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Balandžio 15 -18 dienomis „Siemens“ arenoje Vilniuje vyko paroda SUPERNAMAI 2015,
skirta statybos, pastatų renovacijos, būsto įrengimo, aplinkos tvarkymo ir interjero įmonių
paslaugoms, naujausioms technologijoms bei produktams pristatyti, naujiems komerciniams
ryšiams užmegzti. Parodoje dalyvavo daugiau nei du šimtai dalyvių iš šešių skirtingų šalių.
Šiųmetės ekspozicijos tema – būsto komfortas, tačiau nebuvo užmirštos ir daug rimtesnės
temos, tokios kaip apsisaugojimas nuo asbesto poveikio renovuojant būstą ar energetiškai
efektyvaus namo statybos planavimas.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) pristatė visiems
besidomintiems profesiniu mokymu galimybes įgyti statybos ir statybos mechanizacijos
profesijas. Parodos dalyvius sudomino dekoratyvinio dažymo apdaila, santechniko profesijos
įgijimo galimybės. Įmonių atstovai buvo konsultuojami darbų saugos, saugaus darbo su
asbestu bei energetiškai efektyvaus namo statybos klausimais.

Parodoje buvo pristatytas projektas „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų
kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energetiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas
(BUILD UP Skills ENERGOTRAIN)“. BUILD UP Skills ENERGOTRAIN projektas vienija
aštuonis partnerius iš Lietuvos ir siekia sukurti beveik nulinės energijos pastatų statybai,
eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos
įgijimo ir pripažinimo sistemą. Sistema apims energetiškai efektyvių procesų technologinių
aprašų parengimą, mokymo programų parengimą, bandomąjį mokymo ir testavimo
patikrinimą, apmokant grupę mokytojų bei pagal parengtas programas parengiant ir
atestuojant kelias skirtingos specializacijos grupes darbininkų suteikiant Kompetencijų pasą.

Beveik nulinės energijos pastatų idėja yra siekis sumažinti pastato energijos poreikį beveik
iki nulio. Pastatas turi gebėti apsirūpinti energija dėka beveik šimtaprocentinio sandarumo,
šilumos izoliacijos, kokybiškų medžiagų, apgalvotų atitvarų ir rekuperacinių sistemų, kurios
šilumą, išsiskiriančią nuo karšto vandens, patalpose esančių žmonių, veikiančių buities
prietaisų, vėdinimo metu perduoda į vidų tiekiamam orui. Visų šių technologijų dėka
pasiekiamas lūžis, kuomet galima atsisakyti tradicinės šildymo sistemos. Tai yra svarbiausios
beveik nulinės energijos pastato charakteristikos. Tačiau statybos specialistų, turinčių
atitinkamus gebėjimus tokių pastatų statybai, yra nedaug. Naujų specialistų rengimas tampa
ypač aktualus, nes įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gegužės 19 d.
direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31
d. visi nauji pastatai turi būti beveik nulinės energijos pastatais. Po 2018 m. gruodžio 31 d.
viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, turi užtikrinti, kad
tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatais.

Kalbinti parodos lankytojai pripažino, kad energetiškai efektyvių technologijų mokymo ir
testavimo sistema yra labai reikalinga visuose lygiuose – architektams, statybos vadovams ir
darbininkams. Lankytojai sveikimo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro
pastangas sukurti tokią sistemą statybos aikštelės darbininkams ir pradėti profesinį mokymą
šioje prioritetinėje srityje.

Apie VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ruošiami įvairių statybinių profesijų
atstovai (apdailos, mūro, betonavimo, montavimo), statybinių mašinų mašinistai bei
operatoriai, kėlimo kranų operatoriai bei priežiūros meistrai, darbų vadovai, darbų saugos
specialistai, suvirintojai. Transporto skyriuje mokomi visų kategorijų vairuotojai,
suteikiama vairuotojų profesinė kvalifikacija (95 kodas), vairuotojai vežantys pavojingus
krovinius (ADR), autotransporto priemonių remonto šaltkalviai, kėbulo taisytojai, šaltkalviai
remontininkai, transporto vadybininkai ekspeditoriai bei kiti transporto darbuotojai. Taip pat
atestuojami ir peratestuojami specialistai.

Išsamesnė informacija www.mokymas.eu

