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,,PERMANENTINIO MAKIAŽO MEISTRŲ ASOCIACIJA“ 

 2013 metais, įkurta ,,Permanentinio makiažo meistrų asociacija“. 

 ,,Permanentinio makiažo meistrų asociacija“ – tai permanentinio makiažo meistrus arba dar 

kitaip vadinamus kontūrinio makiažo, mikropigmentacijos, tatuažo, dermopigmentacijos arba 

mikroinplantavimo srities specialistus vienijanti organizacija. 

Įkurti Permanentinio Makiažų Meistų Asociacija paskatino eilė priežasčių: 

• iki tol nebuvo sukurta organizacija vienijanti šios srities specialistus 

• jau greitai bus paruoštas šios srities specialisto aprašas, kuris aiškiai įvardintų Permanentinio Makiažo 

Meistų kompetencijas, reikiamo išsilavinimo įgyjimo būtinybę ir atsakomybės prisiėmimą atliekant šį darbą. 

• iki šiol buvome balta dėmė pasauliniame permanentinio makiažo Meistrų kontekste, asociacija rūpinasi šia 

pozicija ir kelia Meistrų kompetenciją. Stiptina Meistrų pozicijas, kad įgytume žinių ir prestižo bei 

pripažinimo. Tai padėjo mūsų permanentinio makiažo Meistrams integruotis į dalijimosi patirtimi ir 

tobulinimosi programas. 

• sieksime, kad mūsų gretose būtų kvalifikuoti, turintys specialųjį išsilavinimą permanentinio makiažo 

Meistrai. Skelbsime išėjusius specialius mokymus pavardes, kad klientai turėtų galimybę gauti informaciją 

apie jų pasirinktą Meistrą. 

• kvalifikacijos ir išsilavinimo bei atsakomybės šiai profesijai stoka lydima daugelio klientų nusiskundimų, dėl 

prastai atlikto darbo įpareigoja mus siekti šių tikslų: 

a)     ruošti šios srities specialistus 

b)    kelti permanentinio makiažo Meistrų meistriškumo lygį 

c)    puoselėti kolegiškumo ir bendradarbiavimo idėjas 

d)    neatsilikti nuo šiolaikinių tendencijų šioje srityje 

e)    puoselėti atlikimo darbo kultūrą 

f)    padėti Meistrams spręsti iškilusias problemas: draudimines, teisines ir t.t. 

 

 Veikla: 

• Teikiama teisinė pagalba ir konsultavimas teisiniais klausimais; 

• Teikiamos konsultacijos darbo etikos klausimais; 

• Rengiami specialūs seminarai ir mokymai; 

• Asociacijos rėmėjai siūlo nariams nuolaidas ir išskirtines kainas permanentinio makiažo priemonėms bei 

procedūrų aparatams. 

http://www.pmma.lt/
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Kas gali tapti nariu?: 

1. asociacijos nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui 

prašymą, motyvacinį laišką ir užpildę apklausos anketą įstoti į asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų 

reikalavimų ir vadovo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei kas metus 

mokantys metinį nario mokestį. 

2. susipažinti su asociacijos įstatais asociacijos nariai gali atvykę į asociacijos buveinę. 

3. asociacijos nariai turi teisę teikti raštiškus paklausimus, pasiūlymus asociacijai paštu ar elektroniniu 

paštu. Į aiškiai suformuotus, pasirašytus asociacijos narių paklausimus atsakoma per 14 darbo dienų. 

4. visi Meistrai norintys tapti asociacijos nariais turi sumokėti metinį nario mokestį 50 eur. 

5. visas įmones norinčias tapti mūsų Asociacijos nariais – partneriais, siūlyti arba gauti geriausius 

pasiūlymus, vesti mokymus, tiekti reikalingą įrangą, prašome kreiptis dėl individualaus pasiūlymo: 

Dėl kilusių klausimų prašome susisiekti žemiau pateiktais kontaktais, 

“Permanentinio makiažo meistrų asociacijos” Prezidentą Mantą Vaitkevičių.   

El. paštas: info@pmueurope.com  

Tel.: +370 690 39999 

 ,,Permanentinio makiažo meistrų asociacija“ tai – reali galimybė Jums prisidėti prie geresnio 

permanentinio makiažo meistrų vardo populiarinimo ir atliktų darbų kokybės gerinimo, įgyti naujų žinių 

mokymuose bei seminaruose ir lavinti jau turimus įgūdžius. 

 Norinčius tapti asociacijos nariais prašome užpildyti pridėtą stojimo formą ir motyvacinį 

laišką. 

 

Pagarbiai, 

Permanentinio makiažo meistrų asociacijos prezidentas 

Mantas Vaitkevičius 

http://www.pmma.lt/
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STOJIMO FORMA (juridiniam 

asmeniui) 
(prašome pildyti Didžiosiomis raidėmis, įskaitomai ir aiškiai)  

Įmonės pavadinimas:_______________________________________________________ 

Įmonės rekvizitai:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Įmonės veikla    ___________________________ 

Įsteigimo metai____________________________________________________________ 

Ar įmonėje turite aktyvių meistrų?:__________________________________________ 

Ar vedate mokymus? (Jei taip, parašykite, kiek akademinių valandų vedėte 

mokymus):__________________________________________________________________ 

Ar Jūsų įmonė turi aukštesnės kvalifikacijos meistrų rekomendacijas?: 

__________________________________________________________________________ 

BENDRAS DARBO STAŽAS GROŽIO SRITYJE     

Tapdami PERMANENTINIO MAKIAŽO ASOCIACIJOS nariu, Jūs sutinkate laikytis asociacijos įstatų 

ir nesiimti jokios suplanuotos veiklos, kuri pakenktų asociacijos ar jos narių gerovei. 

 

Data    

Parašas    

 

 

1. Užpildykite stojimo formą, motyvacinį laišką ir atsiųskite el. paštu info@pmueurope.com  

2. Dėl mokėjimų juridiniams asmenis susisieksime  su individualiu pasiūlymu. 

 

 

 

http://www.pmma.lt/
http://www.kigsa.lt/images/siuntiniai/stojimo_forma.pdf
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MOTYVACINIO LAIŠKO FORMA (prašome pildyti įskaitomai ir aiškiai)  

Kodėl norite tapti PMMA asosiacijos nariu?: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ko tikitės iš mūsų asociacijos?: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Apibūdinkite Jūsų įmonės prioritetus, tinkamas tapti PMMA nariu?: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Pristatykite savo asmeninę įžvalgą susijusia su Jūsų darbo patirtimi (motyvacija,  

iniciatyva, pastebėjimai): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Data    

Parašas    

http://www.pmma.lt/

