
 

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 2016 

 

1 

 

VŠĮ VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS - MODERNI IR 

NUOLAT TOBULĖJANTI ŠVIETIMO ĮSTAIGA, TUR INTI GILIAS TRADICIJAS BEI 

ILGAMETĘ MOKYMO PATIRTĮ.  

 

 

MOKYMO CENTRAS SPECIALIZUOJASI STATYBOS, INŽINERINĖS PRAMONĖS, 

ENERGETIKOS, STATYBOS MECHANIZACIJOS IR TRANSPORTO SRITYSE. JO VEIKLA ORIENTUOTA Į 

VIEŠOJO INTERESO TENKINIMĄ, PADEDANT SPECIALISTAMS TOBULĖTI AR INTEGRUOTIS NAUJOJE 

PROFESINĖJE SRITYJE, TAIP PAT TEIKIAMA PAGALBA DARBDAVIAMS SPRENDŽIANT APSIRŪPINIMO 

DARBUOTOJAIS KLAUSIMUS 

 

Mokymo centro veikla organizuojama remiantis 

profesionalumo, patikimumo, progresyvumo ir 

lankstumo principais.  

Didelę dalį profesijos mokytojų sudaro vyresnieji 

mokytojai, mokytojai metodininkai bei mokytojai 

ekspertai, turintys ir aukštą kvalifikaciją, ir darbo 

Mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas, 

dalyvaudami technologinių kompetencijų 

tobulinimo mokymuose, tarptautiniuose 

projektuose, bendradarbiaudami su įmonėmis. 

 

Pagrindinės paslaugos:  

 Profesinis mokymas (pagal formaliojo ir 

neformaliojo mokymo programas) 

 Profesinis orientavimas 

 Potencialių darbuotojų atranka 

 Įmonių konsultavimas dėl profesinio mokymo, pameistrystės, kvalifikacijų sistemos diegimo. 

  

MŪSŲ MISIJA  – kurti pažangią visuomenę, 

ateitį grindžiant sėkmingais žmonėmis. 

 

VIZIJA  – užimti statybos, transporto, 

inžinerinės pramonės bei energetikos sektorių 

strateginio partnerio profesinio mokymo 

srityje poziciją, užtikrinant europietišką 

kokybę ir darbo kultūrą. 

 

PAGRINDINĖ VERTYBĖ  – žmogus, kuriam 

padedama tapti sėkminga asmenybe. 
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POPULIARIAUSIOS MOKYMO CENTRO MOKYMO PROGRAMOS 

 

SRITIS PROGRAMOS 

Statyba 
Apdailininkai; Mūrininkai; Betonuotojai; Stogdengiai; Pastatų apšiltintojai; 
Skardininkai; Krosnininkai 

Inžinerinė pramonė 
Suvirintojai elektra / dujomis / pusautomačiais; Santechnikai; Šaltkalviai; 
Suvirintojų mokymas ir sertifikavimas pagal tarptautine suvirintojų mokymo 
programą 

Mechanizacija 
Krautuvų vairuotojai; Hidromanipuliatorių operatoriai; Bokštinio / tiltinio / 
automobilinio kranų operatoriai; TR1 / TR2 / SM kategorijų traktorių 
vairuotojai; Savaeigio platforminio keltuvo operatoriai 

Transportas 

A, B, C, CE, D kategorijų vairuotojai; Autotransporto priemonių elektros 
įrenginių / variklių / taisytojai / remonto šaltkalviai; Pavojingųjų krovinių 
vežimo (ADR) specialistai; Vairuotojų profesinės kvalifikacijos (95 kodo) 
suteikimas / pratęsimas / praplėtimas 

Energetika 
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteriai; Žemos bei 
vidutinės įtampos kabelių movų montuotojai; izoliacijos, įžeminimo ir 
įnulinimo varžų montuotojai; elektrosaugos PK, VK, AK kategorijos 

Sauga darbe Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymas. Įmonių konsultavimas  
 

MOKYMO CENTRO STRUKTŪRA  

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras turi valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir 

vienasmenį valdymo organą – įstaigos vadovą – direktorių. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro 

direktorius – Mindaugas Černius.  

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre veikia keturi dalykiniai skyriai:  

 Transporto technologijų,  

 Metalų technologijų,  

 Statybos technologijų  

 Energetikos technologijų 
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VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro struktūra 

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ  

Mokymo įstaigos darbuotojai  
 
1.1. Mokyklos vadovai:  
Direktorius – Mindaugas Černius; dirba nuo 2009 metų (direktoriaus pareigose); I vadybinė kategorija 
Direktoriaus pavaduotojas – Jurgita Bražinskienė; dirba nuo 2009 metų (direktoriaus pavaduotojos pareigose); I 
vadybinė kategorija 
 
1.2. Bendras darbuotojų skaičius 
Mokymo centre 2016 metų pradžioje dirbo 76 darbuotojai, iš jų 34 pedagogai (profesijos mokytojai, mokymo 

instruktoriai). 

 

INFORMACIJA APIE MOKYMO APIMTIS 
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METODINĖ VEIKLA 
 
Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

Programos 
kodas 

Programos pavadinimas 

M43071501, 
M44071501 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 

260082102 Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa 

260071604 Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymo programa 

260071302 Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo mokymo programa 

 

Parengtos mokymo programos: 

 Pagal Lietuvos darbo biržos naujus reikalavimus parengtos 37 neformalaus mokymo programos ir 
užregistruotos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų 
centro (ITC) Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. 

 Pagal darbdavių užsakymus parengta 19 neformalaus mokymo programų. 

 Parengta 15 neformalaus mokymo programų, skirtų energetikos įmonėms, dirbančioms ESO tinkle.  

 Parengtos 4 mokytojų kvalifikacijos kėlimo neformalaus mokymo programos. 

Parengta metodinė medžiaga: 

 Mokymo medžiaga/„Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų montuotojo“, „Avarinės elektros stoties 
dyzelių operatoriaus“,  „Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose“ mokymo programoms;  

 Mokymo medžiaga „Autokrautuvo vairuotojo“, TR1, TR mokymo programoms, „Paviršių dekoravimo 

plytelėmis“, „Vidaus patalpų dažytojo“ neformalaus mokymo programoms; 

 Mokymo medžiaga rusų kalba kranų operatorių, krovinių kabinėtojų, pastolių montuotojų mokymui; 

 Atnaujinta mokymo medžiaga ADR mokymui; 
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 Pasikeitus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. 

balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 patvirtintam „Vairuotojų tvarkos aprašui“, papildytos vairuotojų 

pirminio mokymo programos; 

 Pagal darbdavio užsakymą parengtas darbuotojų logistų kompetencijų vertinimo testas; 

 Atnaujinta mokymo medžiaga darbuotojų saugos ir sveikatos mokymui; 

 Parengta atmintinė patalpų valytojo mokymui; 

 Parengti „Automobilinio krano operatoriaus“, „Autotransporto priemonių variklio elektros įrengimų 

taisytojo” planai mokyti pameistrystės forma. 

 
 

PROFESINIS ORIENTAVIMAS 

VJDRMC vykdomas profesinis konsultavimas – asmenų orientavimas darbui inžinerinės pramonės, statybos, 

transporto, energetikos srityse. 35 įmonės atsirinko sau darbuotojus. Profesinio orientavimo dėka 1671 

asmeniui pasiūlytas konkretus darbdavys ir mokymo programos.  

2016-ais metai konsultuota: 

 690 bedarbių 

 895 dirbančių asmenų 

 86 jaunimo 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio teikiama nauja profesinio orientavimo – veiklinimo paslauga inžinerinės 

pramonės specialybių populiarinimui, naudojant mobilią 

laboratoriją – infobusą. 

1040 mokinių  

~1400 lankytojų 

aplankė infobusą  

 

 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Priemonė ir 
fondas 

(agentūra) 

Projekto pavadinimas, 
numeris 

Trumpa anotacija 

ERASMUS+ 

Programa 

Strateginė 

Suvirintojų mokymo 

kokybės tobulinimas 

(Welder Training Quality 

Projekto trukmė: 2014 m. rugsėjis – 2017 m. rugpjūtis. 

Koordinatorius ir pareiškėjas – VJDRMC. 

Partneriai: Lietuvos suvirintojų asociacija; Slovensko drustvo za 
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Priemonė ir 
fondas 

(agentūra) 

Projekto pavadinimas, 
numeris 

Trumpa anotacija 

partnerystė 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

development)  

Nr. 2014-1-LT-KA202-

000621 

 

varlno techniko (Slovėnija); The Environmental Academy Ltd 

(Jungtinė Karalystė). 

Projekto tikslas - suvirinimo srities specialistų profesinio mokymo 

kokybės didinimas atsižvelgiant į tarptautinę praktiką ir 

tarptautinius reikalavimus, taikomus suvirintojams.  

Projekto rezultatai: 

 Sukurtos 2 mokymo programos atitinkančios tarptautinius 

reikalavimus;  

 VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

suteiktas Approved Training Body (ATB) statusas; 

 3 mokytojai įgys Tarptautinio suvirintojo specialisto (IWS) 

sertifikatus; 1 mokytojas įgys IWE sertifikatas; 

 Pagal sukurtas mokymo programas bus apmokyta 25 

žmonių pilotinė grupė. 

ERASMUS+ 

programa, 

Strateginė 

partnerystės, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

Pameistrystės vystymas: 

įmonių meistrų (-ų) 

mokymas ir pameistrystės 

populiarinimas 

(Developing 

Apprenticeship in-

Company trainer training 

and Apprenticeship 

promotion)  

Nr. 2015-1-LT01-KA202-

013415 

 

Projekto trukmė: 2015 m. rugsėjis – 2017 m. rugpjūtis. 

Koordinatorius ir pareiškėjas – VJDRMC. 

Partneriai: Latvijas Darba Devēju konfederācija, Eesti Tööandjate 

Keskliit, Työtehoseura ry, Action Intégrée de Développement, 

Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės 

asociacija "Linpra", Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centras. 

Projekto tikslas - prisidėti prie pameistrystės vystymo Pabaltijo 

šalyse. 

Projekto uždaviniai: 

 Sukurti meistrų mokymo programą. Mokymo programa 

turi būti optimalios trukmės (ne ilgiau nei 40 valandų), 

sudaryta iš modulių, apimanti įmonėms svarbias temas  

 Sukurti pameistrystės populiarinimo modelis. Sukurti 

planą ir priemones, kurių pagalba butų skatinamas ir 

populiarinamas mokymas pameistrystės forma 
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Priemonė ir 
fondas 

(agentūra) 

Projekto pavadinimas, 
numeris 

Trumpa anotacija 

ERASMUS+ 

programa, 

Asmenų 

mobilumas 

mokymosi 

tikslais, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

Mokymo pameistrystės 

forma praktinių įgūdžių 

tobulinimas 

Nr. 2015-1-LT01-KA102-

013084 

 

Projekto trukmė – 2015 m. birželis - 2017 m. gegužė. 

Koordinatorius ir pareiškėjas – VJDRMC. 

Partneriai: Työtehoseura ry,  Pixel Associazione, Le Forem. 

Projekto tikslas - prisidėti prie pažangios profesinio mokymo 

formos – pameistrystės – diegimo Lietuvoje bei pameistrystės 

mokymo formos populiarinimo. 

Projekto veiklos: 

 Penkios išvykos į Suomiją pameistrystės absolventams  

 Keturios išvykos mokytojams/instruktoriams į Italiją, 

Belgiją, Suomiją  

ERASMUS+ 

programa, 

Asmenų 

mobilumas 

mokymosi 

tikslais, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

Praktinio mokymo 

kokybės vystymas 

Nr. 2015-1-LT01-KA116-

022997 

Projekto trukmė – 2016 m. liepa - 2017 m. birželis. 

Koordinatorius ir pareiškėjas – VJDRMC Partneriai: Almond 

Vocational Link Ltd,  Euroform RFS, UNISER SOC. COOP. ONLUS, 

WBS TRAINING AG. 

Projekto tikslas - vystyti praktinio mokymo kokybę, perimant 

gerąją užsienio patirtį. 

Projekto uždaviniai VJDRMC darbuotojams: 

 Susipažinti su ES šalių profesinio mokymo sistema, 

praktinio mokymo organizavimo ir vykdymo veiklomis, 

kompetencijų vertinimu ir pripažinimu; praktinio mokymo 

bazėmis ir inovatyviais praktinio mokymo metodais; 

 Stebėti praktinio mokymo procesą mokymo institucijoje ir 

realioje darbo vietoje; 

 Susipažinti su naujausių technologijų taikymu suvirinimo, 

statybos, statybos mechanizacijos, transporto specialistų 

mokymo srityse; 

 Tobulinti profesines kompetencijas, ugdyti tarpkultūrinį 

sąmoningumą. 

Projekto uždaviniai VJDRMC absolventams: 

 Ugdyti profesinius-praktinius įgūdžius, bendrąsias ir 

asmenines kompetencijas; 
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Priemonė ir 
fondas 

(agentūra) 

Projekto pavadinimas, 
numeris 

Trumpa anotacija 

 Įgyti darbinės praktinės patirties užsienio šalyje;  

 Skatinti integraciją į tarptautinę darbo rinką. 

ERASMUS+ 

programa, 

Bendradarbia

vimas 

inovacijų ir 

keitimosi 

gerąja 

patirtimi 

tikslais, 

Europos 

Komisija 

 

Industry 4.0 CHAlleNGE: 

Empowering 

Metalworkers For Smart 

Factories Of The Future 

(CHANGE4)  

575813-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-SSA 

Projekto trukmė: 2016 m. gruodis – 2019 m. lapkritis.  

Projekto koordinatorius - VJDRMC. 

Projekto tikslas – sukurti „naujo požiūrio“ profesinio mokymo 

programą, pagrįstą esamų ir būsimų įgūdžių metalo apdirbimo 

sektoriuje ugdymu; sukurti ir išplėtoti mokymo darbo vietoje 

sistemą, derinant ją su ugdomuoju vadovavimu, leidžiančią 

savarankiškai prisitaikyti darbo vietoje, skatinančią inovacijas. 

VJDRMC vaidmuo projekte: 

 Lyginamoji Lietuvos mokymo programų ir kompetencijų 

reikalavimų pagrindinių aspektų analizė  

 Kvalifikacijos standarto modelio sukūrimas 

 Kvalifikacijos standarto ir profesinės mokymo programos 

sulyginimas su nacionaliniais reikalavimais ir pramone 

 Mokymo medžiagos mokiniams ir treneriams 

(instruktoriams) vystymas. 

Intelligent 

Energy 

Europe (IEE) 

Programa, 

Europos 

Komisija 

 

Lietuvos statybos 

sektoriuje dirbančių 

darbuotojų kompetencijų 

ir įgūdžių, susijusių su 

energetiškai efektyvių 

pastatų statyba, 

stiprinimas (BUILD UP 

Skills ENERGOTRAIN) 

Nr.IEE/13/BWI/699/SI2.6

80181 

Projekto trukmė: 2014 m. liepa - 2016 m. gruodis. 

Pareiškėjas – Regioninis inovacijų vadybos centras  (RIVC). 

Partneris – VJDRMC. 

Projekto tikslas - sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, 

eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui 

reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą: 

 laisvanoriškos darbuotojų kompetencijų įgijimo, 

įvertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimą; 

 mokymo programų bei mokytojų parengimą; 

 bandomąjį sistemos patikrinimą, suteikiant kompetencijų 

pasą; 
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Priemonė ir 
fondas 

(agentūra) 

Projekto pavadinimas, 
numeris 

Trumpa anotacija 

ERASMUS+ 

programa, 

Strateginė 

partnerystės, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas  

Development of Sectoral 

Qualification Descriptors 

for EQF level 5 

Projekto trukmė: 2016 m. lapkritis – 2018 m. spalis. 

Pareiškėjas – VšĮ Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. 

Partneriai: VJDRMC. 

Projekto tikslas – sukurti įrankius, skirtus EQF 5 lygmens 

kvalifikacijų pripažinimui ir parengti sektorinius kvalifikacijų 

aprašus (metalo, paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse), siekiant 

skaidrių ir tarptautiniu lygiu palyginamų kvalifikacijų.  

Planuojami intelektiniai produktai:  

 Palyginamoji studija apie EQF 5 lygmenį aprašuose; 

 EQF 5 lygmens aprašų rengimas trijose srityse (sveikatos 

priežiūra, paslaugos ir metalo pramonė); 

 Mokymo programų rengimas, siekiant išbandyti 

sektorinius kvalifikacijų aprašus. 

ERASMUS+ 

programa, 

Švietimo 

mainų 

paramos 

fondas 

EKO vairavimo mokymo 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 

Projekto trukmė – 2015 m. birželis -2016 m. gegužė. 

Pareiškėjas – VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centas. 

Partneris – VJDRMC. 

Projekto tikslas - tobulinti transporto sektoriaus profesijos 

mokytojų ir instruktorių kompetencijas, siekiant pagerinti 

transporto sektoriaus mokymo paslaugų kokybę. 

Užduotis - parengti neformalią vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

programą. 
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VJDRMC VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, siekdamas populiarinti profesinį mokymą, pasiekti tikslines 

auditorijas, kurti įvaizdį ir viešinti mokymo centro paslaugas, vykdo viešinimo veiklas įvairiais viešinimo kanalais. 

Dalyvavimas parodose 

2016 m. mokymo centras dalyvavo 3 stambaus masto parodose: žiemą – parodoje „Studijos“ dalyvavimo tikslas 

– sudominti lankytojus profesiniu mokymu, teikiant išsamią ir profesionalią informaciją apie paklausias 

profesijas, mokymo bazę ir galimybes; pavasarį – inžinerinės pramonės parodoje „Balttechnika“ – užmegzti 

bendradarbiavimo ryšius su verslo įmonėmis; rudenį - moderniųjų technologijų ir verslumo renginyje 

„#SWITCH!“ – supažindinti moksleivius su inžinerinės pramonės profesijomis, mokymosi ir karjeros 

galimybėmis. 

Atvirų durų dienų organizavimas 

2016 m. mokymo centre organizuoti 2 atvirų durų dienos renginiai (pavasarį ir rudenį). Šie renginiai skiri 

pakviesti aplankyti mokymo centrą ir susipažinti su vykdoma veikla visus, planuojančius bei siekiančius valdyti 

savo ir savo darbuotojų profesinę karjerą, asmenis bei įmonių atstovus. 

Kiti viešinimo kanalai 

Be tiesioginio dalyvavimo įvairiuose viešuose ir savarankiškai organizuojamuose renginiuose, mokymo centras 

informacijos sklaidą užtikrina nuolatos rengdamas bei platindamas straipsnius, pranešimus, kvietimus, žinutes 

apie vykdomas veiklas portaluose www.visainfo.lt, www.kurstoti.lt, AIKOS tinklapio naujienų ir Vilniaus miesto 

savivaldybės tinklapio jaunimo skiltyse, mokymo centro tinklapyje bei Facebook ir Linked in paskyrose.  

 

ŪKIO VEIKLA 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės DRMC ūkio vienas pagrindinių prioritetų užtikrinti reikiamų išteklių pastovumą, 

nenutrūkstamai vykdyti mokymo centro veikla.  Ūkio skyriaus svarbiausias uždavinys – savalaikis mokymo 

proceso aprūpinimas ir  aptarnavimas:  

 saugios ir patrauklios mokymo aplinkos užtikrinimas 

 patalpų ir įrangos modernizavimas, šiuolaikiškos mokymo bazės vystymasis 

 mokymui reikalingų  priemonių įsigijimas, jų pristatymas ir sumontavimas;  

2016 m. buvo įgyvendinti  šie darbai: 

 Siekiant užtikrinti saugią ir patrauklią  mokymosi aplinka buvo papildomai investuota į saugą 

užtikrinančią įrangą, atliktos saugą užtikrinančių sistemų patikros. 

 Siekiant užtikrinti mokymo centro lankytojų ir patalpų saugumą, daug dėmesio skirta įėjimams į 

pastatus (durų, spynų keitimai). 

 Siekiant sumažinti  energetinių išteklių sąnaudas tęsiami šildymo sistemų renovavimo darbai. 



 

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 2016 

 

11 

 Gerinant darbo sąlygas buvo įrengtas mokytojų poilsio ir darbo kambarys. 

 Mokymo centro vystymuisi ir viešinimo tikslams buvo įsigytas infomobilis. 

 Tęsemi darbai apgyvendinimo sąlygoms gerinti  mokymo centro bendrabutyje. 

 Siekiant užtikrinti draugišką kaimynystę, vykdomas sklypų ribų tikslinimas su gretimų sklypų savininkais. 

 Tvarkoma ir nuolat prižiūrima  aplinka šalia mokymo centro pastatų. 

 Siekiant užtikrinti mokymo proceso aukštą lygį suremontuota ir atiduota naudojimui dalys patalpų 

Transporto technologijų skyriuje. 

PARTNERIAI 

Bendradarbiavimas su darbdaviais ir asociacijomis yra labai svarbus padedant darbo ieškančiam žmogui. 

Mokymo centras dažniausiai padeda bedarbiams rasti darbdavius dar prieš pradedant mokymus: bedarbis 

supažindinamas su profesinio mokymo galimybėmis mokymo centre, jis pabendrauja su įmonės atstovais. 

Sutarus dėl bedarbio įdarbinimo po mokymo, sudaroma profesinio mokymo sutartis. Dėl šios priežasties 100 

proc. mokymą baigusių mokinių įsidarbina po mokymo. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro aktyviai bendradarbiauja su darbo biržomis dėl bedarbių 

profesinio mokymo, aktyviai dalyvauja Jaunimo garantijų iniciatyvų veiklose. Daugiausiai bedarbių apmokoma iš 

Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus ir Vilniaus miesto skyriaus. Siekiant supažindinti 

ilgalaikius bedarbius, jaunimą iki 29 metų ir vyresnio amžiaus bedarbius (virš 55 m.) su profesinio mokymosi 

galimybėmis, vykdomi informaciniai renginiai Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų, Trakų, Elektrėnų, 

Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės skyriuose ir Vilniaus jaunimo darbo centruose.  

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kartu su darbdavių organizacijomis (Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacija LINPRA, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos suvirintojų asociacija) kuria ir plėtoja 

darbdaviams reikalingus profesinio mokymo produktus bei paslaugas: 

 Darbuotojų vertinimo ir atestavimo sistemas 

 Profesinius standartus 

 Tarptautines mokymo programas 

 Profesinio orientavimo paslaugas 

 Teikia pagalbą surandant darbuotoją 

 

 

VŠĮ VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS SĖKMINGOS VEIKLOS ELEMENTAI: 

 Profesionalūs ir motyvuoti darbuotojai (naujų kvalifikuotų dėstytojų pritraukimas); 

 turtinga materialinė bazė ir aprūpinimas modernia praktinio mokymo technologine įranga bei nuolatinis 

mokymo bazės atnaujinimas;  

 ES paramos efektyvus panaudojimas atnaujint praktinio mokymo infrastruktūrą ir tobulinant darbuotojų 

kvalifikaciją; 
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 nematerialus turtas – didelė mokymo programų, atitinkančių rinkos poreikius įvairovė, gebėjimas 

parengti mokymo programą pagal kliento poreikius, parengta metodinė medžiaga;  

 orientacija į tęstinio profesinio mokymo poreikių tenkinimą; 

 platus partnerių tinklas bei darbdavių ar jų asociacijų atstovų dalyvavimas centro veikoje, kurie 

dalyvauja kuriant praktinio mokymo programas; 

 profesionalus veiklos planavimas ir organizavimas, efektyviai išnaudojamos centro pajėgumai; 

 mokymo centro ekonominis gyvybingumas: veikla pagrįsta ekonomine logika, teikiamos kokybiškos 

mokymo paslaugas rinkai, uždirbamos reikalingos pajamos Mokymo centro išlaikymui ir paslaugų 

tobulinimui. 

VALDYMAS. FINANSINĖ ATASKAITA 
 

Pavadinimas 
Įnašų vertė 2016 m. 

pradžioje, Eur 

Įnašų vertė 2016 m. 

pabaigoje, Eur 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 819.653,61 819.653,61 

UAB „ARGINTA Engineering“ 0,29 - 

UAB „ARGINTA GROUP“ - 0,29 

2016-12-12 UAB „ ARGINTA GRAUP“ perėmė UAB „ARGINTA Engineering“ dalininko teises ir pareigas. 

2016 m. pabaigai  VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro sukauptas veiklos rezultatas sudarė 

746.133 Eur, tame tarpe ataskaitinių metų teigiamas veiklos rezultatas 14.593 Eur. 

2016 m. įstaigos pajamos sudarė – 2.329.802 Eur, iš jų: 1.414.365 Eur pajamos gautos  už suteiktas 

mokymo paslaugas; 737.862 Eur kitos pajamos vykdant Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus 

projektus ir tarptautines programas bei kitus projektus, t.y. gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, 

einamaisiais finansiniais metais panaudota turėtoms sąnaudoms kompensuoti; 177.575 Eur kitos pajamos. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro pajamos buvo naudojamos tinkamai ir pastoviai 

mokymo centro veiklai vykdyti tenkinant viešąjį interesą.  

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras per 2016 m. įsigijo ilgalaikio turto už 49.805 Eur, 

pardavė ilgalaikio turto už 6800 Eur. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro sąnaudos per finansinius metus sudarė – 2.315.209 

Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 1.099.623 Eur. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre metų pradžioje dirbo 74, metų pabaigoje 78 

darbuotojai. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras turi valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą 

ir vienasmenį valdymo organą - Įstaigos vadovą – direktorių. 

 VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vadovas Mindaugas Černius, išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui (be darbdavio mokesčių) 2016 m. sudarė 26.445 Eur.  
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VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras jokių išlaidų susijusių su kolegialių organų kiekvieno 

nario darbo užmokesčiu ir kitokių išmokų neturėjo. 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras neturėjo išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos 

dalininkais susijusiems asmenims. 

 

2017 m. VEIKLOS PLANAI 

 

1. Profesinio mokymo paslaugų, atitinkančių strateginių partnerių poreikius, kūrimas, teikimas, tobulinimas 

2017 m. Mokymo centro veikla orientuojama į profesinio mokymo suvirinimo, statybos, transporto, statybos 

mechanizacijos, energetikos srityse vystymą: 

 Įdiegiant modulines programas (planuojama pradėti teikti pirminio mokymo paslaugas) 

 Plečiant neformaliojo mokymo paslaugų spektrą (neformaliojo mokymo programas siejant su 

modulinėmis programomis) 

 Vystant (plėtojant)  darbuotojų testavimo paslaugas 

 Vystant (plėtojant) pameistrystės naudojimą  

 Vystant naujų paslaugų, skirtų aukštesnio lygmens darbuotojų mokymui, teikimą (profesijos mokytojų 

mokymas, inžinierių mokymas) 

 Vykdant profesinį orientavimą (teikiant individualias konsultacijas, organizuojant informacinius 

renginius (atvirų durų diena, naudojant infobusą)) 

  

2. Mokymo infrastruktūros vystymas ir modernizavimas  

2017 m. tęsiami darbai vystant suvirinimo, statybos, transporto, statybos mechanizacijos, energetikos 

darbuotojų mokymo aplinką. Planuojama parengti investicinį projektą dėl Suvirinimo sektorinio praktinio 

mokymo centro plėtros. Taip pat vystomas investicinis projektas dėl naujo pastato statybos. 

2017 m. planuojamas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų ugdymas, vidiniai pedagogų mokymai, 

siekiant pagerinti mokymo kokybę, klientų aptarnavimą. 

Vystoma mokymo organizavimo sistemos MOS, siekiant kuo efektyviau išnaudoti informacines technologijas 

mokymo planavimui. 

3. Funkcionuojanti kokybės vadybos sistema 

Veikla organizuojama pagal kokybės vadybos sistemą. 2017 m. planuojamas VJDRMC kokybės vadybos sistemos 

sertifikavimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus (perėjimas prie naujos standarto versijos. Diegiama 

LEAN sistema. 

_________________ 


