
                                                                          
 

 

 

Projekto „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 

 rezultatų suvestinė 

 
Eil 

Nr. 

Planuotas 

rezultatas 

(paraiška, 

susirašinėjimas su 

fondu) 

Rezultatas Įrodymas Informacijos apie projekto rezultatus talpinimas VJDRMC tinklapyje 

1. Sukurti 

Tarptautinio 

suvirintojo 

mokymo programą 

ir medžiagą. 

Parengta 

Tarptautinio 

suvirintojo mokymo 

programa ir 

medžiaga. 

- Tarptautinio 

suvirintojo 

neformalaus  

mokymo 

programa, kodas 

1508311101.   

- Mokymo 

programos 

medžiaga 

(suskirstyta 

atskirais moduliais 

– 13 modulių).  

- Mokymo 

programa 

patvirtinta 

įsakymu 2015-08-

31 Nr. 110 

- SIWS, LSA 

vertinimai (2). 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/1%20IW_Training_programme.pdf 

1.1 Sukurti Suvirinimo 

priežiūros 

koordinatoriaus 

mokymo programą 

Sukurta Suvirinimo 

priežiūros 

koordinatoriaus  

mokymo programa. 

- Suvirintojo 

koordinatoriaus 

neformalaus 

mokymo 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/3%20Welder_supervisor_programme.pdf 

 



ir medžiagą. 

Įgyvendinti 

mokymo 

programos  

pilotavimą. 

Paruošta medžiaga. 
 

 

programa ir 

medžiaga. 

-  3 dalyvių 

pažymėjimai 

1.2 Tarptautinės 

suvirintojo 

mokymo sistemos 

susiejimas su 

nacionaline sistema 

(moduline 

suvirintojo 

mokymo 

programa).   

Parengta 13 

modulių susietų su 

nacionaline 

mokymo sistema. 

13 programų. 

 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Administratore/projektai/Suvirintojo_moduline_tarptautinis_suvirintojas.pdf 

1.3 Tarptautinio 

suvirintojo karjeros 

modelis. 

Parengtas 

suvirintojo karjeros 

modelis 

Skaidrės. http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/4%20IW_carear_model_.pdf 

1.4 Tarptautinio 

suvirintojo 

mokymo 

programos ir 

medžiagos 

atnaujinimas. 

Atlikti mokymo 

programos ir 

medžiagos 

papildymai 

Įsakymas 2017-

08-29 Nr. V-85 

 

2. Parengti Lietuvos 

suvirinimo įmonių 

darbuotojų ap 

mokymo poreikio 

analizę. 

Rekomendacijų 

ataskaita. 

Rekomendacijų 

ataskaita. 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/2%20Companys_interview.pdf 

3. Parengti kokybės 

vadovą, skirtą 

tarptautinio 

suvirintojų 

mokymų 

organizavimui. 

 

Parengtas kokybės 

vadovas, kuris 

užtikrina TS 

mokymo paslaugų 

atitikimą Įgaliotos 

nacionalinės 

įstaigos (ANB) 

reikalavimams. 

Įsakymas  2015-

09-01 Nr. V-111. 

Vidinis dokumentas.  

3.1 Kokybės vadovo 

atnaujinimo 

veiklos, 

integravimas į 

mokymo centro 

  Vidinis dokumentas. 



Kokybės valdymo 

sistemą. 

4. Pakelti suvirintojų 

mokytojų 

kvalifikaciją, 

siekiant gauti ATB 

akreditaciją, 

vykdyti 

Tarptautinio 

suvirintojų kursus. 

Įgyti ISO 9606 

sertifikatus. 

 

Pakelta mokytojų 

kvalifikacija. 

- 4 mokytojai 

apmokyti pagal 

MEMT01 

“Suvirinimo 

inžinierių 

darbuotojų 

mokymo ir 

sertifikavimo” 

programą (242 

val.), 

- Suteikta 20 ISO 

9606 pažymėjimai 

skirtingiems 

suvirinimo 

procesams 

 

Pažymėjimų registras. 

5 Tarptautinio 

suvirintojo 

mokymo 

programos 

pilotavimas (ilgoji 

programa, 17 

modulių). 

14 tarptautinio 

suvirintojo mokymo 

dalyviai apmokyti 

tarptautinio 

suvirintojo mokymo 

programa. Suteikti 

tarptautinio 

suvirintojo 

pažymėjimai. 

- 93 tarptautinio 

suvirintojo 

pažymėjimai 

skirtingiems 

suvirinimo 

procesas. 

 

- 12 ISO 9606 

sertifikatai 

skirtingiems 

suvirinimo 

procesams. 

Pažymėjimų registras. 

5.1 Vieno Tarptautinio 

suvirintojo 

mokymo 

programos modulio 

pilotavimas: 

Kampinių siūlių 

suvirintojo 135/136 

modulio 

pilotavimas 

Mokymo programa 

apsimokė 5 

dalyviai. 

5 tarptautinio 

suvirintojo 

pažymėjimai. 

Pažymėjimų registras. 

6. Įgyti ATB 

akreditaciją vykdyti 

Mokymo centras 

įgijo ATB 

ATB sertifikatas 

(2015-10-21 Nr. 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/6%20ATB_Sertificate_.pdf 



Tarptautinio 

suvirintojo 

mokymus. 

Mokymo centras 

taps pirma švietimo 

įstaiga Lietuvoje, 

kuriai suteikta teisė 

vykdyti suvirintojų 

darbininkų 

mokymus pagal 

tarptautinius 

standartus 

akreditaciją.  6). 

7.  Pakelti mokymo 

centro suvirinimo 

praktinio mokymo 

bazės potencialą  į 

aukštesnį  kokybinį 

lygmenį. 

Projekto 

įgyvendinimo metu 

VJDRMC 

suvirinimo praktinio 

mokymo bazė 

patobulinta šiais 

aspektais: 

- pakelta mokytojų 

kvalifikacija (žiūrėti 

4 punktą) 

- padidėjo teikiamų 

paslaugų spektras 

(žiūrėti 1, 8 punktą) 

-aprūpintas 

metodinėmis 

priemonėmis. 

  

8. Sukurti Suvirintojo 

brigadininko 

mokymo programą.  

Mokymo programą 

sudarys 8 moduliai, 

kurie bus parengti 

lietuvių, anglų ir 

slovėnų kalbomis. 

3 kalbomis: 

lietuvių, anglų, 

slovėnų paruošta 

mokymo programa, 

suvirintojams  

siekiantiems tapti 

suvirintojų 

komandos 

brigadininkais 

Suvirintojų 

brigadininko 

neformalaus 

mokymo 

programa, kodas 

1508311091. 1 

sav./60 val. 8 

moduliai 

 

http://www.vjdrmc.lt/uploads/Projektai/ATB%20rezultatai/5%20Welder_%20Foreman_programme.pdf 

9. Nuotolinė 

suvirintojo 

brigadininko 

mokymo programa 

Mokymosi 

platforma sukurta 3 

kalbomis (Lietuvių, 

anglų, slovėnų). 

- parengta 

suvirintojo 

brigadininko 

mokymo 

 http://lt.emokymas.eu/  

 http://en.emokymas.eu/ 

 http://sl.emokymas.eu/ 

 

http://lt.emokymas.eu/
http://en.emokymas.eu/


parengta 3 

kalbomis – lietuvių, 

anglų, slovėnų. 

Nuotolinę 

suvirintojo 

brigadininko 

mokymo programa 

bus pilotuojama 

partnerių šalyse. 

Bus apmokyta 25 

pilotinių mokymų 

dalyviai.  

28 pilotinių 

mokymų dalyviai 

gavo suvirintojo 

brigadininko 

mokymo 

pažymėjimus. 

medžiaga: 388 

skaidrės. 

 

- Mokymo 

medžiaga 

patalpinta į 

elektroninę 

mokymosi 

platformą: 

 

- 28 dalyviai gavo 

suvirintojų 

brigadininko 

mokymo 

pažymėjimus: 

- 10 užsienio 

dalyviai,  

- 19 Lietuvos 

dalyviai 

Pažymėjimų registras. 

 

10 Planuojama 

kiekvienais metais 

apmokyti 1-2 

Tarptautinio 

suvirintojo grupes. 

- VJDRMC gavo 

ATB akreditaciją, 

- suteiktas 

sertifikatas 

Tarptautinio 

suvirintojo kursams, 

- parengta 

Tarptautinio 

suvirintojo mokymo 

programa ir 

medžiaga, 

- Tarptautinio 

suvirintojo mokymo 

programa susieta su 

nacionaline 

moduline mokymo 

programa, 

- tarptautinius 

reikalavimus 

atitinkanti praktinio 

mokymo bazė, 

-bendradarbiavimas 

Kvietimai 

dalyvauti 

mokymuose 

pateikiami 

projekto 

tikslinėms 

grupėms. 

 



su tikslinėmis 

projekto grupėmis, 

socialiniais 

partneriais. 

 

 


