamintojo
• Siuvėjo
• Auklės
• Socialinio darbuotojo padėjėjo
• Apeigų ir švenčių organizatoriaus
Mokymosi trukmė - 1 metai.

Siuvėjo
Dailiųjų odos dirbinių gamintojo
Konstruktoriaus (turintiems siuvėjo kvalifikaciją)

BAIGUSIUS 12 KLASIŲ
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį 
išsilavinimą arba išklausę vidurinio ugdymo 
programos kursą. Mokymosi trukmė - 2 metai.

• Floristo
• Fotografo
• Kirpėjo
• Kosmetiko
• Masažuotojo
• Interjero apipavidalintojo
• Vizualinės reklamos gamintojo
• Siuvėjo
• Socialinio darbuotojo padėjėjo

ĮGIJUSIUS KVALIFIKACIJĄ 
(TĘSTINIO MOKYMO PROGRAMOS)
Priimami asmenys, įgiję kvalifikaciją. 
Mokymosi trukmė - 1 metai.

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
TURINČIUS ASMENIS, ĮGIJUSIUS 
PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ
Priimami asmenys, mokęsi specialiosiose, 
pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal in-
dividualizuotas ar adaptuotas ugdymo prog-
ramas. Sėkmingai baigusiems mokymo prog-
ramą išduodamas kvalifikaciją patvirtinantis 
diplomas. Mokymosi trukmė - 3 metai.

• Floristo 
• Siuvinių gamintojo
• Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo
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2020-2021 mokslo metams
numatoma priimti 
mokinius:

S
P

A
L

IO

D I E N O M I S
14-18

pasimatuok profesiją

DIENĄ
14 Geriausio kosmetiko

meistriškumo konkursas
11:00-13:00 val. 310 kab.

Geriausio masažuotojo
meistriškumo konkursas
8:00-13:00 val. 210 kab.

Geriausio interjero api-
pavidalintojo meistriš-
kumo konkursas
9:00-12:00 val. 312 kab.

DIENĄ
15 Geriausio vizualinės 

reklamos gamintojo 
meistriškumo konkursas
9:00-12:00 val. 302 kab.

Geriausio floristo 
meistriškumo konkursas
9:00-11:00 val. 104 kab.

DIENĄ
16 Geriausio kirpėjo 

meistriškumo konkursas
11:00-13:00 val. 203 kab.

Geriausios auklės
meistriškumo konkursas
9:00-11:00 val. 110 kab.

Geriausio apeigų ir šven-
čių organizatoriaus
meistriškumo konkursas
9:00-12:00 val. 401 kab.

Geriausio fotografo
meistriškumo konkursas
9:00-12:00 val. 418 kab.

Geriausio socialinio dar-
buotojo padėjėjo
meistriškumo konkursas
9:00-12:00 val. 109 kab.

Geriausio verslininko
meistriškumo konkursas
9:00-11:00 val. 402 kab.

DIENĄ
17 Geriausio siuvėjo 

meistriškumo konkursas
9:00-12:00 val. 209AB kab.

DIENĄ
18šventinė popietė

Aktų salėje

SPALIO

2020 m. birželio 1 d.

Elektroninis priėmimo prašymų 
mokytis pateikimas vyks LAMA BPO 

informacinėje sistemoje 
www.lamabpo.lt nuo



Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas gebės 
pagaminti  nesudėtingus dekoratyvius 
tekstilės dirbinius; susipažins su kompozicijos 
pagrindais, šiuolaikinės mados tendencijomis. 
Mokės tinkamai pasirinkti medžiagas, saugiai 
dirbti su įranga. Susipažins su siuvimo pag-
rindus, siuvinėjimo, audinių dažymo, vėlimo, 
siuvimo, audimo, mezgimo technologijas. 
Mokės įvertinti pagaminto dirbinio kokybę, jo 
panaudojimo galimybę.

Siuvinių gamintojas (specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokiniams) mokės siūti, lyginti, atlikti 
siuvinių apdailą, pasiūti moteriško asorti-
mento gaminius. Nusimanys apie žmogaus 
figūros ypatumus, mados istoriją, drabužių sti-
lius, spalvų derinimą, drabužių dekoravimą; 
lengvųjų drabužių bei buities siuvinių asorti-
mentą. Susipažins su informacinių technolo-
gijų pagrindais, etikos, psichologijos, kultūros 
pagrindų samprata.

Floristas (padėjėjas) (specialiųjų ugdymosi 
poreikių mokiniams) pažins augalus ir žinos jų 
auginimo, priežiūros bei komponavimo pag-
rindus. Galės komponuoti nesudėtingas floris-
tines kompozicijas, puokštes, kurti nesudėtin-
gas konstrukcijas. Įgys žinių apie buitinę, pro-
ginę bei šventinę floristiką. Susipažins su infor-
macinių technologijų pagrindais, etikos, psi-
chologijos, kultūros pagrindų samprata, o taip 
pat su taikomojo meno ypatumais. 

Interjero apipavidalintojas kurs dekoratyvių sie-
nų projektus ir juos įgyvendins. Nusimanys apie 
sienų dekoratyvių akcentų komponavimo būdus. 
Kaligrafiškai rašys šriftą, mokės jį taikyti konkre-
čiame darbe, derinti su piešiniu. Gamins reklami-
nius skydus, iškabas, vitrinos reklamą, vaizdinę in-
formaciją. Išmanys šilkografijos technikos pagrin-
dus, maketavimo principus. Naudos kompiuteri-
nę grafiką. Galės dirbti įvairiose reklamos bei 
dizaino firmose.
Fotografas išmoks sudaryti vieno žmogaus ir gru-
pinio portreto menišką kompoziciją, fotografuoti 
smulkius objektus, sudėtingus daugiaspalvius 
plokščius ir tūrinius objektus, fotografuoti sudė-
tingomis gamybos sąlygomis, apdoroti nuotrau-
kas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti visų rūšių 
negatyvus ir pozityvus, atlikti visus spalvotos fo-
tografijos darbus. Mokės fotografuoti nespalvota 
ir spalvota inversine juosta, fotografuoti panora-
mas, daryti stereonuotraukas, spausdinti spalvo-
tus atspaudus.

Auklė gebės prižiūrėti ikimokyklinio ir jaunesnio-
jo mokyklinio amžiaus vaikus, rūpintis jų mityba, 
apranga, aplinka. Išmanys vaiko teises, gebės ug-
dyti vaiko psichines bei fizines galias, gebės supa-
žindinti, sudominti su artimiausia supančia ap-
linka, padės skleistis meniniams vaikų sugebė-
jimams, gebės brandinti vaikus mokyklai.

Dailiųjų odos dirbinių gamintojas(-a) gebės 
projektuoti ir gaminti įvairius dailiuosius odos 
gaminius, dirbs su įrankiais ir įrengimais; žinos me-
džiagų savybes ir jų paskirtį bei pritaikymą; įgis 
verslo žinių. Naudojant įvairias odos dekoravimo 
ir komponavimo technikas, gamins galanterijos 
gaminius, dėžutes, albumus, aksesuarus, dekora-
tyviosios paskirties gaminius.
Higieninės kosmetikos kosmetikas išmanys 
dekoratyviosios kosmetikos kosmetiko darbą, 
teiks higieninės kosmetikos procedūras: įvairių 
rūšių veido makiažą, kūno tapybą, parinks ir atliks 
veido odos, kūno priežiūros kosmetines proce-
dūras. Pasirinkę vieną iš specializacijų: „manikiūro 
paslaugos“ ar „pedikiūro paslaugos“, asmenys 
mokės atlikti higieninį manikiūrą (nagų lakavimas 
ir dizainas, nagų modeliavimas akrilu, geliu, šilku) 
arba saugų pedikiūrą (kojų pėdų priežiūra, nagų 
lakavimas ir dizainas, nagų modeliavimas akrilu, 
geliu, šilku). 

Vizualinės reklamos gamintojas gebės profe-
sionaliai gaminti, maketuoti tekstinę-grafinę me-
džiagą, dirbti virtualioje aplinkoje. Susipažins su 
leidybine veikla, inžinerinės grafikos pagrindais, 
spausdintine reklama, grafinio dizaino pagrin-
dais, piešimo ir kompozicijos pagrindais, rekla-
mos elementų gamyba, maketavimo technolo-
gijomis. Galės dirbti reklamos agentūrose.

 Kirpėjas mokės naudotis įrankiais, elektros prie-
taisais, specialia grožio salonų ir kirpyklų įranga; 
įvertinti kliento plaukų būklę; atlikti įvairias plau-
kų priežiūros, kirpimo, garbanojimo, tiesinimo, da-
žymo ir šukuosenų modeliavimo procedūras ir pa-
inkti kosmetines priemones procedūroms ir indi-
vidualiam naudojimui. Galės konsultuoti klientus 
plaukų priežiūros klausimais; nusimanys apie 
galvos ir veido odos, plaukų anatomiją ir fiziolo-
giją, šampūnus, plaukų priežiūros priemones, da-
žus ir kitus preparatus. 

Floristas išmoks floristinio dizaino stilius, kompo-
navimo būdus, mokės komponuoti puokštes, 
girliandas, vainikus, sodinti ir persodinti augalus, 
atsižvelgiant į jų biologines savybes. Gebės api-
pavidalinti vitriną, interjerą, dekoruoti stalą. Pa-
žins augalus, mokės gėles paruošti kompona-
vimui. Žinos apskaitos rūšis versle, gėlių, augalų 
pateikimą prekybai, kaip dirbti su klientais. 

Poilsio paslaugų agentas gebės organizuoti ir 
teikti įvairias poilsio paslaugas, sudaryti poilsio 
paslaugų paketą, veiksmų planą, paskaičiuoti 
poilsio paslaugos kaštus. Žinos poilsio paslaugų 
organizavimo būdus, poilsio aplinkos pasiūlą, tu-
ristinius regionus, kultūrą, papročius. Gebės rinkti 
ir kaupti informaciją apie poilsio paslaugų 
poreikius, tirti rinkos ir vartotojų poreikius. Žinos 
poilsio paslaugos užsakymo ir įforminimo doku-
mentus, reklamos rūšis ir priemones. Poilsio pas-
laugų agentas, įgijęs profesines kompetencijas, 
gali tobulinti žinias ir gebėjimus aukštosiose 
universitetinėse mokymo įstaigose.
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas gebės 
projektuoti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės 
dirbinius, parenkant tinkamas dekoro technolo-
gijas; išmanys kompoziciją, šiuolaikinės mados 
tendencijas. Mokės tinkamai pasirinkti medžia-
gas bei dekoravimo technikas, saugiai dirbti su 
įranga. Išmanys drabužių modeliavimo bei 
siuvimo pagrindus, siuvinėjimo, audinių dažymo, 
vėlimo, siuvimo, audimo, mezgimo technologijas. 
Gebės atlikti dekoratyvaus siuvimo bei netradi-
cines technikas. Mokės įvertinti pagaminto dir-
binio kokybę, eksponuoti juos parodose ir mu-
gėse, apskaičiuoti dirbinio vertę ir savikainą.
Siuvėjas, sėkmingai baigęs siuvinių technolo-
gijos studijų programą, įgis profesines kompeten-
cijas savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės 
reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: siuvinių 
konstravimas ir modeliavimas; medžiagų 
paruošimo ir sukirpimo organizavimas; siuvinių 
gamybos organizavimas; siuvimo procesų pro-
jektavimas.

Apeigų ir švenčių organizatorius organizuos 
šeimos šventes (vardynas, vestuves, šeimynines 
sukaktis ir pan.), kalendorines šventes (Naujus 
metus, Šv. Kalėdas ir pan.), bendruomenėje – dar-
bo šventes su papročiais ir tradicijomis, su specia-
liu, tik šiam renginiui skirtu scenarijumi bei re-
žisūra, sukurs konkrečiam renginiui tinkamą 
aplinką.

Masažuotojas gebės įvertinti asmens fizinę svei-
katos būklę, sudaryti masažuotojo veiksmų pla-
ną, atlikti klasikinio, veido, higieninio, kosmetinio 
ir sportinio masažo procedūras. Žinos anatomi-
nius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus 
tarpsnių žmonių ypatumus, dažniausiai pasitai-
kančių ligų patogenezę, simptomus, galimas kom-
plikacijas, masažo metodus ir metodikas.
Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas 
gebės prižiūrėti vejas ir gėlynus, karpyti, genėti 
medžius, krūmus ir gyvatvores, valyti teritoriją, 
valdyti savaeigę techniką ir kitus mechanizmus, 
dirbti su elektros įrangą. Žinos švaros priemonių 
įvairovę, jų veikimą ir chemines medžiagas, darbų 
saugos reikalavimus, teisės aktus. Gebės parinkti 
tinkamas pagal valomą paviršių ir jo užterštumą 
valymo priemones, tvarkyti įvairias patalpas, 
interjerą. Įgis verslo žinių. Galės kurti nuosavą ap-
linkos ir patalpų priežiūros įmonę ar kompeten-
tingai dirbti įkurtose įmonėse, tęsti studijas aukš-
tojoje mokykloje ir siekti verslo vadybininko kva-
lifikacijos.

Socialinio darbuotojo padėjėjas gebės įvertinti 
senų ir neįgalių žmonių poreikius, nustatyti prio-
ritetines problemas, bendrauti ir bendradarbiauti 
su klientu ir jo aplinka, organizuoti bei teikti socia-
lines paslaugas. Galės dirbti su klientais slaugos 
ligoninėse, socialinės rūpybos centro globos ir 
rūpybos skyriuose, neįgalių asmenų bei rizikos 
grupės vaikų dienos užimtumo centruose, senų ir 
neįgalių žmonių bei vaikų globos namuose, 
reabilitacijos įstaigose. 
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• Mokama stipendija

• Mokslas dieninis, nemokamas

• Stojamųjų egzaminų nėra

• Aprūpinama bendrabučiu

Konsultacijos ir informacija visais 
dominančiais klausimais teikiamos 
darbo dienomis Centre (Didlaukio g. 
84, 206, 207 kab.):

Penktadieniais:
    9⁰⁰-15⁰⁰ (pietų pertrauka: 12⁰⁰-12³⁰)

Pasiteirauti galite ir telefonu: 

Pirmadieniais-ketvirtadieniais:
    9⁰⁰-16⁰⁰ (pietų pertrauka: 12⁰⁰-12³⁰)

arba el.paštu: rastine@vpvpmc.lt

    8 5 277 93 57;  8 5 276 37 63; 
    8 5 276 36 62

?

Elektroninis priėmimo prašymų 
mokytis pateikimas vyks LAMA BPO 

informacinėje sistemoje, 
www.lamabpo.lt, nuo
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www.pvdprc.lt VPVPMC pasirink kuo nori būti
ir tapk geriausiu

specialistu
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