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ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS KVIEČIA JUS MOKYTIS 

BALANDŽIO MĖNESĮ: 
 

ELEKTROS ENERGETIKA: 

 
 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Žemos įtampos kabelių movų 
elektromontuotojas*  

* Kartu bus išduodamas „Propano butano dujų 
naudojimas elektromontavimo darbuose“ 
pažymėjimas 

2015.04.01  811,00 

2. Žemos įtampos kabelių movų peratestacija 
2015.04.13-2015.04.14 

Priklauso nuo 
movos tipo 

3. Vidutinės įtampos kabelių movų peratestacija 
2015.04.13-2015.04.14 

Priklauso nuo 
movos tipo 

4. Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų 
matuotojai 

2015.04.07-2015.04.10 130,33 

5. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį 2015.04.13-2015.04.17 173,77  

6. Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis 
vartotojo elektros įrenginius 

2015.04.13-2015.04.16 83,99  

7. 0,4-110 kV kabelių linijų klojimo technologijos. 

*Seminaras suderintas su LR Aplinkos ministerija 
2015.04.13-2015.04.16 173,77  

8. Ypatingo statinio projekto dalies vadovų ir 
ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovų mokymai ir profesinių žinių vertinimas. 
Elektrotechnika, procesų valdymas ir 
automatizacija. 

2015.04.13-2015.04.15 265,00  

9. 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. 

 

2015.04.13-2015.04.15 

57,92/130,33/ 

173,77/246,18 

 

10. Skirstomojo 
elektros tinklo apsaugai naudojamų 

2015.04.14-2015.04.17 174,00 
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mikroprocesorinių relių derinimo  
specialistų kvalifikacijos tubulinimas (I 
modulis) 

II Modulis Firmos „Siemens“ mikroprocesorinių 
relių derinimas 

III Modulis Firmos „ABB“ mikroprocesorinių 
relių derinimas 

IV Modulis Firmos „VAMP“ mikroprocesorinių 
relių derinimas 

 

11. Relinės apsaugos ir automatikos teorija 
praktiškai  

*Seminaras suderintas su LR Aplinkos ministerija 

2015.04.14-2015.04.15 198,00 

12. Vidutinės įtampos elektros įrenginių ir kabelių 
izoliacijos bandymai bei matavimai 

**Seminaras suderintas su LR Aplinkos ministerija 

2015.04.27-2015.04.28 203,00  
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RADIACINĖ SAUGA: 
 

 

 

 

 

MOKYMAI VYKS: 
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Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės 
paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo 
kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo 
programa. 

2015.04.02-2015.04.03 183,91  

2. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės 
paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo 
kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo 
programa. 

2015.04.02-2015.04.03 97,02  

3. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių 
nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V 
pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo 
periodinio mokymo programa. 

2015.04.02-2015.04.03 97,02  

4. Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties 
atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, 
radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa 

2015.04.02-2015.04.03 125,98  

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių 

su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės 

saugos privalomojo pradinio mokymo programa 
2015.04.23-2015.04.24 97,02  

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

2015.04.23-2015.04.24 97,02  

7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių 

su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės 

saugos privalomojo periodinio mokymo programa 
2015.04.23-2015.04.24 68,06  

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

2015.04.23-2015.04.24 68,06  
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NAFTA (TALPYKLOS, DEGALINĖS) 

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. 
Naftos produktų degalinės operatoriaus 
(peratestacija) 

2015.04.13 

2015.04.27 
44,00 

2. Naftos produktų degalinės operatoriaus 2015.04.21-2015.04.24 72,40 

3. 
Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus 
(peratestacija) 

2015.04.13 

2015.04.27 
44,00 

4 Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus  2015.04.21-2015.04.24 72,40 

 

 

 

 

MIŠKININKYSTĖ 

 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Krovinių kabinėtojai 2015.04.13 66,61 

2. Kėlimo kranų vadovas 2015.04.13 72,40 

3. Kėlimo įrenginių priežiūros meistras 2015.04.13 72,40 

4 Autokrautuvo vairuotojas 2015.04.20 156,00 
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ŠILUMOS ENERGETIKA 

 

 

DARBŲ SAUGA 

 

 

MOKYMAI VYKS: 
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Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Slėginių indų priežiūros meistras 2015.04.13-2015-04.17 144,81 

2. Oro kompresorių priežiūros meistras 2015.04.13-2015-04.17 110,06 

3. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistras 2015.04.27-2015.05.08 237,49 

4. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir 
daugiau 120 kW galios eksploatavimo 
vadovas 

2015.04.20-2015.05.04 260,66 

5. Energijos vartojimo pastatuose auditą 
atliekančių specialistų mokymai 

2015.04.13–2015.04.17 275,14 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Krovinių tvarkymas rankomis 2015.04.22 45,00 

2. Darbavio, jam atstovaujančio asmens 2015.04.14-2015.04.16 57,92 

3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, 
atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas (pagal ekonomines veiklos rūšis) 

2015.04.14-2015.04.16 113,00 

4. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų 
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (pagal 
ekonomines veiklos rūšis) 

2015.04.14-2015.04.16 45,00 

5. Padalinio vadovo 2015.04.15–2015.04.15 52,13 

6. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai 2015.04.15–2015.04.15 113,00 

7. Įmonių, įstaigų ir organizacijų priešgaisrinės 
saugos vadovų 

2015.04.15–2015.04.15 24,62 

8. Pirmosios pagalbos 2015.04.15–2015.04.15 15,00 
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