
12/22/2015

1
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BENDRA INFORMACIJA 

APIE INTERVIU
• Laikotarpis: 2015 m. gegužės – birželio mėn.

• Imtis: 10 įmonių  

• Įmonių atrankos kriterijai:

Vykdančios ENERGOTRAIN konktekste rengiamų 

technologijų aprašuose nurodytas veiklas:

• Atsinaujinančių energijos šaltinių, skirtų šildymui, 

eksploatavimas

• Šildymo sistemos: mažatemperatūrinės (grindų)

• Šildymo sistemos: mažatemperatūrinės (sienų ir 

lubų)

• Šildymo sistemos: radiatorinė ir konvektorinė

• Atsinaujinančių energijos išteklių (fotoelektrinių) 

eksploatavimas

• Žemos įtampos sistemų montavimas

• Tinkuojamų fasadų šiltinimas

• Vėdinamų fasadų šiltinimas

• Langų ir durų montavimas

• Sutapdintų, šlaitinių ir ekpsploatuojamų stogų 

įrengimas

• Kintamojo oro srauto vėdinimo sistemų įrengimas

Reprezentuojančios rinką:

• Tiek stambios, tiek vidutinio dydžio įmonės

• Tiek rangovai (patys atliekantys dalį darbų), tiek 

subrangovai

• Tiek užsienio, tiek vietinio kapitalo kilmės

• Tiek užsienio, tiek vietinėje rinkoje veikiantys

• Stabilaus ar mažiau stabilaus augimo tendencijos 

ESMINIAI TEIGINIAI I
• Nuostolių kilmė: nuo darbininkų priklauso tik 10-30 proc. statybos broko.

• Įmonių šiuo metu taikomos kompetencijų vertinimo praktikos:
• taikomos nusistovėjusios nerašytos praktikos (sistemą turi tik kelios įmonės);

• pokalbis priėmimo į darbą metu asmeninėms savybėms ir patirčiai (rečiau – teorinėms žinioms) 

įvertinti;

• praktiniai įgūdžiai vertinami darbo vietoje bandomojo laikotarpio metu;

• teoriniai testai pasitelkiami labai retai;

• dauguma savo darbininkiškų profesijų darbuotojus skirsto į 3 lygius, tik stambiausios įmonės – į 5 

(pagrindinis tikslas – darbo užmokesčio skirtumai). 

• Naujų darbuotojų šaltiniai (prioriteto tvarka):
• savamoksliai praktikai – dauguma (kartais migruoja tarp darbdavių brigadomis);

• profesinio mokymo įstaigų absolventai

• tinkamas asmeninių savybių prasme jaunimas (auginimui nuo žemiausio lygmens);

• darbo birža – labai retai (nepasitiki asmeninėmis savybėmis ir kompetencija).

• Vieningos ir nešališkos schemos rinkoje aktualumas:
• daugumai aktuali (ypač vienodas kategorijų supratimas rinkoje);

• mažiau aktuali (tačiau neatmetama) užsienio kapitalo bei naujesnių/retesnių technologijų įmonėms 

(nebent nešališka kompetencijų įvertinimo sistema būtų keliama į regioninį lygį).

• Naudojimosi sistema intensyvumas: sieja su sistemos efektyvumu – jei gera, naudosis 

intensyviau.
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ESMINIAI TEIGINIAI II

• Aktualu šiais atvejais (prioriteto tvarka):
• sąžiningai konkurencijai skatinti (eliminuoti neturinčius reikiamos kompetencijos rinkos dalyvius);

• norint įvertinti naujų subrangovų kompetenciją;

• užsakovams pareikalavus pateikti darbuotojų kompetenciją įrodančius dokumentus (daugumoje 

atvejų);

• naujokams vertinti prieš įdarbinant (daugumoje atvejų);

• dirbančių įmonėje darbuotojų kompetencijai vertinti vidaus reikmėms, pvz.: naujos atsakomybės 

priskyrimas (labai retai; patys mato, ką įmonėje dirbantys žmonės gali).

• Vertinamos specializacijos: visos vienodai aktualios, tačiau abejojama gebėjimu įvertinti 

naujesnių/retesnių technologijų įmonių darbuotojus.

• Vertinamų darbininkų lygis: ne žemiau II lygmens, dauguma pasisakė už III-V lygmens 

darbuotojų vertinimą (I lygmuo – pagalbiniai darbuotojai – nėra gebėjimų, nėra ką vertinti).

• Vertinimo periodiškumas:
• IV-V lygis – kas 5 metus (dažniau nereikia, nes aukštas sąmoningumo lygis – patys tobulinasi);

• žemesnis lygis: kas 2-3 metai (priklausomai nuo specializacijos, t.y. technologijų kaitos spartos);

• bendras komentaras: neleisti per dažnai (įmonių noras suvaldyti DU kilimą ir darbuotojų migraciją).

• Kompetencijos vertinimo vieta:
• teorija: mokymo ar kt. įstaigose;

• praktiniai įgūdžiai:

• įstaigose simuliacinėse erdvėse (II-III lygių darbininkams)

• objektuose (IV-V lygio darbininkams)

ESMINIAI TEIGINIAI III

• Paslaugos kaina: ne daugiau kaip 100 EUR/žmogui (daugiau, jei sukurtų atitinkamą naudą).

• Mokėtojas:
• savo darbuotojų (esamų) kompetencijos įvertinimo paslaugą turėtų apmokėti pati įmonė;

• potencialaus darbuotojo kompetencijos įvertinimo paslaugą galėtų apmokėti pats asmuo, nors mažai 

tikėtina (darbo jėgos trūkumas – nueis ten, kur nekelia sudėtingų reikalavimų).

• Tikėtinos kompetencijos vertinimo veiklų apimtys: planuoja siųsti po vidutiniškai 10-30 

žmonių nuo įmonės per metus (daugumos nuomonė nepriklausomai nuo įmonės dydžio).

• Kompetencijų pasai: aktualu (daugumos nuomonė).

• Registras: aktualu (daugumos nuomonė; abejonės dėl asmens teisių pažeidimo, 

rekomendacijos riboti vartotojų ratą ir informacijos pobūdį pagal vartotojus).

• Įsitraukimas į kompetencijas vertinančių komisijų veiklą:
• dalyvautų atestavimo komisijose, skirtų įvairaus lygmens darbuotojus (daugumos nuomonė);

• atlygis nėra svarbu, jei ne dažniau nei pvz.: kartą į mėnesį (kai kurių įmonių nuomonė).

• Kiti komentarai (kai kurių įmonių):
• tokia sistema aktuali ir kitoms specializacijoms (reikalinga horizontali plėtra);

• aktualus tarptautinis pripažinimas (kai kurių įmonių nuomonė);

• sistema veiktų tik jei privaloma ar bent jau palaikoma vyriausybės;

• bijoma darbuotojų nutekėjimo rizikos, duomenims apie kompetenciją tapus viešiems;

• aktualu ne tik kompetencijos vertinimas, bet ir mokymai.



12/22/2015

4

BENDROSIOS 

REKOMENDACIJOS

• TĘSTI pradėtos schemos kūrimo ir diegimo darbus;

• ATSIŽVELGTI į įmonių išsakytas nuomones dėl sistemos veiklos principų

• YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI sistemos efektyvumui užtikrinti:

• kompetencijų įvertinimo metodika (tvarka, konkretūs klausimai ir užduotys) turi atitikti 

rinkos dalyvių aktualijas, veiklos specifiką;

• komisijos narių sudėtis turi būti pilnavertė, įvairiapusė (įvairūs rinkos dalyviai, įvairūs 

darbuotojų lygmenys; vertės gavėjai – ne mokymo įstaigų atstovai);

• visi komisijos nariai turi būti aktyviai įsitraukę į konkretaus asmens kompetencijos 

vertinimo procesą (netinka požiūris “stumia laiką”);

• būtini sąžiningo ir nešališko vertinimo principai (kyšių-ryšių suvaldymo mechanizmas).

Jei sistema bus neveiksni, ji nebus paklausi ir geriausiu atveju tebus pasitelkiama 

įvertinti kompetencijas formaliai/fiktyviai ir tik tais atvejais, kai to reikalauja 

užsakovas

ATESTAVIMO SCHEMA AUSTRIJOJE

Valdo privatus ne pelno siekiantis Austrijos technologijos institutas ( AIT ) pagal ISO 17024 
standartą

Tikslinė grupė: Šilumos siurblių , saulės kolektorių ir fotoelektrinių įrenginių montuotojų ir 
projektuotojų 

Mokymai trunka nuo 5 iki 8 dienų priklausomai nuo technologijos 

Atestavimas apima 3 m. laikotarpį su galimybe pratęsti dar 3 m. 

Mokestis 3 m. - 260 EUR asmeniui, papildomiems 3 m.– 200 EUR

AIT akredituoja mokymo centrus

Sumontuoti įrenginiai audituojami atestavimo įstaigos, atestuojant darbų metu  ar po 
įrenginio sumontavimo pagal gautus skundus ar užklausas
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ATESTAVIMO SCHEMA DANIJOJE (KSO)

Valdoma pelno nesiekiančio akredituoto Technologijų Instituto

Saulės šildymo įrenginių, fotovoltinių įrenginių ir biokuro, ir šilumos siurblio sistemų 
montuotojams

Reikalaujamas atitinkamas išsilavinimas

2 mokymo moduliai. 2 mokymo modulis privalomas

Montuotojas turi įdiegti ne mažiau kaip 2 sistemas per 3 metų laikotarpį 

10% įrengtų sistemų yra kontroliuojami

Mokymo centrai turi turėti patirtį bei mokymo įrangą

Prašoma deklaruoti kiekvieno montuotojo sumontuotą įrenginį. 

Mokestis – 150 EUR 

Pagrindiniai profesinės asmens

kompetencijos vertinimo ir pripažinimo

schemos tikslai

Tenkinti rinkos poreikį dėl atestuotų
darbininkų gebančių statyti/įrengti
mažaenergius pastatus

Pasiūlyti rinkai papildomą
įrankį/sistemą/paramos mechanizmą, 
kuris leistų atrinkti įmones/asmenis
galinčius kokybiškai statyti
mažaenergius pastatus

Suteikti asmenims galimybę įgyti
darbinės praktikos metu įgytos
kompetencijos pripažinimą
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SCHEMOS POVEIKIS ASMENIUI

Nenukryps nuo
technologinio proceso ir
išvengs klaidų, kurios turi
įtakos šilumos
praradimams pastate

Naudos medžiagas, 
kurios nurodytos
projekto techninėje
specifikacijoje

Supras reikalavimus
sandarumui ir jo
įtaką energiniam
efektyvumui

Užtikrins geresnį
kokybės kontrolės
klausimų
įgyvendinimą

Galės tinkamai
atlikti remonto
darbus, defektų
šalinimą

SCHEMOS POVEIKIS ĮMONEI

Mažesni nuostoliai dėl
pastatų neatitikimo
energino efektyvumo
reikalavimams

Mažesnės garantinio
aptarnavimo išlaidos

Paslaugų pozicionavimas
konkurentų atžvilgiu

Didesnis įmonės paslaugų
patrauklumas tiek
privataus tiek viešojo
sektoriaus užsakovams
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SIŪLOMA ATESTAVIMO SCHEMA

Įrašai apie įvertintas ir 

patvirtintas kompetencijas 

kompetencijų pasuose

•Kompetencijų įvertinimo ir 

pripažinimo tvarka

•Reikalavimai kompetencijoms

•Vertinimo komisijų sudėtis

Schemos valdytojas

Dokumentai, patvirtinantys 

atitikimą reikalavimams, 

keliamiems kompetencijų 

įvertinimo ir pripažinimo 

siekiantiems asmenims

Įrašai apie į

vertintas ir patvirtintas 

kompetencijas 

duomenų registre

Kompetencijos įvertinimo  

veiklų rezultatai

Fizinis asmuo (gali būti 

siunčiamas įmonės), 

siekiantis kompetencijos 

įvertinimo ir pripažinimo

Kompetencijos įvertinimo proceso 

Operatorius/Testavimo centras
Kompetencijų 

registro tvarkytojas

Mokymų formos:
- Mokymo centruose
- Nuotoliniu būdu
- Savarankiškai

(Kitos šalies duomenų bazės (ŠMM ITC, CPO katalogas, Registrų centro DB, SoDros DB, VMĮ, kt.)
Sukurtų intelektinių produktų vartotojai (ŠMM, AM, KPMPC, Registrų centras, kiti)

Mokymo paslaugų teikėjai

ASOCIACIJŲ IR KT. 

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ VAIDMUO

III.2 Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos 

administravimas

III.1 Technologijų aprašų ir reikalavimų 

kompetencijoms rengimas 

Kompetencijų vertinimo proceso vykdymas

I. ASOCIACIJŲ IR KT. SUINTERESUOTŲ 

ŠALIŲ ATSTOVŲ DELEGAVIMAS

II. VALDYMAS

Schemos ir reikalavimų tvirtinimas/rezultatų 

vertinimas
I.1 Vadovybės ir ekspertų lygmens 

atstovai

I.2 Ekspertų lygmens suinteresuotų 

šalių atstovai

III. ADMINISTRAVIMAS

IV. KOMPETENCIJŲ ĮVERTINIMAS

I.3 Ekspertų lygmens suinteresuotų 

šalių atstovai
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Laukiame komentarų ir pasiūlymų!

Mantas Jonauskis 

RIVC projektų vadovas, partneris

Mob. 8 682 55835

El paštas: mantas@rivc.eu


