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Lietuvos energetikos pramonės sektoriuje nuolat vyksta ypač intensyvūs pokyčiai, kurie kelia ir, neabejotinai, 

kels naujus reikalavimus energetikos specialistus ruošiančiam profesiniam mokymui. Neatsitiktinai Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centre 2010 metais buvo inicijuotas ES fondų lėšomis remiamas 

projektas, kurio metu investavus bemaž 2 milijonus eurų 2014 metais duris atvėrė Energetikos sektorinis 

praktinio mokymo centras.  

 

Tai modernia mokomąja įranga, šiuolaikinėmis technologijomis 

aprūpinta praktinio mokymo bazė. Tokių praktinio mokymo bazių 

sukūrimas leidžia prisidėti prie nacionalinės energetikos ūkio 

pažangos, sudaro palankias sąlygas kokybiškai parengti 

kvalifikuotus įvairių energetikos sričių specialistus, užtikrina 

specialybę įgyti ir persikvalifikuoti norinčių asmenų 

konkurencingumą darbo rinkoje.  

 

Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre šiuo metu pagal 

pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas ruošiami energetikos specialistai, vykdomas aukštųjų 

mokyklų studentų praktinis mokymas, organizuojamas įmonių darbuotojų, profesijos mokytojų technologijų 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, o taip pat vedamos netradicinės technologijų pamokos bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams. Praktinio mokymo centras yra atviras įvairioms visuomenės grupėms siekiant kokybiško 

energetikos srities specialistų parengimo ir šios krypties mokymo programų populiarinimo. 
 

 

Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre šiuo metu įrengtos šios dirbtuvės ir laboratorijos:  

*atsinaujinančių energijos šaltinių ir apsauginės automatikos dirbtuvės, *elektros mašinų ir pavarų dirbtuvės, 

*šilumos ir kondicionavimo dirbtuvės, *termodinamikos ir vandentvarkos įrengimų dirbtuvės.  
 
 

Praktinio mokymo tematika 

 

Automatika ir procesų automatizavimas 
Slėgio, lygio, srauto, temperatūros valdymas ir reguliavimas, procesų automatizavimas su programuojamais loginiais 
valdikliais (Siemens), išmaniųjų namų automatika (KNX/EIB). 
 
 

Elektros energijos gamyba 
Mažos galios vėjo ir saulės jėgainės, saulės ir vėjo jėgainių automatika. 
 
 

Elektros mašinos ir įrenginiai 
Varikliai, transformatoriai, dažnio keitikliai, elektros pavaros, apsauginė automatika. 
 
 

Šildymo sistemos, vandens ruošos įrenginiai 
Temperatūros matavimas, šilumokaičiai, šiluminiai siurbliai, pastato šildymo sistemos, saulės kolektoriai, vandens 
šildytuvai. 
 
 

Vandens tiekimas 
Vamzdynų armatūra, vandens tiekimo sistemų elementai, siurbliai. 
 

 

Vėdinimas, oro kondicionavimas 
Sieniniai kondicionieriai, ventiliacijos mazgai su šilumokaičiais, oro kondicionavimo sistemos, vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų automatika. 
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Praktinio mokymo centruose naudotis sukurta infrastruktūra ir mokomąja praktinio mokymo įranga kviečiame 

ir įmonių darbuotojus, norinčius tobulinti kvalifikaciją pagal neformaliojo ir tęstinio bei individualius poreikius 

atitinkančias mokymų programas. Mokymų ir kursų turinys bei laikas gali būti derinamas remiantis įmonės ir 

įmonės darbuotojų bei mokymo centro poreikiais bei galimybėmis.  

 

Šiuo metu kviečiame įmonių atstovus (vadovus, administracijos ir kitus darbuotojus) dalyvauti 

nemokamuose pažintiniuose vizituose ir technologiniuose užsiėmimuose susipažįstant su atskiromis 

mokymo programomis bei įranga ir mokomaisiais stendais. Siūlome šiuos užsiėmimus: 

 

 Elektros varikliai (2 val.). 

 Kolektoriniai elektros varikliai ir generatoriai (2 val.). 

 Lijininiai varikliai (2 val.). 

 Nuolatinės srovės bekolektoriniai varikliai (1 val.). 

 Pastato žaibosaugos sistema (1 val.). 

 Pramoninė jungiklių spintelė. Dažnio kaitiklis (2 val.). 

 Taikomoji reguliavimo technika – servomechanizmai (2 val.). 

 Tranzistorinės trigerinės schemos (2 val.). 

 Trumpai apie asinchroninį variklį (2 val.). 

 Žingsniniai varikliai (2 val.). 
 

 
Kadangi technologijų kaita – neišvengiamas procesas, Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centras nuo 2016 metų 

remiant ES fondų lėšomis vykdo Energetikos sektorinio praktinio 

mokymo centro plėtros darbus. Artimiausiu metu planuojama įsigyti 

papildomos mokomosios įrangos: atsinaujinančių energijos šaltinių ir apsauginės automatikos, šilumos ir 

kondicionavimo, termodinamikos ir vandentvarkos, elektros mašinų ir pavarų srityse. Neabejotinai planuojama 

vystyti šiuolaikinės energetikos ir IT technologijas, skirtas vykdyti energetinių sistemų automatikos 

projektavimo ir programavimo darbus. Plėtojant praktinio mokymo galimybes bus rengiamos naujos modulinės 

mokymo programos, profesinio mokymo programos bus papildomos naujomis kompetencijomis.  

 

 

Išsamesnę informaciją apie Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo Energetikos ir mechatronikos 

skyriuje įkurtą Energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą (Kalvarijų g. 159, Vilnius) rasite čia ir interneto 

svetainėje www.ems.vtvpmc.lt. Norėdami užsiregistruoti į pažintinius vizitus ar turėdami klausimų dėl įmonės 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prašome kreiptis šiais kontaktais: 

 
Aleksandr Osokin 
Energetikos ir mechatronikos skyriaus vedėjas 
Tel. (8 5) 247 7564, mob. 8 656 53319 
El. p. energetikossk@vtvpmc.vilnius.lm.lt  
 

  
Toma Grabauskaitė 
Sektorinių praktinio mokymo centrų vadovė 
Tel. (8 5) 277 2667, mob. 8 626 38707 
El. p. sektoriniai@vtvpmc.lt 
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