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Pavadinimas 

 

Mokymų pradžia 

VASARIS, KOVAS, BALANDIS 

Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų ir ypatingojo 

statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų 

profesinių ir teisinių žinių mokymai bei vertinimas.  Trukmė 3 d. 

Profesinių žinių vertinimą atlieka Lietuvos elektros energetikos asociacija 

(Toliau – 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). 

 

2021-03-08 

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). 

 

2021-03-08 

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. 
Programos suderintos su valstybine energetikos reguliavimo taryba 

2021-02-17 

2021-03-24 

2021-04-21 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymai. Trukmė 1 d. 
2021-03-19 

2021-04-23 

Priešgaisrinės saugos mokymai vadovams 
2021-03-19 

2021-04-23 

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 
2021-03-19 

2021-04-23 

Elektros instaliacijos ir įrenginių izoliacijos bei įžeminimo varžų  

matuotojo mokymai.  Trukmė 2 d. 
Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 

2021-03-18 

Darbuotojas, dirbantis aukštalipio darbus mokymai 

2021-02-26 

2021-03-26 

2021-04-30 

PLANUOJAMŲ MOKYMŲ   

GRAFIKAS 
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Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose 

technologijos (Darbai esant įtampai) 
Programa suderinta su Energijos skirstymo operatoriumi 

Renkama grupė 

 

Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo  tranšėjose ir vamzdžiuose 

technologijos mokymo programa 
Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 

Programa suderinta su Energijos skirstymo operatoriumi 

 

Renkama grupė 

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

apvalkalu ir oro kabelių linijų elektromontuotojų mokymo programa 
Programa suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 

Programa suderinta su Energijos skirstymo operatoriumi 

Renkama grupė 

Šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbai. 

Trukmė 16 val. 
Renkama grupė 

Elektros skirstomojo tinklo relinė apsauga ir automatika (RAA), mokymai Renkama grupė 

Medžių, krūmų, šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymai Renkama grupė 

Miško ruošos darbų vadovo mokymai Renkama grupė 

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymai Renkama grupė 

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorius mokymai Renkama grupė 

Žirklinio keltuvo operatoriaus mokymai Renkama grupė 

Krovinių/žmonių kėlimo mechaniniais keltuvais mokymai Renkama grupė 

 

MB „Mokymų energija“ 
Tel. +370 636 56686  

El. p. info@mokymuenergija.lt 
www.mokymuenergija.lt 


