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*Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės 

 

PAVADINIMAS 
 

Mokymų 

pradžia 

2019 m. GEGUŽĖ VILNIUS 
 

Registracija:  

El. paštu: jurgita@mog.lt arba info@mog.lt 

Tel. +370 677 29399 
 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais. Trukmė 1 d. 

 

2019-05-10 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti 

objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, 

priešgaisrinės saugos mokymai. Trukmė 8 val. Vilnius 

 

2019-05-13 

Elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio, įrenginėjančio ir vykdančio darbus elektros 

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

atestacija. Trukmė 1 d. 

 

Asmens, atsakingo už vartotojo elektros ūkį mokymai ir atestacija. Trukmė 1 d. 

 

 

2019-05-16 

 

Aukštalipio darbų vadovų ir darbuotojų dirbančių aukštalipio darbus mokymai. Trukmė 1 d. 

 

2019-05-17 

 

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.  

 

2019-05-20 

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymai. Trukmė 1 d. 

Krovinių kabinėtojų mokymai. Trukmė 1 d. 

 

2019-05-24 

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.). 

 

2019-05-27 

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). 

 

2019-05-27 

„MOKYMŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ“  

GRAFIKAS 
 PLANUOJAMŲ MOKYMŲ  

UAB „Mokymų organizavimo grupė“ 
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