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Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 
mokymo centras – viena iš nedaugelio 
citadelių, kurios padeda įveikti 
vakuumą tarp netobulos švietimo 
sistemos, rengiančios darbo rinkai 
netinkamus specialistus, ir darbdavio, 
kuriam reikia tiesiog žmogaus, 
mokančio dirbti.

Mindaugas Černius, Vilniaus Jeruzalės 
darbo rinkos mokymo centro direktorius, 
sako, kad darbdavių poreikiai šiandien 
yra dideli, o būnant šalia geriau matyti, 
ko iš tiesų jiems reikia.

„Darbdaviui reikia žmogaus, mokančio 
dirbti. Pavyzdžiui, mokėti tik suvirinti de-
tales neužtenka, reikia mokėti skaityti brė-
žinius, tinkamai bendrauti su kolektyvu. 
Viso to ir mokome šiame centre“, – vardija 
p. Černius.

Mokymo įstaiga pagal sutartis su darb-
daviais kasmet parengia po 3.000 darbo 
rinkoje paklausių profesijų specialistų.

Centre rengiami įvairių statybinių, me-
džio darbų profesijų specialistai, mašinų, 
kranų operatoriai, taip pat visų kategorijų 
vairuotojai, suvirintojai. Mokymo įstaiga 
rengia ir autotransporto priemonių re-
monto šaltkalvius, transporto vadybinin-
kus ekspeditorius. Auklėtiniams suteikia-
ma kvalifikacija ir išduodami formalaus 
mokymo pažymėjimai.

Ponas Černius sako, kad mokymo cen-
tras negauna finansavimo iš biudžeto, 
nors jo dalininkė yra Švietimo ir mokslo 
ministerija dar nuo 2009 m.

„Mes gyvename iš darbdavių uždarbio, 
finansavimo iš biudžeto negauname“, – 
paaiškina p. Černius.

Jis sveikintų, jeigu būtų sukurta įvairių 
jaunimo nedarbą mažinančių programų 
darbdaviams.

„svarbu, kad tų lėšų būtų, o mes pasi-
stengsime konkuruoti. esame įpratę dirbti 
rinkoje“, – sako p. Černius.

Beprecedentė suma
2014–2020 m. es finansinėje perspekty-
voje lietuvai numatyta jaunimo nedarbo 
mažinimo priemonėms finansuoti bepre-
cedentė suma – 200 mln. eUr, arba 690 
mln. lt.

Jaunimo nedarbo problemą kelianti 

Sumoka mokyklai, bet 
žino, kad gaus specialistą

lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
sako, kad šie pinigai virs realiomis darbo 
vietomis tik ten, kur bus konkrečių jau-
nimui įsidarbinti padedančių projektų, 
todėl iniciatyvų reikia tiek iš Vyriausybės, 
tiek iš verslo organizacijų, tiek iš paties 
jaunimo.

Pono Černiaus teigimu, labai svarbu, 
kad būtų finansuojama tai, ko darbda-
viams iš tiesų reikia.

Per aštuonis šių metų mėnesius 
lietuvoje buvo registruota 172.000 laisvų 
darbo vietų, šalies ūkiui ir verslui trūksta 
dažytojų, mūrininkų, statybininkų, su-
virintojų, siuvėjų, mechanikų. lietuvoje 
investuoti norinčios užsienio įmonės 
susiduria su elektronikos inžinierių, 
aviacijos inžinierių, įrenginių ir mašinų 
operatorių stoka.

Stiprūs partneriai
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo 
centro dalininke 2012 m. pabaigoje tapo 
UAB „Arginta engineering“.

Pagal sutartį su Švietimo ir mokslo 
ministerija bendrovė savo metodologiją 
perdavė Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 
mokymo centrui, jis nuo šiol rengia rei-
kalingus specialistus ne tik įmonei, bet ir 
visai lietuvai.

turbūt neatsitiktinai trečiadienį 
„Argintos“ įmonių grupės komplekse 
lankėsi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, 
čia ji su verslininkais diskutavo apie spe-
cialistų rengimo spragas.

Viena pažangiausių metalo apdirbimo 
srities bendrovių lietuvoje specialistų 
mokymo centrą prieš kurį laiką įkūrė 
įmonėje ne iš gero gyvenimo. Jai, kaip 
ir daugeliui šalies įmonių, trūko gerų 
inžinierių, darbininkiškų profesijų spe-
cialistų.

Dabar bendrovė ir toliau pati rengia 
specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, 
o minėtas centras specialistus rengti pra-
deda nuo pat pradžiamokslio.

Bėda, kurią reikia spręsti
lietuvoje net 44% pramonės įmonių 
susiduria su kvalifikuotų darbininkų 
stygiumi, todėl verslininkai patys steigia 
mokymo centrus, rengia specialistus ir 
tada juos įdarbina. Pasak šalies vadovės, 
tai rodo, kad lietuvoje specialistai rengia-
mi neatsižvelgiant į realius darbo rinkos 
poreikius.

„Jaunimui reikia ne popierinio moks-
lo, o realių įgūdžių ir darbo. kol minis-
terijos tarpusavyje stumdosi dėl atsa-
komybės dėl jaunimo nedarbo, verslas 
savo iniciatyva imasi mokyti jaunimą. 
Būtina imtis esminės specialistų moky-
mo pertvarkos, kad valstybei reikalingi 
profesionalūs darbuotojai būtų rengiami 
bendradarbiaujant su verslu“, – sako p. 
Grybauskaitė.

Valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje ir 
Austrijoje, kur specialistai rengiami ben-
dradarbiaujant su įmonėmis, o studijos 
susietos su praktine patirtimi, jaunimo 

nedarbas yra 3 kartus mažesnis negu 
lietuvoje.

Diskusijos apie profesinio mokymo sis-
temos pertvarką metu „Argintoje“ prezi-
dentė negailėjo kritikos ministerijoms už 
delsimą imtis konkrečių veiksmų.

„Diskutuoti laiko nėra. Pinigai 
arba ateina, arba prapuls“, – sako p. 
Grybauskaitė.

Premjeras Algirdas Butkevičius žada, 
kad jaunimo užimtumo skatinimo pro-
grama jau baigiama ir bus pristatyta dar 
rugsėjį. norint gauti ir panaudoti šias lė-
šas, būtina iki šių metų pabaigos parengti 
veiksmingą programą, kuriai turės pritar-
ti ir es institucijos.

Anot prezidentės, reikia reformuoti 
visą švietimo sistemą ir išspręsti masinio 
ir ne visuomet racionalaus abiturientų ju-
dėjimo į aukštojo mokslo mokyklas, o ne 
į profesinio mokymo centrus problemą.

„Jei kursime „bendristus“, jauni-
mo emigracija tik augs“, – apie poreikį 
specializuotis švietimo srityje sako p. 
Grybauskaitė.

Geru santykiu tarp aukštojo ir profesi-
nio mokslo kelią besirengiančių jaunuo-
lių prezidentė laiko santykį 2:1.

Remia savanorišką praktiką

 • Prezidentės inicijuotos Užimtumo 
rėmimo ir lydimųjų įstatymų pataisos 
sudarys galimybes studentams sava-
rankiškai be tarpininkų atlikti praktiką, 
įgyti reikiamos darbo patirties ir lengviau 
susirasti pirmąjį darbą. Šiuo metu galimy-
bę atlikti praktiką jaunimas turi tik tose 
įmonėse ar įstaigose, su kuriomis mokslo 
įstaiga yra pasirašiusi trišalę sutartį.

 • Dovilė Baškytė, Lietuvos pramoninin-
kų konfederacijos (LPK) Verslo socialinės 
politikos ir teisės departamento direktorė, 
sako, kad savanoriška praktika prisidės 
prie jaunimo spartesnės integracijos į 
darbo rinką. Tokia praktika iki 4 mėnesių 
būtų taikoma per Darbo biržą asmenims 
iki 29 metų amžiaus.

 • „Darbdavys, priimdamas jauną, netu-
rintį kompetencijos specialistą, rizikuoja, 
o savanoriška praktika gali būti gera proga 
abiem pusėms įsitikinti, ar viena kitai 
tinka, ir ar praktikai pasibaigus bus galima 
sudaryti darbo sutartį“, – sako p. Baškytė. 
Ji palankiai vertina galiojusias mokes-
tines paskatas, pavyzdžiui, taikomas iki 
vienų metų pirmą kartą įdarbinant jauną 
specialistą. „Ta priemone buvo naudoja-
masi. Pasibaigus paramai, jau yra aišku, 
ar jaunuolis tinkamas nuolatiniam darbui 
bendrovėje“, – sako p. Baškytė.

ŠaLTinis: VŽ

Švietimas :: Darbdaviai kooperuojasi su darbo rinkos centrais

 • Viena pažan-
giausių metalo 
apdirbimo srities 
bendrovių „Argin-
ta“ specialistų mo-
kymo centrą prieš 
kurį laiką įkūrė 
įmonėje, tačiau 
vėliau mokymo 
funkcijas pasida-
lijo su Vilniaus 
Jeruzalės darbo 
rinkos mokymo 
centru ir dabar 
specialistus rengia 
visai Lietuvai. 
JUDiTos GriGeLyTės 

nUoTr.

 • Tiek 2014–2020 
m. es finansinėje 
perspektyvoje 
numatyta Lietuvai 
jaunimo nedarbo 
mažinimo priemo-
nėms finansuoti.
ŠaLTinis: VŽ

200
mln. EUR


