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Tarptautinio suvirintojo kvalifikacija atveria geriausių Lietuvos ir Europos įmonių duris 

 VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) tapo pirmąja profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje, kuriai 
suteikta teisė vykyti tarptautinį suvirintojų mokymą pagal tarptautinę akreditaciją turinčias mokymo programas. Nuo 2017 
m. rudens šiame mokymo centre renkama pirmoji modulinės suvirintojo profesinio mokymo programos grupė. 

 „Aukščausios kvalifikacijos suvirintojų specialistų itin trūksta inovacijas diegiančiose inžinerinės pramonės įmonėse. Šį 
trūkumą ir patenkinsime rengdami šios srities specialistus. Rudenį startuosiančią dvejus metus truksiančią modulinės 
suvirintojo profesinio mokymo programą visiškai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Gerai 
apmokama, paklausi ir perspektyvi Lietuvoje bei visoje Europoje profesija jaunuoliams atvers pažangiausių Lietuvos ir 
kitų šalių įmonių duris. Šių specialistų pramonėje nuolat trūksta. “, – sako VJDRMC direktorius Mindaugas Černius, 
pridurdamas, kad mokymo centre naudojama tokia pati robotizuota suvirinimo įranga, kaip ir „Audi“ automobilių 
gamykloje. 

Naujos mokymo programos paskirtis – parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebantį dirbti inžinerinės pramonės ir metalo 
apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant ir montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius 
tinklus. Taip pat atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, 
slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų gaminių remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo 
bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Būtent nuo suvirintojų kvalifikacijos ir priklauso pramonės 
įmonių darbo kokybė ir kaštai. VJDRMC suvirintojų mokymas vyks pameistrystės forma, todėl kiekvienam jaunuoliui bus 
suteikiama darbo vieta. 

Teikti tarptautinį suvirintojų mokymą VJDRMC įgijo teisę įgyvendinusi projektą „Suvirinimo mokymo kokybės vystymas“ 
(Welder Training Quality Development) Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621, Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos 
lėšomis. Daugiau informacijos apie šiuos mokymus galima rasti www.mokymas.eu. 

VJDRMC rugpjūčio 9 d. surengė tarptautinę konferenciją „Suvirintojo klaidos kaina“ suvirintojų tarptautinio profesinio 
mokymo galimybėms pristatyti ir aptarti. Konferencijoje diskutuota apie suvirintojui būtinus gebėjimus, meistriškumo ir 
aukštos kvalifikacijos poreikį Lietuvos pramonėje, taip pat buvo pristatytos galimybės įgyti tarptautinio suvirintojo 
kvalifikaciją. 

Susidomėjusieji galimybe įgyti suvirintojo kvalifikaciją ir turintieji vidurinį išsilavinimą kviečiami registruotis į mokymus. 
Priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą iki 
2017 m. rugpjūčio 31 d. Išsamesnė informacija apie mokymosi galimybes www.mokymas.eu 
Tel. (8 5) 269 73 69, mob. (8 646) 20 976  
El. p. registracija@mokymas.eu 
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