
ENERGETIKOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS 

2019 m. pirmas ketvirtis 
 

 

ELEKTROS ENERGETIKA 

ELEKTROMONTUOTOJŲ MOKYMAI 

Mokymo programos pavadinimas Mokymo pradžia Mokymo trukmė 

 

Elektros energetikos sektoriaus 

darbuotojų mokymas ir atestavimo 

organizavimas (PK, VK, AK 

kategorijos) 

Elektros įrenginių eksploatavimas 

2019.03.14 

2019.04.11 
2 d. Elektros energijos vartojimas 

Elektros objektų ir įrenginių statyba 

(montavimas) 

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojų mokymai 2019.03.04 4 d. 

Elektros įrenginių įrengimo ir 

eksploatavimo elektromonteris  

Mokymai 2019.04.08 15 sav. 

Mokymai  NAUJIENA –VAKARINĖ GRUPĖ! derinama derinama 

Eksternas/Kompetencijų vertinimas (įgytų 

profesinių žinių patikrinimas) 
Nuolat vykdoma  

Automatizuotų sistemų ir programuojamų valdiklių eksploatavimo (elektriko-

automatiko) mokymai (Schneider, Siemens, ABB gamintojai) 
NAUJIENA –VAKARINĖ GRUPĖ! 

2019.04.08 3 sav. 

Apsaugos bei vaizdo stebėjimo sistemų montuotojų mokymai 2019.03.28 1 sav. 

Apšvietimo matuotojų mokymai NAUJIENA! derinama Nuo 2 d. 

Avarinės elektros stoties dyzelių operatorių mokymai derinama Nuo 2 d. 

Saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių montuotojų mokymo 

programos NAUJIENA! 
derinama derinama 

Periodinės atestacijos vykdomos nuolat pagal poreikį 

SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROMONTUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Propano-butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymai Nuolat vykdoma 1 d. 

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų mokymai (programa suderinta su ESO, 

AB) Mūsų privalumas: suteikiame teorinių žinių ir praktinių gebėjimų su CELLPACK, 

RAYCHEM, ENSTO, 3M, AIZ gamintojų movomis ir kitomis pagal poreikį! 
Nuolat vykdoma 2 sav. 

Žemos įtampos kabelių movų montuotojų (visų gamintojų movų) peratestacija 

(programa suderinta su ESO, AB) 
Nuolat vykdoma 1 d. 

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojų mokymai (programa suderinta su 

ESO, AB) 
2019.02.25 2 sav. 

12 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų 

gamintojų movos) (programa suderinta su ESO, AB) 
Nuolat vykdoma Nuo 1 d. 

42 kV kabelių movų montuotojų kvalifikacijos kėlimas/peratestacija (visų 

gamintojų movos) (programa suderinta su ESO, AB) 
Nuolat vykdoma Nuo 1 d. 

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos 

mokymai (programa suderinta su ESO, AB) Mokymai orientuoti į technologijas, 

aktualiausias ESO tinkle! 
2019.03.12 4 d. 

Elektrotechninio personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, 

0,4 – 10 kV įtampos skirstomojo elektros tinklo įrenginiuose mokymai (programa 

suderinta su ESO, AB) 

2019.03.27 3 d. 

0,4-10 kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais, oro linijų laidų su apvalkalu ir 

oro kabelių linijų elektromontuotojų mokymai (programa suderinta su ESO, AB) 
2019.02.26 2 d. 

Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba 

arti jų mokymai (B1, S1, S2, S3 moduliai) (programa suderinta su ESO, AB) 
2019.03.06 2 d. 

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjų apsauginėse zonose mokymai derinama Nuo 1 d. 

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir 

pylimuose mokymo programa 
derinama 

Nuo 1 d. 

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo 

mokymo programa 
Nuo 1 d. 

SAUGOS DARBE MOKYMAI 

Periodiniai darbų saugos mokymai įmonės darbuotojams (mokymų temos 

pasirenkamos pagal įmonės specifiką) 
Pagal poreikį Nuo 1 val. 



ENERGETIKOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS 

2019 m. pirmas ketvirtis 

 
 

 

 

 Galimas ir vakarinis mokymas. 

 Mokymo grafikas gali būti koreguojamas. 

 Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės. 

 Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su 

paraiška arba atvykus į mokymą. 

 

PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO. 

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: 

Sandra Penkauskaitė 

Mob. +370 611 46 177  

El. p. s.penkauskaite@mokymas.eu 

 

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 

Jeruzalės g. 53, LT-08420 Vilnius 

www.mokymas.eu 

 

DUJŲ ENERGETIKA 

Mokymo programos pavadinimas Mokymo pradžia Mokymo trukmė 

Dujų energetikos 

sektoriaus darbuotojų 

mokymas ir atestavimo 

organizavimas 

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymai 

derinama Nuo 1 sav. 

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio 

mokymai 

Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 

kW galios eksploatavimo vadovo mokymai 

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio 

mokymai 

Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių 

montuotojo mokymai 

Dujų sistemų iki 1,6 MPa ir magistralinių dujotiekių 

statybos priežiūros meistro mokymai 

Konsultacijos vyksta nuolat pagal poreikį 

SEMINARAI 

SEMINARAI LR APLINKOS MINISTERIJOS ATESTATAMS PRATĘSTI 

Mokymo programos pavadinimas Mokymo pradžia Mokymo trukmė 

Seminarai suderinti su 

LR Aplinkos ministerija 

(Programos žymuo: 

M-151-17-VJDRMC) 

LST 2010:2017 standarto reikalavimai kabelių 

projektavimui. Kabelių montavimo ir tvirtinimo 

sistemos. Vamzdžių sistemos elektros laidams tiesti 

(organizuojama kartu su NETA) NAUJIENA! 

Daugiau informacijos apie seminarą rasite čia  

2019.03.07 

2019.03.28 
1 d. 

Elektros energijos kokybės parametrų nustatymo ir 

užtikrinimo inžinerinės techninės priemonės 
derinama 1 d. 

Šviesolaidžių kabelių montavimas derinama 2 d. 

Radijo relinės linijos (RRL) projektavimas ir 

montavimas 
derinama derinama 

Priešgaisrinės saugos sistemos ir avarinis apšvietimas derinama 1 d. 

Visas kvalifikacijos tobulinimo seminarų temas rasite čia Susirinkus grupei 

KITI SEMINARAI 

Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS NAUJIENA! 2019.03.15 1 d. 

Statybos teisė 2019.03.15 1 d. 

Elektros įrenginiai ir kabelių izoliacijos bandymai bei matavimai derinama 1 d. 

Galios kabelių pradūrimo arba nukirpimo techniniai inžineriniai sprendimai derinama 1 d. 

 

KITI ARTĖJANTYS RENGINIAI 

Bendradarbiaujant su Lietuvos elektros energetikos asociacija (LEEA) 

organizuojame projekto ir statybos sričių specialistų profesinių žinių vertinimą ir 

atestavimą naujų Aplinkos ministerijos atestatų išdavimui bei turimų atestatų sričių 

praplėtimui NAUJIENA! 

2019.03.15-21 d. 

mailto:s.penkauskaite@mokymas.eu
http://www.mokymas.eu/
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