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Kabelių degumo klasės. Pasikeitimai Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse 

nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Privalomieji LST ir LST EN kabelių konstrukcijos ir bandymų 

standartų reikalavimai Taisyklėse. Trukmė 2 val. 
(kvalifikacijos kėlimo mokymai elektros energetikos darbuotojams pagal "Energetikos objektus, įrenginius 

statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas" (LR Energetikos ministro 

įsakymas 2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-220) reikalavimus) 

 

2019-02-05 

 

Elektros įrenginiai sprogiose aplinkose. Trukmė 4 val. 
(kvalifikacijos kėlimo mokymai elektros energetikos darbuotojams pagal "Energetikos objektus, įrenginius 

statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas" (LR Energetikos ministro 

įsakymas 2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-220) reikalavimus) 

 

2019-02-05 

Asmenų, siekiančių įgyti eiti  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo 

pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos 

zonoje, kultūros paveldo vietovėje, mokymas ir žinių vertinimas. Trukmė 2 d.  

 

 

2019-02-11 

 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais. Trukmė 8 val. 

 

2019-02-12 

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymai 

Krovinių kabinėtojų mokymai 
2019-02-13 

Aukštalipio darbų vadovų ir darbuotojų dirbančių aukštalipio darbus mokymai. 

 

2019-02-15 

 

Elektrotechnikos darbuotojo, montuojančio, eksploatuojančio ir vykdančio darbus 

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

mokymai  ir atestacija.  

Asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį mokymai ir atestacija. 
 

2019-02-19 

Statinio projektavimo ir statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams 
(statinio projektavimo ir statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriai turintys pažymėjimą, pažymėjimo 

galiojimo metu (per 5 metus) ne mažiau kaip 2 kartus kiekvienais kalendoriniais metais turi tobulinti 

kvalifikaciją kursuose ar/ir seminaruose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais) 

2019-02-20 

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojų mokymai  2019-02-20 

Statybos teisė. 6 val. 
(parengta pagal  paskutiniuosius norminių aktų pasikeitimus) 

 

2019-02-25 

Asmens, atsakingo už vartotojo šilumos ūkį mokymai ir atestacija. 

Pastato šilumos punktus aptarnaujančių specialistų ir/ar darbininkų mokymai ir atestacija. 

 

2019-02-26 

„MOKYMŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ“  

GRAFIKAS 
 PLANUOJAMŲ MOKYMŲ  

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


