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PAVADINIMAS 
 

Mokymų 

pradžia 

LAPKRITIS I dalis 
 
Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį mokymai ir atestacija. Trukmė 8 val. 

Vilnius 
 

2017-11-06 

Elektrotechnikos darbuotojo, montuojančio, eksploatuojančio ir vykdančio darbus 

elektros įrenginiuose, kuriems suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija 

mokymai ir atestacija. Vilnius 

 

2017-11-06 

0,4 – 10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti 

operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą). Trukmė 80 val. 

Vilnius 
(programa suderinta su „Energijos skirstymo operatoriumi“ AB) 
 

2017-11-09 

Elektros įrenginiai ir kabelių izoliacijos bandymai bei matavimai. Trukmė 8 val. 

Vilnius 
(seminaras skirtas atestuotiems ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovams, ypatingo statinio 

specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams) 
 

2017-11-10 

Maitinimo šaltiniai pastotėse. Trukmė 5 val. Vilnius 
(seminaras skirtas atestuotiems ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovams, ypatingo statinio 

specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, ypatingo statinio projekto dalies vadovams ir 

ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams, 

statybos darbų ekspertizės vadovams) 

2017-11-13 

 

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovų ir ypatingojo statinio projekto dalies 

vykdymo  priežiūros vadovų profesinių ir teisinių žinių vertinimas. Trukmė 24 val. 

Vilnius 
(projekto dalys (pagal STR 1.04.04:2017): elektrotechnikos (iki 400 kV įtampos); - procesų valdymo ir 

automatizacijos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos;  gaisro aptikimo ir 

signalizavimo.) 

2017-11-13 

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų ir ypatingojo statinio specialiųjų 

statybos darbų techninės priežiūros vadovų  profesinių ir teisinių žinių vertinimas. 

Trukmė 16 val. Vilnius 
(specialieji statybos darbai: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;  elektros tinklų 

(išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų 

valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;  statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, statinio gaisrinės saugos 

inžinerinių sistemų įrengimas) 

 

2017-11-13 

Kompleksiniai statinio statybos ir statybos techninės priežiūros vadovų,  statinio 

specialiųjų statybos darbų vadovų bei specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 

vadovų  kvalifikacijos tobulinimo mokymai 
2017-11-13 

„MOKYMŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ“  

GRAFIKAS 
 PLANUOJAMŲ MOKYMŲ  

UAB „Mokymų organizavimo grupė“ 
Adresas: Laisvės pr. 58-606, Vilnius 
Tel. +370677 29399 
El. p. info@mokymugrupe.lt 
www.mokymugrupe.lt 
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