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Verslo įmonėms – poreikius atitinkantys suvirintojai

Lietuvos ekonomikai stiebiantis į viršų, modernėjant pramonei, o kartu išliekant gana dideliems
emigracijos mastams, įmonės vis ryškiau junta kvalifikuotų specialistų trūkumą. Šiuo metu su tokia
problema susiduria net 70 proc. šalies pramonės įmonių. Ypač trūksta suvirintojų: Lietuvos darbo biržos
duomenys rodo, kad laisvų darbo vietų suvirintojams skaičius mūsų šalyje viršija 1 000, o
elektromechanikų ir metalo apdirbimo staklininkų poreikis siekia po beveik 500 darbo vietų abiejų sričių
specialistams.
Suvirintojo specialybė – viena paklausiausių Lietuvoje jau daugiau nei dešimtmetį. Vienaip ar kitaip susijusių
su suvirinimo darbais bendrovių mūsų šalyje yra apie 700. Todėl nenuostabu, kad, nors suvirintojai rengiami
Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, Tauragėje, Plungėje ir kituose miestuose, Lietuvos
įmonėms jų vis tiek trūksta.
„Inžinerinės pramonės įmonės sprendžia daug sudėtingų uždavinių. Tarp jų ir tokius, kaip kokybiškai atlikti
mažus, trumpalaikius užsakymus, prisitaikyti prie darbuotojų trūkumo ir kaitos, užtikrinti reikiamus kokybės
procesus. Suvirinimo darbai turi vykti pagal procesus, o praleidus nors vieną kokybės etapą, įmonės patiria
didelius nuostolius. Tinkama suvirintojų kvalifikacija – tai visų pirma gebėjimas suvokti ne tik atskirą darbą,
bet ir visą procesą. Tai – viena iš privalomų sąlygų suvirinimo kokybei užtikrinti. Jau šiandien turime
galimybę rengti suvirintojus pagal tarptautinio suvirinimo instituto akredituotas mokymo programas“, –
sako VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (VJDRMC) direktorius Mindaugas Černius. Pasak jo,
prieš rengiant suvirinimo specialistus, taip pat svarbu išsiaiškinti, ko darbdaviai iš jų reikalaus, kad vėliau
būtų užtikrinta tinkama darbų kokybė.
Suvirintojų kompetencijos vystymo klausimais Vilniuje vyko tarptautinė konferenciją „Suvirintojo klaidos
kaina“. Konferencijoje diskutuota apie suvirintojui būtinus gebėjimus, meistriškumo poreikį Lietuvos
pramonėje, taip pat buvo pristatytos galimybės įgyti tarptautinio suvirintojo kvalifikaciją.
Pasak konferencijoje dalyvavusio UAB „Peikko Lietuva“ Kokybės skyriaus vadovo Žygimanto Kačinsko, jų
įmonei, kuri priklauso tarptautinei „Peikko Group“ ir specializuojasi gelžbetoninių jungčių sprendimuose,
statybinėse plieninėse bei kompozicinėse konstrukcijose, yra itin svarbi aukšta suvirintojų kvalifikacija.
„Mūsų įmonėje iš 254 darbuotojų 76 yra suvirintojai. Taigi labai svarbus aukštas jų profesinis parengimas ir
kvalifikacija, nes kiekvienos klaidos kaina įmonei brangiai kainuoja ir finansiškai, ir morališkai“, – teigia Ž.
Kačinskas.
Tarptautinius suvirintojus rengs vienintelis mokymo centras šalyje

Siekdamas patenkinti šalies verslo įmonių poreikį, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
naujus mokslo metus pradės sudaręs pirmąją suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos grupę.
VJDRMC suvirintojo modulinę mokymo programą pasirinkusiems jaunuoliams bus sudaryta galimybė
lygiagrečiai įgyti tarptautinę suvirintojo kvalifikaciją. Dvejus metus trunkanti mokymo programa bus visiškai
nemokama.
Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa įgyvendinama pameistrystės forma – praktinis
mokymas vykdomas darbo vietoje. Praktinio mokymo metu galima geriausiai pažinti mokinio savybes,
įvertinti tinkamumą konkrečiai darbo vietai, padedant meistrui ir profesijos mokytojui padėti pasiekti
reikiamą rezultatą. Pabaigus suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą, dirba pusantrų metų
darbo vietoje užaugintas jaunas specialistas.
VJDRMC kviečia šalies verslo įmones prisijungti prie šios programos įgyvendinimo – pasiruošti reikiamus
specialistus priimant juos pameistriais į savo kolektyvus arba vystant esamų darbuotojų kompetencijas.
Išsamesnė informacija apie suvirintojų profesinio mokymo galimybes www.mokymas.eu , tel. (8 5)
2697455, info@mokymas.eu
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