Balandžio 10 d. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre atidarytas Suvirinimo sektorinis
praktinio mokymo centras. Tai kol kas vienintelis toks centras Lietuvoje, kuriame suvirintojai bus
rengiami pagal akredituotą tarptautinę suvirintojų mokymo programą.
Įkurtas suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras – tai moderniausia Baltijos šalyse
suvirintojų profesinio mokymo įstaiga. Čia sukomplektuota unikali įranga, leidžianti parengti
aukštos kvalifikacijos tarptautinio masto suvirintojus bei kitus su metalo apdirbimu susijusius
darbuotojus.
Šiuo metu Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre diegiama tarptautinio suvirintojo
mokymo programa. Absolventai, baigę mokymą pagal tarptautinę suvirintojų profesinio mokymo
programą, gaus tarptautinius sertifikatus. Kaip sako Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro
direktorius Mindaugas Černius, Lietuvos įmonės, atliekančios atsakingus suvirinimo darbus bei
gaminančios itin sudėtingą ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančią produkciją, kuriai aukštus
reikalavimus kelia Lietuvos ir užsienio valstybių užsakovai, turės galimybes įdarbinti šiame centre
parengtus darbuotojus.
Sektoriniame centre dirba aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai, nuolat tobulinantys savo
kvalifikaciją įmonėse ir mokymuose. Šiuo metu keturi centro profesijos mokytojai Vilniaus
Gedimino technikos universitete tobulinasi pagal tarptautinę suvirintojo mokymo programą.
Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centre rengiami suvirinimo specialistai: mechanizuoto,
automatizuoto ir robotizuoto suvirinimo operatoriai, suvirinimo koordinatoriai, metalo apdirbimo
meistrai (šaltkalviai) ir metalo apdirbimo staklių operatoriai, kiti specialistai, kurių profesinėje
veikloje reikalingas suvirinimas, pvz., autoremontininkai, santechnikai. Centre taip pat bus
atestuojami suvirinimo specialistai.
Sektorinio centro naujovė – robotizuotas suvirinimas, ko iki šiol Lietuvos profesinio mokymo
įstaigose nebuvo. Robotizuotam suvirinimui mokyti įsigytas suvirinimo robotas.
Be to, šiame centre bus galimybė ne tik suvirinti įvairius metalus naudojantis modernia įranga, bet
ir įvertinti kokybę – čia įkurta suvirinimo kokybės kontrolės laboratorija su reikalinga įranga.
Centras padės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams ir jaunimui pasirinkti profesiją. Čia bus
organizuojami profesinio orientavimo renginiai, kurių metu mokiniai susipažins su inžinerinės
pramonės darbais, profesijomis, naudojama įranga, galės išbandyti savo galimybes virindami su
suvirinimo simuliatoriumi ir pan. Suvirinimo sektoriniame praktinio mokymo centre bus
organizuojami profesijos mokytojų, įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai.
Steigiant sektorinį centrą buvo sukurtos naujos mokymo programos: suvirintojo modulinė
profesinio mokymo programa, santechniko modulinė profesinio mokymo programa, šaltkalvio
modulinė profesinio mokymo programa ir kt. Taip pat planuojama įdiegti metalų apdirbimo
staklininko modulinę profesinio mokymo programą, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų
gamintojo ir montuotojo modulinę profesinio mokymo programą ir kt. Atsiradus poreikiui, Vilniaus
Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras gali pasiūlyti ir kitas naujas, šiuolaikines su suvirinimu
susijusia mokymo programas.

Suvirinimo praktinio mokymo sektorinis centras sukurtas įgyvendinant 2007–2013 m. laikotarpio
Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Jis finansuotas ES Regioninės plėtros fondo ir valstybės
biudžeto lėšomis.

