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Propano butano dujų naudojimo elektromontavimo darbuose mokymai 2019-03-04 

Aukštalipio darbų vadovų ir darbuotojų dirbančių aukštalipio darbus mokymai. 

 

2019-03-08 

 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais. Trukmė 8 val. 

 

2019-03-12 

Elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio, įrenginėjančio ir vykdančio darbus 

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

mokymai  ir atestacija.  

Asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį mokymai ir atestacija. 

 

2019-03-14 

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.  

 

 

2019-03-18 

VIETŲ NĖRA 

Avarinės elektros stoties dyzelių operatorius mokymai 

 
2019-03-18 

Ypatingojo statinio projekto dalies vadovų ir ypatingojo statinio projekto dalies 

vykdymo  priežiūros vadovų profesinių ir teisinių žinių mokymų organizavimas.  

Trukmė 3 d.  

Profesinių žinių vertinimą atlieka Lietuvos elektros energetikos asociacija (Toliau – 

LEEA).  
(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.). 

 

2019-03-26 

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų ir ypatingojo statinio specialiųjų 

statybos darbų techninės priežiūros vadovų profesinių ir teisinių žinių mokymų 

organizavimas.  Trukmė 3 d.  

Profesinių žinių vertinimą atlieka LEEA.  
(elektrotechnikos 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 

(signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas). 

 

2019-03-26 

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

kabelių linijų elektromontuotojų mokymai. Trukmė 2 d. 
Programa suderinta su „Energijos skirstymo operatoriumi“ 

2019-03-25 

„MOKYMŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ“  

GRAFIKAS 
 PLANUOJAMŲ MOKYMŲ  
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*Mokymų grafikas gali būti koreguojamas 

*Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės 

 

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos.  
Programa suderinta su „Energijos skirstymo operatoriumi“ 

 

2019-03-22 

VIETŲ NĖRA 

Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei jų atnaujinimo urbanizuotose teritorijose 

pagrindai darbų vadovams. Trukmė 1 d. 

 
2019-03-27 

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai neformalaus mokymo programa. 

Trukmė 1 d. 
2019-03-28 

Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbai. Trukmė 2 d. 

 
2019-03-28 

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymai 

Krovinių kabinėtojų mokymai 
2019-03-29 


