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PASIRINKIMO KRYŽKELĖJE

Jei nori būti padavėju-barmenu
VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla kviečia mokinius įgyti padavė-

jo-barmeno specialybę. Baigusiems pagrindinę mokyklą (10 kl.) ir siekiantiems 
įgyti vidurinį išsilavinimą technologinio profi lio gimnazijos skyriuje mokytis 
reikės trejus metus. 

„Padėkos diena“ šv. 

Antano dienos centre
Kretingos šv. Antano dienos centro vaikai, jų tė-

veliai ir artimieji buvo susirinkę į mokslo metų bai-
gimo šventę „Padėkos diena“. Ji prasidėjo Kretingos 
bažnyčios Kankinių koplyčioje šv. Mišiomis, kurias 
aukojo brolis Jurdanas Statkus OFM.

Po šv. Mišių visi susirinku-
sieji keliavo į parapijos namų 
salę. Šventės pavadinimas „Pa-
dėkos diena“ pasirinktas pri-
menant, kaip svarbu yra dėkoti. 
Dėkoti ne tik už gera, bet ir už 
tuos vargelius, kurie mums ten-
ka. Dėkojimas, padėka keičia si-
tuaciją, padeda į viską pažiūrėti 
kitokiu žvilgsniu. Dėkojimas 
yra tas varikliukas, kuris ir kitus 
paskatina daryti gera, dalintis 
gėriu. Šventėje pirmiausia pa-
dėkota Dievui už galimybę būti 
kartu, darbuotojams, tėveliams, 
vaikams – už buvimą kartu ir 
bendrystę. Nuoširdžiausi padė-
kos žodžiai skambėjo direktorei 
Margaritai Lizdenytei, kurios 
nepaprasto atsidavimo, didžiu-
lio darbo dėka Dienos centras 
gyvuoja. Mažiausioji renginio 
dalyvė Marija darbuotojus bei 
svečius apdovanojo rožėmis.

Vaikai su vadove Aušra Gir-
deniene bei muzikos vadove 
Veronika Šlionskyte paruošė 
muzikinę-vaidybinę programą, 
kurioje taip pat skambėjo pa-
dėkos tema, buvo kalbama apie 
draugystę ir gyvenime iškylan-
čias sienas. Vaikai vaidino, grojo 
gitaromis, šoko, dainavo.

Šventėje dalyvavo svečiai iš 
Klaipėdos „Vaivorykštės tako“ 
krikščioniškos pagrindinės mo-
kyklos dramos būrelio, kurie, 
vadovaujami režisierės Vaidos 
Triuškienės, pristatė spektaklį 
pagal Max Lucado knygą „Tu esi 
ypatingas“. Pagrindinė spekta-
klio mintis buvo ta, kad, mėg-
džiodami kitus, prarandame ir 
nuvertiname save, kad kiekvie-
nas yra svarbus, ypatingas toks, 

koks yra.
Paskui visų dar laukė vaišės 

ir bendravimas. Staigmena buvo 
paštininko pasirodymas ir kie-
kvienam įteikti laiškai, kuriuos 
vaikai ir vadovai rašė vieni ki-
tiems susitikimų metu. Laiškus 
gavo ir svečiai bei susirinkę ar-
timieji.

Vaikai atsisveikino iki rug-
pjūčio, kuomet susitiks Dienos 
centro stovykloje Plateliuose.

Šv. Antano dienos centras 
įkurtas 2007 metais, Kretingos 
pranciškoniškojo jaunimo tar-
nybos nuo 2004 metų vykdytos 
programos „Būkit geri, jeigu 
galit“ pagrindu. Centras yra ne-
vyriausybinė organizacija, išsi-
laikanti iš fondų, organizacijų, 
įmonių paramos. Dienos cen-
tro labdaringa veikla yra skirta 
skurdžiai gyvenančioms šei-
moms: parama maistu, rūbais, 
vaikų priežiūra, lavinimu. Cen-
tras dirba su vaikais, paaugliais 
ir jaunuoliais iš socialinę atskirtį 
išgyvenančių šeimų. Mokslo 
metais į centrą jie renkasi kas-
dien nuo pirmadienio iki ke-
tvirtadienio, išskyrus švenčių ir 
atostogų dienas. Penktadieniais 
ar savaitgalių, švenčių, atostogų 
metu vyksta stovyklos, išvykos, 
ekskursijos, rekolekcijos, kiti 
būreliai.

Nuo 2012 m. šv. Antano die-
nos centras teikia pagalbą ne 
tik vaikams, bet ir jų tėveliams 
– vykdo projektą „Dienos cen-
truose besilankančių šeimų, pa-
tiriančių socialinę atskirtį, inte-
gracija į darbo rinką“.

Jolanta KLIETKUTĖ

Gražiausių lauko gėlių puokštė ir nuoširdi padėka – centro direktorei 
Margaritai Lizdenytei.

Baigusieji mokymo progra-
mas mokiniai gauna vidurinio 
išsilavinimo pažymėjimą (bran-
dos atestatą) ir profesinio moky-
mo kvalifi kacijos pažymėjimą. 
Mokiniai gali išsilaikyti B kate-
gorijos vairuotojo kvalifi kaciją. 

Padavėjas-barmenas aptar-
nauja įvairaus amžiaus klientus 
privačiose ir visuomeninėse vie-
šojo maitinimo įstaigose (res-
toranuose, kavinėse, baruose, 

viešbučiuose, užkandinėse), 
pataria ir paaiškina, kaip išsi-
rinkti norimus patiekalus bei 
tinkamus prie jų gėrimus, juos 
pateikia lankytojams, serviruoja 
stalus salėje ar prie baro. 

Priima atskirus užsakymus, 
aptarnauja lankytojus pobūvių, 
priėmimų ir įvairių švenčių pro-
gomis atvirame lauke, o taip pat 
viešbučių patalpose ar gyvento-
jų kambariuose. Praktinio mo-

kymo metu vyksta į užsakytus 
pobūvius ir aptarnauja pobūvio 
svečius. Ruošia nesudėtingus 
patiekalus, kokteilius, šaltuosius 
ir karštuosius gėrimus. Užsako ir 
priima prekes bei tikrina jų ko-
kybę. Dirba su įvairiais maisto 
ruošimo technologiniais įrengi-
niais ir elektroniniais kasos ap-
aratais. Rengia sąskaitas, priima 
atsiskaitymus bei pildo įvairius 
materialinių vertybių ir fi nansi-
nės apskaitos dokumentus

Sėkmingą padavėjo-barme-
no darbą lemia žinios ir mokė-
jimai kulinarinės technologi-
jos, prekybinės įrangos, prekių 
mokslo bei lankytojų aptarna-
vimo srityse, užsienio kalbos 
mokėjimas. Labai svarbu tokios 
asmenybės savybės kaip sąži-
ningumas, komunikabilumas, 
organizuotumas, kūrybiškumas, 
paslaugumas, taip pat gera psi-
chinė ir fi zinė sveikatos būklė.

Mūsų mokyklos padavėjai ir 
barmenai dalyvauja įvairiuose 
konkursuose, kur užima prizi-
nes vietas. Dalyvauja respubliki-
nėse projektinėse veiklose. Šiais 
mokslo metais vardą  „Šauniau-
sias 2014 metų padavėjas- bar-
menas“ pelnė  Deimantė Kaz-
lauskaitė ir Mantas Garjonis iš 
3PBv grupės.

Padavėjo-barmeno profe-
sijos poreikį lemia aptarnavi-
mo sferos plėtra. Darbdaviai iš 
Kretingos, Palangos, Šventosios 
labai gerai atsiliepia apie mūsų 

mokinius. Mo-
kiniai įdarbi-
nami kavinėse, 
restoranuose, 
viešbučiuose, 
užkandinėse. 
Padavėjai-bar-
menai, turintys 
gerą žinių ba-
gažą, gali sė-
kmingai įkurti 
savo verslą.

Dokumen-
tai priimami nuo birželio 17 d. 
iki rugpjūčio 31 d. darbo dieno-
mis nuo 8 iki 17 val. (be pietų 
pertraukos), šeštadieniais – nuo 
8 iki 12 val. Telefonai pasiteirau-
ti (8445) 79308, (8686) 21651, 
jei turite klausimų galite parašy-
ti info@kretvm.lt

Rita ANDRIJAUSKIENĖ

Maisto gamybos skyriaus vedėja




