
 

 MOKYMŲ TVARKARAŠTIS 
 

Mokymo programos pavadinimas 
Programos 

kodas 

Mokymo 

pradžia 

Mokymo 

trukmė 
Pastabos 

ELEKTROS ENERGETIKA 

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 

elektromonteris 
262052203 

2016-09-26 

2016-10-24 

2016-11-28 

2016-12-19 

15 sav.  

Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo 

elektros įrenginius, kuriems suteikiama apsaugos nuo 

elektros PK, VK, AK kategorija 

1412181272 

2016-09-26 

2016-10-05 

2016-11-08 

2016-12-06 

2 d.  

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo 

organizavimas 
- 

2016-09-28 

2016-10-07 

2016-11-10 

2016-12-08 

1 d. 
Būtina išankstinė 

registracija prieš 5 d.d. 

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsauginėse zonose 160420461 

2016-09-22 

2016-10-27 

2016-11-24 

2016-12-29 

2 d.   

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojas 260052202 
2016-09-26 

2016-11-16 
1 sav. 

Turėti VK energetikos 
darbuotojo kategorija 

Žemos įtampos kabelių movų montuotojas 

(visų tipų movos) 
*
Programa suderinta su ESO, AB 

160425473 2016-10-25 2 sav.  

Propano- butano dujų naudojimas elektromontavimo 

darbuose 
160401411 2016-10-24 1 d.  

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų peratestacija 160425472 Pagal poreikį 1 d.  
Turėti galiojantį 0,4 

kV movų montuotojo 
pažymėjimą 

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojas - 
2016-10-10 

2016-12-12 
2 sav.  

12 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas 

(Raychem, Cellpack, Ensto) 
*
Programa suderinta su ESO, AB 

160303231 Pagal poreikį nuo 1 d. 
Turėti galiojantį 12 kV 

movų montuotojo 
pažymėjimą 

12 kV kabelių movų montuotojų peratestacija 

(Raychem, Cellpack, Ensto) 
*
Programa suderinta su ESO, AB 

160425471 Pagal poreikį nuo 1 d. 
Turėti galiojantį 12 kV 

movų montuotojo 
pažymėjimą 

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas 

(Raychem, Cellpack, Ensto) 
*
Programa suderinta su ESO, AB 

160622671 Pagal poreikį nuo 1 d. 
Turėti galiojantį 42 kV 

movų montuotojo 
pažymėjimą 

42 kV kabelių movų montuotojų peratestacija 

(Raychem, Cellpack, Ensto) 
*
Programa suderinta su ESO, AB 

160622672 Pagal poreikį nuo 1 d. 
Turėti galiojantį 42 kV 

movų montuotojo 
pažymėjimą 

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių 

personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto 

personalo teises (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą) 

- 
2016-10-17 

2016-11-28 
3 d.  

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių 

personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto 

personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą) 

- 
2016-10-24 

2016-12-05 
5 d.   

Šviesolaidinės optikos movų montuotojas - 2016-10-24 2 d. 
Išduodamas 
tarptautinis 

pažymėjimas 

 Mokymo grafikas gali būti koreguojamas. 

 Esant didesnei  nei 6 žmonių  grupei, gali būti organizuojami papildomi  mokymai. 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI:    IŠSAMESNĖ INFORMACIJA: 

- Asmens dokumentas;     Mob. 8-699-47041 

- Išsilavinimo dokumentas;     s.sukareviciene@mokymas.eu 
- Sveikatos pažyma;    www.mokymas.eu 

- Kiti dokumentai pagal poreikį. 


