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ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS KVIEČIA JUS MOKYTIS 

KOVO  MĖNESĮ: 
 

ELEKTROS ENERGETIKA: 

 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį 2015.03.02-2015.03.06 173,77 EUR 

2. Elektrotechnikos darbuotojas, 
eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius 

2015.03.02-2015.03.06 83,99 EUR 

3. 0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių 
montavimo įmonių personalas, 
pretenduojantis gauti operatyvinio remonto 
personalo teises (įskaitant žiedinį tinklą) 

2015.03.02-2015.03.16 275,14 EUR 

4. 0,4-110 kV kabelių klojėjas I modulis 2015.03.16-2015.03.24 202,73 EUR 

5. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 
vadovų ir ypatingo statinio specialiųjų 
statybos darbų techninės priežiūros vadovų 
mokymai ir profesinių žinių vertinimas. 
Elektrotechnikos darbai. 

2015.03.16-2015.03.24 264,71 EUR 

6. Darbų vykdymo veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ant įtampą turinčių darbų arba 
arti jų  mokymo programos pasirenkamus 
modulius: 

Privalomasis modulis B1 – Darbuotojų sauga 
vykdant pirmos kategorijos darbus 
veikiančiuose elektros įrenginiuose; 

Specialusis modulis S1 - 0,4 kV įtampos OL 
atvadų prijungimas esant įtampai; 

Specialusis modulis  S2 - Įvadinio 
automatinio jungiklio keitimas ĮAS esant 
įtampai; 

Specialusis modulis S3 - Darbai esant 
įtampai 0,4 kV kabelių spintose. 

 

2015.03.23-2015.03.25 

57,92/130,33/ 

173,77/246,18 

EUR 

7. Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos 
zonose 

2015.03.05-2015.03.06 83,99 EUR 
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ŠILUMOS ENERGETIKA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECHNOLOGINĖ SAUGA: 

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, dirbančių su dantų 

rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės 

saugos privalomojo pradinio mokymo 

programa 

2015.03.05-2015.03.06 97,02 EUR 

2. 

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
kuriose naudojami dantų 
rentgenodiagnostikos aparatai, radiacinės 
saugos privalomojo pradinio mokymo 
programa 

2015.03.05-2015.03.06 97,02 EUR 

3. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojų, dirbančių su dantų 

rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės 

saugos privalomojo periodinio mokymo 

programa 

2015.03.05-2015.03.06 68,06 EUR 

4. 
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
kuriose naudojami dantų 

2015.03.05-2015.03.06 68,06 EUR 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Technologinių dujas deginančių įrenginių 
operatorius 

2015.03.09-2015.03.30 231,80 EUR 

2. Energetinių katilų priežiūros meistras 2015.03.09-2015.03.23 260,66 EUR 

3. Oro kompresorių priežiūros meistras 2015.03.12-2015.03.18 109,88 EUR 

4. Slėginių indų priežiūros meistras 2015.03.12-2015.03.18 144,81 EUR 

5. Vidutinio slėgio (mažiau kaip 4 MPa) katilų 
priežiūros meistras 

2015.03.19-2015.04.01 237,49 EUR 

6. Katilų derintojas 2015.03.16-2015.04.30 434,43 EUR 
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rentgenodiagnostikos aparatai, radiacinės 
saugos privalomojo periodinio mokymo 
programa 

5. 
Naftos ir jos produktų įrenginių 
eksploatavimas sprogioje aplinkoje darbo 
vadovas 

2015.03.10-2015.03.13 86,89 EUR 

6. 
Įmonių, įstaigų ir organizacijų priešgaisrinės 
saugos vadovų kursai 

2015.03.16-2015.03.16 25,00 EUR 

7. 
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų 
iškasose bei pylimuose vadovas 

2015.03.04-2015.03.06 66,61 EUR 

8. 
Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, 
tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir 
pylimuose 

2015.03.04-2015.03.06 66,61 EUR 

9. Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus 2015.03.16-2015.03.18 66,61 EUR 

10. Aukštalipio darbų vadovas 2015.03.16-2015.03.18 66,61 EUR 

 

 

MOKYMAI VYKS: 
  

Vieta: Energetikų mokymo centras, Jeruzalės g. 21, Vilnius. 
 
Registracija: El. p. sandra.sukareviciene@remc.lt, mob. +370 612 79003 
 

SEMINARAI: 

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. 

Statinių ir žemos įtampos elektros įrenginių 

kompleksinės apsaugos nuo žaibo ir 

viršįtampių poveikio projektavimas ir 

montavimas 

2015.03.06 79,00 EUR 

2. 
Elektros įrenginių parinkimas ir montavimas 
sprogiose aplinkose 

2015.03.23 79,00 EUR 

3. 
110-330 kV kompaktinių skirstyklų 
pagrindinių įrenginių montavimas 

2015.03.24 79,00 EUR 

 

SEMINARAI VYKS: 
  

Vieta: Energetikų mokymo centras, Jeruzalės g. 21, Vilnius. 
 
Registracija: El. p. sandra.sukareviciene@remc.lt, mob. +370 612 79003 
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