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Balandžio 15 -18 dienomis „Siemens“ arenoje Vilniuje vyko paroda SUPERNAMAI 2015, skirta
statybos, pastatų renovacijos, būsto įrengimo, aplinkos tvarkymo ir interjero įmonių paslaugoms,
naujausioms technologijoms bei produktams pristatyti, naujiems komerciniams ryšiams užmegzti.
Parodoje dalyvavo daugiau nei du šimtai dalyvių iš šešių skirtingų šalių. Šiųmetės ekspozicijos tema –
būsto komfortas, tačiau nebuvo užmirštos ir daug rimtesnės temos, tokios kaip apsisaugojimas nuo
asbesto poveikio renovuojant būstą ar energetiškai efektyvaus namo statybos planavimas.
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) pristatė visiems besidomintiems
profesiniu mokymu galimybes įgyti statybos ir statybos mechanizacijos profesijų. Parodos dalyvius
sudomino dekoratyvinio dažymo apdaila, santechniko profesijos įgijimo galimybės. Įmonių atstovai
buvo konsultuojami darbų saugos, saugaus darbo su asbestu bei energetiškai efektyvaus namo
statybos klausimais.
Parodoje buvo pristatytos ne tik reguliariosios mokymo centro mokymo programos, bet ir projektinės
veiklos, susijusios su statybos sritimi. Vienu iš pagrindinių parodoje viešinamų projektų buvo ABClean
projektas, skirtas didinti informuotumą apie asbesto žalą, asbesto nustatymo galimybes įvairiose
statybinėse medžiagose, darbo su asbestu arba jo gaminiais saugų darbo organizavimą, nuotolinį
asbesto specialistų mokymą, jo reikalingumą.

Buvo pristatyta ABClean projekto partnerių iš 5

skirtingų Europos šalių sukurta nuotolinė mokymo programa. Ji supažindina su saugiomis darbo
procedūromis aptinkant, šalinant, griaunant asbestą bei tvarkant asbesto atliekas.

Parodoje

lankytojams buvo siūloma prisijungti prie šios naujos mokymo programos testavimo. Nuotolinio
mokymo programa suteiks sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadovams arba statybvietės
prižiūrėtojams 4 lygio EKS kvalifikaciją. Programą sudaro lengvai bet kuriuo metu interneto pagalba
pasiekiami trumpi moduliai;

Modulis nr. 1-Įžanga ir medžiagų bei pavojų identifikavimas darbo vietoje
Modulis nr. 2-Asbesto reglamentavimas Europos Sąjungoje
Modulis nr. 3-Asbesto turinčių medžiagų identifikavimas
Modulis nr. 4-Pavojaus identifikavimas ir rizikos vertinimas
Modulis nr. 5-Saugaus darbo praktika
Modulis nr. 6-Valymo, nukenksminimo ir atliekų tvarkymo praktika
Modulis nr. 7-Mokymų, informavimo ir komunikacijos poreikiai
Trumpa apklausa parodos metu parodė, jog mokymas asbesto klausimais yra labai aktualus. Parodos
lankytojai pripažino, kad programa yra patogi naudoti ir yra įdomi tuo, kad apjungia interaktyvius
užsiėmimus, socialinius tyrimus bei vaizdo įrašus.
Visus susidomėjusius asbesto mokymu, kviečiame apsilankyti VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centre (Jeruzalės g. 53, Vilnius). Išsamesnė informacija www.mokymas.eu

Apie VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ruošiami įvairių statybinių profesijų atstovai
(apdailos, mūro, betonavimo, montavimo), statybinių mašinų mašinistai bei operatoriai, kėlimo
kranų operatoriai bei priežiūros meistrai, darbų vadovai, darbų saugos specialistai, suvirintojai.
Transporto skyriuje mokomi visų kategorijų vairuotojai, suteikiama vairuotojų profesinė kvalifikacija

(95 kodas), vairuotojai vežantys pavojingus krovinius (ADR), autotransporto priemonių remonto
šaltkalviai, kėbulo taisytojai, šaltkalviai remontininkai, transporto vadybininkai ekspeditoriai bei kiti
transporto darbuotojai. Taip pat atestuojami ir peratestuojami specialistai.
Išsamesnė informacija www.mokymas.eu

