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ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS KVIEČIA JUS MOKYTIS 

SAUSIO MĖNESĮ: 
 

ELEKTROS ENERGETIKA: 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Data 

Kaina 

EUR 

1. Propano butano naudojimas elektros 
montavimo darbuose (mokymai skirti tiems, 
kas montuos movas) 

2016.01.14 - 2016.01.15 101,00 

2. Vidutinės įtampos (12 kV) kabelių movų 
elektromontuotojų mokymai, pagal 
gamintojus: 

Raychem 

Cellpak 

Nuo 2016.01.11  782,00* 

3. Vidutinės įtampos (12 kV) kabelių movų 
elektromontuotojų  periodinė atestacija 
(Raychem) 

Data derinama 

(2016.01.18 - 2016.01.19) 
290,00 

4. Vidutinės įtampos (12 kV) kabelių movų 
elektromontuotojų  periodinė atestacija 
(Cellpack) 

Data derinama 

(2016.01.25 - 2016.01.26) 
220,00 

5. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 
vadovų ir ypatingo statinio specialiųjų 
statybos darbų techninės priežiūros vadovų 
teisinių ir profesinių žinių mokymai ir 
vertinimas. (SDV) Elektrotechnika, procesų 
valdymas ir automatizacija.  

2016.01.18 - 2016.01.22 400,00 

6. 110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas 

(seminaras skirtas LR Aplinkos ministerijos 
atestatui pratęsti) 

2016.01.18 

Trukmė 10 ak. val. 
174,00 

7. Statinių ir žemos įtampos elektros įrenginių 
kompleksinės apsaugos nuo žaibo ir 
viršįtampių poveikio projektavimas ir 
montavimas 

 (seminaras skirtas LR Aplinkos ministerijos 
atestatui pratęsti) 

2016.01.19 

Trukmė 5 ak. val. 
72,00 

8. Efektyvus elektros energijos vartojimas 
naudojant sensorinius daviklius.  

(seminaras skirtas LR Aplinkos ministerijos 
atestatui pratęsti) 

2016.01.20 

Trukmė 4 ak. val. 
50,00 

9. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį mokymas 2016.01.18 – 2016.01.20 174,00  

10. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį 
sertifikavimas 

2016.01.21 
102,00 + 

PVM 
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MOKYMAI VYKS: 
Vieta: VšĮ Energetikų mokymo centras, Jeruzalės g. 21, Vilnius. 
 
Registracija: El. p. jurgita.cenkute@emc.le.lt, mob. +370 616 10403 

 

*kaina su vieno gamintojo movomis. 

11. Elektrotechnikos darbuotojas, 
eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius 
mokymas 

2016.01.18 – 2016.01.20 84,00  

12. Elektrotechnikos darbuotojas, 
eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius 
sertifikavimas 

2016.01.21 
102,00 + 

PVM 

13. Galios kabelių saugaus pradūrimo 
(prašovimo) technologijų taikymas. Naujiena! 

2016.01.19 75,00 

14. Medžių, krūmų šakų pjovėjai apsaugos 
zonose. 

2016.01.26 80,00 

15. Elektros įrenginių įrengimo eksploatavimo 
elektromonteris 

Nuo 2016.01.25 

Trukmė 592 ak.val. 
580,00 

 

 

 

16. 

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių 
mokymai pagal modulius: 

S1 - 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) atvadų 
prijungimas (atjungimas) esant įtampai, 
srovinėse dalyse; 

S2 - Įvadinio automatinio jungiklio keitimas 
įvadiniame apskaitos skyde (spintoje) esant 
įtampai srovinėse dalyse; 

S3 - darbai esant įtampai 0,4 kabelinėje 
spintoje 

2016.01.26 - 28 230 

17. Darbų vykdymo veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba 
arti jų periodinė atestacija pagal vieną 
modulį (S1 ir/arba S2 ir/arba S3) 

2016.01.27 45,00 

18. 0,4-10kV įtampos oro linijų (OLI, OKL, OL) 
montuotojų periodinė atestacija 

2016.01.27 45,00 

19. 0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių 
montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti 
operatyvinio remonto personalo teises 
(įskaitant žiedinį tinklą) 

2016.01.25 – 2015.02.05 275 
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