
 
 

Suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras 

 

Suvirinimo sektorius (nėra ekonominės veiklos sritis) – tai veikla ir procesas naudojamas statinių 

statybos, metalo apdirbimo, inžinerinių įrenginių, laivų statybos, geležinkelio transporto ir kitose 

pramonės šakose. Suvirintojo profesija susijusi su šaltkalvio, santechniko, konstrukcijų montuotojo ir 

kitų profesijomis. 

Kas tai yra suvirinimo sektorinis praktinio mokymo centras? 
 

 

 

 

 

 

Patirtis suvirintojų mokyme 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras  suvirintojų mokymą vykdo nuo 1963 metų. 

Turima patirtis padeda priimti sprendimus pasirenkant vystymosi kryptį, renkant mokinius. 

Profesinis mokymas ir programų rengimo veikla vykdoma pagal 

organizacijos vadybos sistemą, atitinkančia standartui ISO 

9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 

2014 metais suvirintojų mokymo skyriuje mokėsi 416 asmenų. 
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Kvalifikuoti mokytojai 

Suvirintojų mokymo skyriuje dirba 6 mokytojai – aukštos kvalifikacijos specialistai. Siekdami ir toliau 

tobulėti mokytojai dalyvauja įvairiuose mokymuose.   

Du mokytojai tobulino technologines kompetencijas dalyvaudami mokyme pagal „Metalo ir plastiko 

suvirinimo technologinių kompetencijų tobulinimo programą“. 

Keturi mokytojai 2015 m. dalyvaus mokymuose pagal „Metalo ir plastiko suvirinimo technologinių 

kompetencijų tobulinimo programą“ (papildomus modulius dėl „Neardomosios kontrolės pagal LST 

EN ISO 9712 standartą II lygį - apžiūrimoji kontrolė“ ir „Neardomosios kontrolės, pagal LST EN ISO 

9712 standartą II lygį - bandymai skverbikliais“). 

Keturi mokytojai 2015-2016 m. dalyvaus mokymuose pagal „International welder specialist“ 

(tarptautinio suvirintojo specialisto) mokymo programą. 

Metodinės priemonės 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras turi suvirintojų mokymui būtiną medžiagą, nuolat 

ją atnaujina ir papildo. 

Parengtos modulinės mokymo programos: suvirintojų, santechnikų, šaltkalvių mokymui. Dalyvauja 

metalų apdirbimo staklių operatoriaus modulinės mokymo programos rengime. 

Parengta neformali Darbuotojų, atliekančių suvirinimo darbus apsaugos nuo elektros PK, VK 

kategorijų neformalaus mokymo kursų programa. 

Parengti pasiekimų vertinimo testai ir užduotys. 

Infrastruktūra 

Tai – įranga ir įrankiai suvirinimui įvairiausiais būdais, patalpos užtikrinančios saugias ir sveikas darbo 

sąlygas ir kitos priemonės efektyviam mokymo procesui organizuoti. 

Mokymo dirbtuvės:  

Jeruzalės g. 55 skirtos suvirinimui ir metalų pjaustymui naudojant degiąsias dujas. 

Jeruzalės g. 61 skirtos rankiniam ir robotizuotam suvirinimui elektrolanku. 

Teorinio mokymo patalpos aprūpintos vaizdinėmis mokymo priemonėmis, demonstravimo įranga ir 

baldais. 

Buitinės ir kitos patalpos kuriančios patrauklią mokymosi aplinką. 

 

 

 

 

 

 
  



Leidimai/licencijos/pripažinimas 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras vykdo mokymą pagal 3 formalaus mokymo 

programas ir 5 neformalaus mokymo programas.  

Įgyvendina projektą  „Suvirintojų mokymo kokybės didinimas“ (Welder Training Quality 

development (WTQuality)). Projekto metu Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras įgis ATB 

(Authorised Training Body) statusą – bus akredituotas mokyti suvirintojus pagal tarptautinių 

suvirintojų asociacijų IIW ir EWF reikalavimus. 

Europoje suvirinimo procesų, reikalavimų asmens kvalifikacijai ir mokymo standartizavimu užsiima 

International Institute of Welding (IIW) ir European Welding Federation (EWF), taip pat jos suteikia 

akreditaciją kitoms organizacijoms teikti paslaugas atitinkančias jų reikalavimus. 

Bendradarbiavimas 

Pagal partnerystės sutartis VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre praktinį mokymą atliko 

Vilniaus statybininkų rengimo centro, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro. Taip 

pat vyksta bendradarbiavimas su kitomis profesinėmis mokyklomis. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su VGTU, VĮ Technikos priežiūros tarnyba, UAB Inspekta, UAB 

Amtest ir kitomis įmonėmis dėl kvalifikacijos tobulinimo kursų dirbantiesiems gamyboje ir mokymo 

įstaigose. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro suvirintojų mokymo skyriaus vadovas yra 

Lietuvos suvirintojų asociacijos tarybos narys. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras yra Lietuvos statybininkų ir Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacijų narys ir aktyviai dalyvauja sprendžiant suvirintojų rengimo klausimus. 

Reglamentai / standartai 
VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras dalyvauja rengiant inžinerinės pramonės 

profesinį standartą. Šiame standarte bus aprašyti reikalavimai inžinerinės pramonės kvalifikacijoms 

tame tarpe ir suvirintojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. balandžio 10 d. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

 

Mindaugas Černius, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktorius 

Tel. (8 5) 26974 55. info@mokymas.eu. www.mokymas.eu  
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