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Mokiniai žino: gaus darbą ir gerai uždirbs
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla vilioja
mokinius ir suaugusiuosius patraukliomis specialy
bėmis, mokymosi aplinka bei mokymo kokybe.
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų
verslo mokyklai populiarumo ne
trūksta: kirpėjų, siuvėjų ir kitos
grožio puoselėjimo bei su informa
cinėmis technologijomis susiju
sios specialybės dabar – itin pak
lausios. Į šią mokyklą stoja net ir
tie, kurie jau turi bakalauro ar
net magistro diplomus.
„Siūlome įvairių mokymo prog
ramų mokiniams – nuo pirmos
gimnazijos klasės iki suaugusių
jų mokymo. Vienos specialybės
– labai populiarios, kitos – ne to
kios. Populiariausios – susijusios
su grožiu.
Į jas stojantieji priimami pa
gal dešimtos klasės baigimo re
zultatus: kuo aukštesnis baigia
masis balas, tuo didesnė tikimy
bė ten patekti. Kelinti metai ne
pajėgiame priimti visų, norinčių
tapti kirpėjais.
Daugumos mūsų mokyklos spe
cialybių patrauklumas neatsitik
tinis – baigusieji žino, kad turės
gerai mokamą darbą arba galės
kurti savo verslą“, – kalbėjo mo
kyklos direktorė Violeta Petru
šienė.
Mokykloje rengiami floristai,
interjero apipavidalintojai, siu
vėjai, sukirpėjai-konstruktoriai,
kompiuterinio projektavimo ope
ratoriai, kirpėjai, apskaitininkai
ir kasininkai, smulkiojo verslo
organizatoriai.

Mokyklos pedagogų
nebestebina, kad pas
juos mokytis ateina
jaunuoliai, jau turin
tys bakalauro ar net
magistro diplomus.
Nuo šių mokslo metų beveik
visų specialybių gali mokytis ir
kurtieji bei neprigirdintieji. Anks
čiau tokie jaunuoliai galėjo rink
tis tik interjero apipavidalintojo
mokymo programą.
Dabar mokykloje mokosi 585
mokiniai.
Svajonė – tapti dizaineriu

Nors viena populiariausių prog
ramų – kirpėjų – vis dar išlieka
patraukliausia, pastaruoju me
tu vis dažniau stojantieji renka
si siuvimo bei sukirpimo-konst
ravimo specialybes. Ir ne tik mer
ginos. Kiekvienoje grupėje pap
rastai būna ir vienas ar keli vai
kinai.
„Siuvimą pasirinkusieji nere
tai įsivaizduoja, kad visi dirbs
drabužių dizaineriais, tačiau taip,
deja, nenutinka. Ne visi turi pa
kankamai gebėjimų ir įžvalgų.
Tik dalis mūsų auklėtinių moko
si toliau, kad taptų drabužių di
zaineriais.
Didžiausia siuvėjų, konstruk
torių bei technologų paklausa –
masinės gamybos įmonėse. Tokie
rinkos poreikiai. Ir mūsų socia
liniai partneriai prašo kuo dau
giau tokių specialistų. Jų laukia
„Gintaro baldai“, darbo drabužius
siuvanti „Algrima“, švedų kom
panija „Be-Ge Baltic“, siuvanti
automobilių ir baldų apmušalus,
bei kitos Lietuvos įmonės“, – aiš
kino direktorė.
Šiose ir kitose įmonėse moki
niai atlieka praktiką, o įgiję dip
lomus mielai priimami į darbą.
Mokykla yra Lietuvos apran
gos ir tekstilės įmonių asociaci

Siuvėjo talentas –
paveldėtas

jos (LATIA) narė, todėl paruošti
specialistai yra paklausūs ne tik
Klaipėdos regiono, bet ir visos
Lietuvos siuvimo įmonėse.
Auga specialistų paklausa

Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus specialybė pasta
ruoju metu tampa labai paklau
si – ją renkasi ne tik vaikinai, bet
ir merginos. Baigusieji gali dirb
ti projektavimo įmonėse archi
tektų padėjėjais, reklamos, leidy
bos, tinklalapių kūrimo, dizaino
kompanijose. Tai – labai populia
ri specialybė, beveik visi ją bai
gusieji netrukus įsidarbina.
Pastaruoju metu sparčiai po
puliarėja švenčių, renginių puo
šimas floristiniais akcentais, to
dėl rinkoje reikalingi floristai.
Tai labai perspektyvi, daug kur
pritaikoma specialybė.
Gana populiarus ir suaugusių
jų tęstinis mokymas. Jie gali rink
tis beveik visas mokyklos moky
mo programas. Kursai trunka
nuo 20 iki 38 savaičių.
Sulaukia ir absolventų

„Mūsų planuose – ne tik nau
jos mokymo programos, bet ir ne
formaliojo švietimo trumpalai
kiai kursai asmenims, kurie do
misi siuvimu, dailiaisiais teks
tilės dirbiniais, floristika, inter
jero dekoru.
Esame atviri bendrojo ugdymo
mokykloms. Kreipėmės į visus
Klaipėdos regiono švietimo sky
rius ir siūlome mokykloms tech
nolog ijų pamokas vesti mūsų
tekstilės centre, tik reikia pačių
bendrojo ugdymo mokyklų dides
nio noro naudotis modernia ba
ze“, – pasakojo V. Petrušienė.
Mokyklos ir darbdavių ryšiai
– seni ir glaudūs.
Įmonių vadovai, specialistai
kviečiami į pasitarimus dėl ren
giamų ar koreguojamų mokymo
programų. Keletą kartų per me
tus organizuojamos apskritojo
stalo diskusijos. Visuomet atsiž
velgiame į darbdavių pastabas
ar pageidavimus, tačiau svarbu
prisiminti, kad specialistai ren
giami ne konkrečiai įmonei, o
Lietuvos pramonei ir šalies rin
kai apskritai.
Mokyklos pedagogų nebestebi
na, kad pas juos mokytis ateina
jaunuoliai, jau turintys bakalau
ro ar net magistro diplomus.
„Jų viltys, kad aukštojo moks
lo diplomas garantuos darbo vie
tą ir padorų atlyginimą, ne visa
da pasiteisina: taip jau yra, kad
siuvėjas, floristas ar kirpėjas ga
li uždirbti daugiau negu valdi
ninkas, todėl ateinama mokytis
amato. Tokių mokinių dabar pas
mus – 53“, – sakė V. Petrušienė.
Kartais dar pasitaiko, kad siu
vėjos įsivaizduojamos kaip prie
siuvimo mašinų palinkusios ir
aplinkui nieko nematančios var
go bitės. Tačiau tai – praeities re
liktas. Vis aiškiau suvokiama,
kad įmonėse darbo sąlygos gerė
ja ir kad siuvėjas, ypač užsiiman
tis individualia veikla, – tai ir
kūrėjas.
Dirbtuvėse – moderni įranga

Mokymo kokybė – vienas pa
grindinių Siuvimo ir paslaugų
verslo mokyklos prioritetų.
„Su savo mokiniais rengiame
apskritojo stalo diskusijas, kar
tą per metus savo mintis apie mo
kymosi sąlygas ir mokymo koky

Viena populiariausių profesijų siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje – kirpėjo.

bę jie išsako per mokinių konfe
renciją. Visada atidžiai įsiklau
some į pastabas, esame lankstūs,
siekiame tobulėti ir keistis“, – tei
gė direktorė.
Mokykla džiaugiasi šiuolaiki
ne mokymo aplinka.
Tekstilės centras turi moder
niausią įrangą, įgytą už Europos
Sąjungos lėšas. Tai naujoviškos
siuvimo, sukirpimo, siuvinėjimo
mašinos, nauja kompiuterinė
įranga. Neretai naujoji įranga
nustebina net į mokyklą užsuku
sius darbdavius.
Mokymo bazė turtinama ir iš
savų lėšų, kurių mokykla sukau
pia teikdama kirpimo, floristikos,
interjero, siuvimo paslaugas.
„Mes nuolat sulaukiame pra
šymų suteikti vienokias ar kito
kias paslaugas.
Tokie darbai mokiniams labai
naudingi: jie mokosi aptarnauti
klientus, tinkamai bendrauti su
jais, priimti užsakymus, apskai
čiuoti paslaugos vertę, – aiškino
direktorė. – Tačiau tokių užsaky
mų tiek daug, kad mes nepajėgia
me jų visų atlikti.
Papildomos lėšos – labai svar
bu, tačiau mes esame mokymo įs
taiga, tad prioritetas – kokybiš
kas mokymo procesas.“
Mokykloje kasmet stažuojasi
panašių mokymo įstaigų atsto
vai ne tiktai iš Lietuvos, bet ir iš
užsienio.
Klaipėdiečiai pagal mokinių
mainų programas taip pat važiuo
ja į įvairias užsienio šalis.
Ką tik kirpėjai stažavosi Mal
toje, floristai neseniai grįžo iš
Vokietijos, mokinių ir mokytojų
laukia profesinės išvykos į Pran
cūziją, Islandiją, Portugaliją,
Lenkiją.
„Ne tik nuo diplomo, bet ir nuo
pačių mokinių noro bei nusitei
kimo priklauso, kaip greitai pa
vyks rasti darbą baigus mūsų
mokyklą. Galimybių yra pakan
kamai – jei nenori dirbti siuvėju
fabrike, vadinamojoje masinėje

gamyboje, ir būti priklausomas
nuo darbdavio, gali rinktis indi
vidualią veiklą ir būti pats sau
darbdavys. Ekonomikos ir vers
lumo pamokose kalbame, kad
nereikia laukti, kol kas nors ką
nors pasiūlys. Kurk sau darbo
vietą – gal ateis laikas, kai galė
si įdarbinti ir kitus“, – sakė di
rektorė.
Džiaugiasi žinomais auklėtiniais

Mokyklos pedagogai džiaugia
si, kad Lietuvoje išgarsėjo vers
lininkas Remigijus Žiogas, uos
tamiesčio mokykloje įgijęs pro
fesinę kvalifikaciją, Marija Pa
kalniškytė su kolege kuria savo
drabužių kolekcijas ir Klaipėdos
Teatro aikštėje atidarė savo sa
loną, drabužių dizaineris Rai
mundas Petreikis – taip pat šios
mokyklos auklėtinis. Tarp šios
mokyklos absolventų – dar ne
vienas sėkmingai dirbantis įmo
nės savininkas, gamybos vado
vas, technologas.

Gana populiarus ir
suaugusiųjų tęstinis
mokymas. Jie gali
rinktis beveik visas
mokyklos mokymo
programas.
„Vis dar, deja, pasitaiko, kad
tėvai nori, jog jų atžalos žūtbūt
baigtų aukštąjį mokslą – turėtų
diplomą. O kas po to?
Mano nuomone, Lietuvai rei
kia jaunuolių, turinčių praktinių
gebėjimų ir galinčių lengvai įsit
virtinti darbo rinkoje, todėl ge
riau žengti laiptelis po laiptelio,
išbandyti save profesinėje veik
loje.
Mus sieja sutartys su kolegijo
mis. Jei mokinys nori mokytis
toliau ir turi motyvacijos, stoda
mas jis įgyja tam tikrų nuolai
dų“, – aiškino direktorė ir pridū

■■Dešimt klasių Pabiržės (Biržų
r.) pagrindinėje mokykloje
baigęs Antanas Kiekšas pa
sirinko siuvėjo specialybę. Jis
įsitikinęs, kad skirstyti pro
fesijas į vyriškas ir moteriš
kas – pasenęs požiūris.
■■Vaikinas tikina seniai žino
jęs, kad bus siuvėjas – tai
darbas, kurį jis visada dir
ba su džiaugsmu. Antanas
jau pasiuvo seseriai sijoną,
išleistuvių suknelę, keletą
drabužių sau, rankinę, de
koratyvinę pagalvėlę ir su
laukė puikių vertinimų.
■■Vaikinas planuoja baigęs
siuvėjo specialybę kokius
metus padirbėti, o paskui
vėl grįžti į tą pačią mokyklą
ir įgyti sukirpėjo-konstruk
toriaus diplomą.
■■„Dievinu siuvimą. Mano ma
ma mėgsta siūti, bet tai jai –
tik laisvalaikio malonumas.
Siuvo močiutė – mano kam
bar yje stovi jos senoji maši
na „Singer“. Giminėje yra ir
daugiau siuvėjų. Mokykloje
labiausiai laukiu trečiadie
nių, kai vyksta siuvimo už
siėmimai“, – mielai apie sa
vo pasirinktą profesiją pasa
kojo A.Kiekšas, neabejojantis
savo sėkme ateityje.

rė, kad kartais po aukštosios mo
kyklos pas juos ateinantys jau
nuoliai teigia universitetuose įgi
ję pakankamai žinių, bet pritrū
kę praktikos.
Mokyklos pedagogai neslepia
džiaugsmo, kai iš stojančiųjų iš
girsta: noriu mokytis pas jus, nes
apie jus labai gražiai atsiliepia,
čia mokėsi vieno mama ar kito
kaimynė, tapusi puikia specialis
te. Būrys pedagogų taip pat ka
daise baigė tą pačią mokyklą.
Anksčiau profesines mokyklas
rinkdavosi tik tie mokiniai, ku
rie kitur pagal savo pažymius ne
būdavo laukiami. Pastaruoju me
tu padėtis gerokai pasikeitė. No
rintieji įgyti profesiją, populiarią
specialybę, mokyklą susiranda
patys.
Netrukus keis pavadinimą

Kur mokytis, ne vienas nu
sprendžia per mokykloje organi
zuojamas atvirų durų dienas, ki
ti atsakymus randa respublikos
mastu vykdomame projekte „Stu
dijos“.
„Kasmet mūsų stendai šiame
projekte sulaukia daug lankyto
jų. Stengiamės juos registruoti,
mums įdomu, kokių regionų jau
nimui esame patrauklūs.
Per pastarąjį renginį prie mū
sų stendo kabojo mūsų auklėti
nių pasiūtos baltos lininės suk
nelės – ant jų apsilankiusieji pa
sirašė ar net užrašė linkėjimus.
Paaiškėjo, kad mūsų stendą ap
lankė daugiau kaip tūkstantis
jaunų žmonių“, – įspūdžiais dali
josi V. Petrušienė.
Dalis jų galbūt pasirinks Klai
pėdos siuvimo ir paslaugų vers
lo mokyklą. Ji netrukus pakeis
pavadinimą į Klaipėdos techno
logijų mokymo centrą.

