
                                    

 

       

 

Projekto partnerių susitikimas Newcastl‘e. 

 

2017 m. birželio mėn. 6-7 dienomis vyko projekto „Suvirinimo mokymo kokybės 
vystymas“ partnerių susitikimas Newcastl‘e, Jungtinėje Karalystėje. Susitikime dalyvavo VšĮ 
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkoms mokymo centro (toliau – Mokymo centras), Slovėnijos 
suvirinimo asociacijos, Lietuvos suvirintojų asociacijos bei susitikimo šeimininkai - The 
Rocketman Studio Limited atstovai.  

Susitikimo metu buvo pristatyti tarpiniai projekto rezultatai: 
 
 
 
 
 

 

 
 
          Pirmas žingsnis, siekiant įgyvendinti projekte 
numatytus uždavinius - pakelta mokymo centro suvirintojų 
profesijos mokytojų kvalifikacija. Mokytojai išklausė 
Tarptautinių suvirinimo specialistų kursą. Vienas profesijos 
mokytojas įgijo tarptautinio suvirintojo inžinieriaus 
sertifikatą (IWE),  trys – tarptautinio suvirintojo specialisto 
sertifikatus (IWS). 
        Lygiagrečiai vyko pasiruošimas organizuoti tarptautinio 
suvirintojo mokymus. Peržiūrėti ir atnaujinti Mokymo centro 
valdymo bei kokybės sistemą reglamentuojantys 
dokumentai. Sukurtas kokybės vadovas – tarptautinio 
suvirintojo mokymo paslaugos teikimą reglamentuojantis 
dokumentas. Pagal tarptautinius reikalavimus parengta 
mokymo bazė. 
        Bendradarbiaujant Lietuvos ir Slovėnijos partneriams 
sukurta tarptautinio suvirintojo mokymo programa ir 
įvykdytas jos pilotavimas Lietuvoje. Nuo 2015 m. spalio iki 
2016 m. lapkričio mėn. Mokymo centre Tarptautinio 
suvirintojo mokymo programoje mokėsi 14 asmenų. 2017 m.  
balandžio 14 d. mokymų dalyviams iškilmingai įteikti 
Tarptautinio suvirintojo kompetencijas pagrindžiantys 
sertifikatai.  
         2016 m. balandžio 8 d. Mokymo centrui oficialiai 
suteiktas IIW Autorizuoto mokymo sertifikatas (ATB), kuris 
suteikė teisę pagal tarptautino suvirintojo  mokymo 
programą ruošti aukštos kavalifikacijos suvirintojus 
darbininkus. Tai pirma profesinio mokymo institucija 
Lietuvoje įgaliota rengti tarptautinio lygmens suvirintojus. 
 

Šiuo metu Mokymo centre vyksta antrojo 
intelektinio  produkto – nuotolinės suvirintojo brigadininko 
mokymo programos pilotavimas. Nuotolinė suvirintojo 
brigadininko mokymo programa pasiekiama trijomis kalbomis – 

 
 
 



                            

 

lietuvių, slovėnų, anglų. Nuo 2017 m. gegužės 16 dienos pilotinius 
mokymus pradėjo 35 norintys pakelti savo kvalifikaciją 
suvirintojai, siekiantys įgyti žinių, reikalingų suvirintojų komandos 
darbo organizavimui. Pilotiniai mokymai vyks iki 2017 m. 
rugpjūčio mėn. Šiuo metu mokymus baigė 7 dalyviai. Nuotolinę 
suvirintojo brigadininko mokymo platformą galima rasti adresais 
http://lt.emokymas.eu/;   http://en.emokymas.eu/; 
http://sl.emokymas.eu/; 

 

 

Susitikimo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės, rengiant 
tarptautinio lygmens suvirintojų darbininkų mokymus Lietuvoje. Partneris iš Slovėnijos 
rekomendavo ir  dalinosi Slovėnijos patirtimi, siekiant kurti funkciuojančią tarptautinę 
suvirintojo sistemą, kuri būtų susieta su nacionaline suvirinimo  sistema. 

Projekto partneriai aptarė papildomas projekto užduotis numatytas projekto 
partnerių Slovėnijoje susitikimo metu. Su projekto partneriu iš Slovėnijos diskutuota  apie 
suvirinimo priežiūros koordinatoriaus mokymo programos turinį.  

Laisvu laiku Lietuvos projekto partneriai, nepabūgę blogo oro, susipažino su 
Newcastl‘e miesto įžymybėmis  bei aplankė Edinburgą, antrą pagal dydį Škotijos miestą. 
 

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projektas 
Nr. 2014-1-LT01-KA202-000621 „Welder Training Quality development“. Projektas finansuojamas Europos Komisijos 

„Erasmus+“ programos lėšomis. 
 

Susitikimo akimirkos: 
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