
 

 

 

 

DĖMESIO!  

VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRE, FABIJONIŠKIŲ SKYRIUJE, Ateities g. 28,Vilniuje,  

GRUODŽIO 6 D. NUO 13. 00 VAL. IR GRUODŽIO 7 D. NUO 17.00 VAL. VYKS 

ATVIRŲ DURŲ DIENOS "IŠBANDYK PROFESIJĄ GYVAI!" 

Atvirų durų dienų metu Vilniaus statybininkų rengimo centro mokytojai pamokys, kaip dažyti, tinkuoti, mūryti, 

montuoti gipso kartono plokštes, dekoruoti namus, atlikti įvarius elektros instaliacijos ir santechnikos darbus. Kviečiame 
įvairaus amžiaus žmones išbandyti ir atskleisti savo gebėjimus ir talentą profesiniame mokyme. 

PROGRAMA 

Kabineto 

Nr. 
Veikla Turinys 

Pristatoma 

profesija/veiklos sritis 

401 

Mokytojos metodininkės Daivos 

Atmanavičienės pranešimas 

"Profesinio mokymo 

prestižas." 

Sužinosite visus svarbiausius atsakymus: kaip 

išsirinkti tinkamą profesinę mokyklą, ką svarbu 

žinoti renkantis studijas, kokios yra profesinio 

mokymo perspektyvos. 

Teisės pagrindai 

D-305 

Profesijos mokytojo Jono Buzio 
pamoka „Ekologiška buitinė 

technika.“ 

Sužinosite daug įdomios informacijos apie 

ekonomiškas elektros lemputes. Galėsite saugiai ir 

lengvai pakeisti rozetes ir jungiklius. Išbandysite 
elektros lemputės valdymą iš trijų jungiklių. 

Elektros energijos 
teikimo ir vartojimo 

technologija 

D-109 

Profesijos mokytojo Arūno 

Aleliūno pamoka 

„Daugiafunkcinės apdailos 

medžiagos.“ 

Greitai ir lengvai galėsite sumontuoti pertvarą iš 

gipso karto. Išmoksite užtaisyti siūles, naudojant 

Knauf Uniflott  gipsinį gipso kartono plokščių siūlių 
glaistą. 

Gipso kartono plokščių 

montavimas 

D-103 

Profesijos mokytojos Helenos 

Grišaninos meistriškumo 

pamoka „Aš pats galiu tai 

padaryti.“ 

Galėsite išbandyti plytelių klijavimą. Išmoksite kaip 
paruošti paviršių, kaip užmaišyti skiedinį, kaip 

klijuoti plyteles. 

Plytelių klijavimas 

A-15 

Profesijos mokytojo Antano 

Česo meistriškumo pamokos 

„Tinko technologija“ ir 

„Blokelių mūrijimas“. 

Galėsite išbandyti tinkavimo kalkių cemento 

skiediniu darbų technologiją. Sužinosite kaip 
atliekamas akytojo betono blokų mūrijimas,  kokios 

medžiagos naudojamos krosnių statyboje. 

Mūrijimo ir betonavimo 
pagrindai 

D-307 

Profesijos mokytojo Gintauto 

Bimbirio pamoka 

„Vandentiekio linijos ir 

prietaisų montavimas.“ 

Susipažinsite su vandentiekio linijos ir prietaisų 
montavimo technologijomis. 

Vandentvarka 

Eksploatacija ir 

remontas 

309 

IT mokytojos Alinos 

Nikolajenko pamoka „Susikurk 

savo vizitinę kortelę.“ 

Greitai ir lengvai galėsite sukurti patrauklią vizitinę 

kortelę. 

Kompiuterinė grafika, 

Elektroninė leidyba 

D-201 

Profesijos mokytojos Laimos 

Juškėnienės meistriškumo 

pamoka „Ypatinga dovana.“ 

Žingsnis po žingsnio pasigaminsite rankų darbo 
dovana įvairioms progoms. 

Dekoratyvūs augalai 

Gėlininkystė 
Kompozicijos 

pradmenys 

D-107 

Profesijos mokytojo 

metodininko Vido 
Ringelevičiaus meistriškumo 

pamoka „Pabandyk ir 

pasigamink.“ 

Galėsite susipažinti ir patys išbandyti medienos 
apdirbimo rankinius elektrinius įrankius ir pagaminti 

įvarius gaminius iš medienos. 

Stalių gaminių gamyba 

D-205 

D-211 

Profesijos mokytojos Daivos 
Borisevič pamokos 

„Trafaretai–dekoratyviniai 

sprendimai“, „Dekoratyviniai 

vidaus darbai“. 

Galėsite išbandyti dažymą dekoratyviniai dažais, 
priedus dažams dekoratyviniam efektui gauti, 

Prodecor dekoratyvinio glaistą, ProRetro skilinėjantį 

dekoratyvinį glaistą, UAB Tikkurila ir UAB 
Procolor medžiagas ir įrankius. 

Dažymo darbai 

Išbandykite patys – viskas labai paprasta! 


