
ATB Tarptautinio suvirintojo mokymo programos baigimas 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras – vienintelė Baltijos šalyse mokymo įstaiga, Tarptautinio 

suvirinimo instituto (IIW) įgaliota vykdyti tarptautinių suvirintojų (IW) mokymą pagal LST EN ISO 9606 

standarto reikalavimus. Tik čia - sėkmingai baigusiems mokymo programą ir išlaikiusiems egzaminą, 

išduodamas Tarptautinio suvirintojo (IW) sertifikatas, patvirtinantis tarptautinio vamzdžių / sandūrinių 

siūlių / kampinių siūlių suvirintojo kompetencijos lygį. 

Ištakos: 

Europos suvirinimo federacija (European Federation for Welding – EWF) 1980 metais pradėjo 

harmonizuotųjų suvirinimo personalo mokymų kūrimą ir parengė seriją dokumentų, apibrėžiančių ir 

nustatančių suvirinimo personalo egzaminavimo tvarką ir kriterijus. Tarptautinis suvirinimo institutas 

(International Institute of Welding – IIW) pritaikė šiuos dokumentus suvirinimo personalo atestavimui. 

1998 metais EWF ir IIW pasirašė bendrą susitarimą dėl reorganizacijos ir vieningos tarptautinės suvirinimo 

personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemos sukūrimo kiekvienai specialistų 

kategorijai ES ir už jos ribų taikant identiškas mokymo programas ir egzaminavimo tvarką. 

Šiuo metu ES šalyse ir kitose ekonomiškai pažangiose valstybėse suvirinimo personalo rengimo srityje 

taikoma vieninga Tarptautinė suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistema 

(T&Q sistema), pagrįsta harmonizuota ES šalių suvirinimo personalo mokymo ir atestavimo sistema. 

Reikšmė: 

Tarptautinis suvirinimo institutas (IIW) – viena iš svarbiausių pasaulinių organizacijų suvirinimo 

technologijų ir personalo rengimo srityje, kurios tikslai: 

 skatinti suvirinimo technologijų plėtrą; 

 skatinti suvirinimo srities mokslinius tyrimus bei personalo mokymus, keitimąsi suvirinimo moksline 

ir technine informacija; 

 rengti dokumentus suvirinimo personalo mokymo, egzaminavimo ir atestavimo srityse; 

 dalyvauti kuriant tarptautinius suvirinimo standartus, rengiant kitus norminius ir techninius 

dokumentus; 

 remti nacionalinių suvirinimo asociacijų ir suvirinimo institutų kūrimą ir veiklą. 

Kiekvienoje šalyje - IIW narėje įsteigiama Įgaliotoji nacionalinė įstaiga (Authorised National Body – ANB), 

įgaliota vykdyti Tarptautinės suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemos 

priežiūrą toje šalyje. ANB gali patvirtinti savo Įgaliotąsias mokymo įstaigas (Authorised Training Body – 

ATB), kuriose pagal EWF/IIW taisykles organizuojami suvirinimo personalo mokymai. 

Tarptautinio suvirintojo programos tikslas – parengti suvirintoją, gebanti atlikti darbus pagal LST EN ISO 

9606 standarto reikalavimus, Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) bei Europos Suvirinimo Federacijos 

(EWF) nurodymus IAB-089r5-14. Pagal šią programą suvirintojus Lietuvoje rengia Vilniaus Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo centras.  

 

 

 

 

 

 



Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) suvirinimo personalo kvalifikacijos lygiai 

KVALIFIKACIJOS LYGIS 

Tarptautinis suvirinimo inžinierius / IWE 

Tarptautinis suvirinimo technologas / IWT 

Tarptautinis suvirinimo specialistas / IWS 

Tarptautinis suvirinimo meistras / IWP 

Tarptautinis suvirinimo darbų kontrolės personalas / IWIP 

Tarptautinis suvirintojas /IW 

Tarptautinis Suvirinimo Inspektorius / IWIP 

Tarptautinis Suvirinimo konstrukcijų  Projektuotojas / IWSD  

 

Galimybės įgyti IIW diplomą Lietuvoje 

Suvirinimo personalo kvalifikacijos lygmuo pagal IIW ATB ANB 

Tarptautinis suvirinimo inžinierius (IWE) 
VGTU Mechanikos 
fakultetas 

Slovėnija 
(IZV) 

Tarptautinis suvirinimo technologas (IWT) 
VGTU Mechanikos 
fakultetas 

Slovėnija 
(IZV) 

Tarptautinis suvirinimo specialistas (IWS) 
VGTU Mechanikos 
fakultetas 

Slovėnija 
(IZV) 

Tarptautinis suvirinimo praktikas (IWP) -  - 

Tarptautinis suvirinimo darbų (IWIP) kontrolės personalas Klaipėdos universitetas 
Vokietija (DVS 
PersZert ) 

Tarptautinis suvirintojas  (IW) 
Vilniaus Jeruzalės 
darbo rinkos mokymo 
centras 

Slovėnija 
(IZV) 

 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras  - Įgaliotoji mokymo įstaiga (ATB): 

Nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. lapkričio mėn. mokymo centre Tarptautinio suvirintojo mokymo programoje 

mokėsi 14 asmenų. Šių metų balandžio 14 d. jiems įteikti Tarptautinio suvirintojo kompetencijas 

pagrinžiantys sertifikatai.   

Sertifikatų teikimo šventėje dalyvavo ir diplomus baigusiesiams įteikė Lietuvos suvirintojų asociacijos 

direktorius dr. Irmantas Gedzevičius, UAB „Arginta Group“ direktorius Gintaras Kvietkauskas, Mokymo 

centro direktorius Mindaugas Černius bei Metalų technologijų skyriaus vadovas Vytautas Petrokas.  

 

 

 



Renginio akimirkos: 

   

   
 

 

 


