DUJŲ ENERGETIKA
Kategorija

Programos pavadinimas

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo *

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-12

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio *

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-12

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-27

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms
operatoriaus
Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW
galios eksploatavimo vadovo
Vartotojų dujų sistemų su dujas įrenginiais iki ir daugiau kaip 120
kW galios eksploatavimo vadovo *
Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus

DUJŲ SISTEMAI

DUJŲ SISTEMŲ IKI
1,6 MPa IR
MAGISTRALINIŲ
DUJOTIEKIAI

MAGISTRALINIŲ
DUJOTIEKIAI

KITOS

Mokymo pradžia
Vilnius

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-12

2019-02-11

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-27

Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio
Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos
eksploatavimo vadovo
Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2018-12-05

2019-02-26

2019-02-27

Šaltkalvio dujų balionų keitėjo *

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-27

Suskystintų dujų balionų sandėlininko
Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir
eksploatavimo vadovo
Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojo

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-27

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

Suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinisto

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

Suskystintų dujų pilstymo stoties šaltkalvio
Pastatų dujų sistemų (su prietaisais iki 120 kW galios)
montavimo priežiūros meistro

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

Varinių vidaus dujotiekių lituotojo-montuotojo
Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir
automatikos šaltkalvio
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų
šaltkalvio montuotojo
Deguonies balionų pildytojo remontininko
Dujotiekių elektrotechninės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo
ir eksploatavimo šaltkalvio
Dujotiekių elektrotechninės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo
ir eksploatavimo vadovo*
Dujų sistemų iki 1,6 Mpa ir magistralinių dujotiekių statybos
priežiūros meistro

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-07

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-27

2019-02-27

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-27

2019-02-04

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-04

2019-02-05

Dujų sistemų iki 1,6 Mpa ir magistralinių dujotiekių montuotojo

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-04

2019-02-05

Dujų sistemų iki 1,6 Mpa ir magistralinių dujotiekių projektuotojo*

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-04/05

Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovas*

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-04

2019-02-05

Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvis*

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-04

2019-02-05

Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinistas
Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos
(KMP ir A) eksploatavimo vadovas
Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos
(KMP ir A) eksploatavimo šaltkalvis
Veikiančių magistralinių dujotiekių suvirintojo

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-18

2019-02-26

Magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties operatoriaus

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

Darbuotojų, eksploatuojančių perkrovos stoties suskystintųjų
gamtinių dujų įrenginius

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

Darbuotojas vykdantis pavojingus darbus gamtinių dujų aplinkoje

2019-02-18

2019-02-27

2019-02-04/05

Darbininko, atliekančio vamzdynų izoliavimo darbus

2019-02-18

2019-02-26

2019-02-04/05

Telekomunikacijų sistemų ir linijų eksploatavimo vadovo
Portatyvinių dujų balionų keitėjo
Propano-butano dujų naudojimas elektromontavimo
darbuose
Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo

2019-02-15

2019-02-27

2019-02-04/05

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-04/05

2019-02-15

2019-02-27

2019-02-04/05

2019-02-15

2019-02-26

2019-02-04/05
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2019-02-05

2019-02-05

2019-02-05

2019-02-06

2019-02-05

2019-02-05

2019-02-05

ELEKTROS ENERGETIKA
Kategorija

Programos pavadinimas

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

2019-02-25

2019-02-14

2019-03-18/28

2019-02-11

2019-02-25

2019-02-14

2019-03-18/28

Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektriko

2019-02-11

2019-02-14

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus

2019-02-28

2019-02-14

2019-02-06

2019-02-14

2019-02-04/05

2019-02-11

2019-02-14

2019-03-25/29

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-11/14

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-11/14

2019-02-18

2019-02-21

2019-03-25/29

2019-02-18

2019-02-21

2019-03-25/29

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-11
2019-02-11

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio
Elektros energijos realizavimo elektromonterio - kontrolieriaus
ELEKTROS

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo*
Kabelių linijų elektromontuotojo

KABELIŲ LINIJŲ
TECHNOLOGIJOS

Žemos įtampos kabelių movų elektromontuotojas (skirta VEI atestato
išėmimui)
Aukštos įtampos kabelių movų elektromontuotojas (skirta VEI atestato
išėmimui)
Iki 42 kV įtampos kabelių klojimo tranšėjose ir vamzdžiuose technologijos
mokymo programa
Galios kabelių saugaus pradūrimo (prašovimo) technologijų taikymas
Asmens, atsakingo už įmonės elektros ūkį*
Elektrotechnikos darbuotojas (PK, VK, AK), vykdantis darbus elektros
įrenginiuose*
Elektrotechnikos darbuotojai, eksploatuojantys elektros įrenginius*
Energetikos įmonių, eksploatuojančių/ montuojanių elektros įrenginius
vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio*

ELEKTROMONTERIAI

RELINĖ APSAUGA

Mokymo pradžia
Vilnius

Panevėžys

2019-02-22
2019-02-07

2019.02.26

2019-02-13

2019-02-11

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-18

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-18

2019-02-25

2019-02-21

2019-01-28

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus

2019-02-11

2019-02-21

Bandymai įjungiant paaukštintą įtampą iš pašalinio įtampos šaltinio

2019-02-11

2019-02-21

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių įsisavinimas

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-18

Elektrotechnikos pagrindai neelektrotechniniam personalui

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-18

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-01

2019-02-18

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-01

2019-02-26

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-01

2019-02-26

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-01

0,4-10 kV įtampos oro linijų (OL), oro linijų laidais su apvalkalu (OLA) ir oro
kabelių linijų(OKL) elektromontuotojų *
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio
gauti operatyvinio remonto personalo teises (išskyrus žiedinį tinklą) (ESO
tinklas)
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio
gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant žiedinį tinklą) (ESO
tinklas)
Rangovinės organizacijos darbuotojo, pretenduojančio gauti operatyvinioremonto darbuotojo teises dirbti 110-400 kV elektros perdavimo tinklo
objektuose (LitGrid tinklas)
Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo matuotojas*

2019-02-22

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-19

Darbuotojas, dirbantis su optiniu kabeliu ir šviesolaidine įranga

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-28

Geležinkelio kontaktinio tinklo elektromontuotojas
Skirstomojo elektros tinklo kokybės parametrų identifikavimas ir jų
charakteristikų analizė
S1 - 0,4 kV įtampos oro linijų (OL)
Darbų vykdymo veikiančiuose
elektros įrenginiuose ant įtampą
atvadų prijungimas (atjungimas) esant
turinčių dalių arba arti jų moduliai:
įtampai, srovinėse dalyse*
S2 - įvadinio automatinio jungiklio
B1 - Darbuotojų sauga vykdant
keitimas įvadiniame apskaitos skyde
pirmos kategorijos darbus
veikiančiuose elektros įrenginiuose* (spintoje) esant įtampai srovinėse
dalyse*
S3 - darbai esant įtampai 0,4 kabelinėje
spintoje*
Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

2019-02-19

2019-02-21

2019-02-19

2019-02-22

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-19

2019-02-19

2019-02-22

2019-02-19

2019-02-19

2019-02-21

2019-02-20

2019-02-18

2019-02-22
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2019.02.26

ŠILUMOS ENERGETIKA
Kategorija

SLĖGINIAI (INDAI,
VAMZDYNAI, KATILAI)

ŠALDYMO ĮRENGINIAI

KITOS

Programos pavadinimas

Mokymo pradžia
Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Slėginių indų priežiūros meistro *

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-12

Slėginių indų operatoriaus

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-12

2019-02-19

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-12

2019-02-19

Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-18

Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros
meistro
Oro kompresorių priežiūros meistro *

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-13

2019-02-19

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-13

2019-02-19

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-19

2019-02-12

Energetinių katilų priežiūros meistro

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-19

Energetinių katilų mašinisto
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų
kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko
Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus
*
Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio
aptarnaujančio personalo, priežiūrą *
Katilų derintojo

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-19

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-13

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-08

2019-02-13

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-06

2019-02-13

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-18

2019-02-13

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto

2019-02-12 2019-02-18

2019-02-18

2019-02-13

Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko

2019-02-12 2019-02-18

Freoninių šaldymo įrengimų mašinisto – remontininko

2019-02-07 2019-02-18

2019-02-25

Šaldymo kompresorių priežiūros meistro

2019-02-07 2019-02-19

2019-02-25

2019-02-12

Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį
Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos
ūkį *

2019-02-07 2019-02-19

2019-02-08

2019-02-04

2019-02-12 2019-02-19

2019-02-08

2019-02-04

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį*

2019-02-12 2019-02-19

2019-02-08

2019-02-04

Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų
eksploatavimas

2019-02-12 2019-02-19

2019-02-08

2019-02-04

Šilumos energetikos įmonių eksploatuojančių/montuojančių šilumos
2019-02-12 2019-02-19
įrenginius vadovai, padalinių vadovai, ar jų įgalioti asmenys

2019-02-08

2019-02-04

Pastatų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrintojo mokymo
programa

2019-02-13 2019-02-19

2019-02-08

Energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančio specialisto

2019-02-13 2019-02-19

Saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių
montuotojų
Geoterminių sistemų ir šilumos siurblių montuotojų

2019-02-13 2019-02-19
2019-02-13 2019-02-19

Biomasės katilų ir nemūrinių krosnių montuotojų

2019-02-13 2019-02-19

Šilumos punktus aptarnaujančio šaltkalvio

2019-02-13 2019-02-19
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2019-02-08

Panevėžys

2019-02-19

2019-02-19

2019-0219/20
2019-0219/20
2019-0219/20

NAFTOS ENERGETIKA
Kategorija

DEGALINĖS

NAFTOS PRODUKTAI

Programos pavadinimas

Mokymo pradžia
Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo*

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08

2019-02-06

2019-02-20

Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus*

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08

2019-02-06

2019-02-20

Naftos produktų degalinės operatoriaus *

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08

2019-02-07

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje
darbo vadovo *

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08

2019-02-07

Naftos produktų operatoriaus*

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro *

2019-02-07

2019-02-25

2019-02-07/08
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2019-02-20

2019-02-07

2019-02-20

MIŠKININKYSTĖ
Mokymo pradžia
Kategorija

MIŠKININKYSTĖ

Programos pavadinimas
Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Miško ruošos darbų vadovo*

2019-02-05

2019-02-12

2019-03-01

2019-02-18

2019-02-07

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose*

2019-02-05

2019-02-12

2019-03-01

2019-02-18

2019-02-07

Medkirčio *

2019-02-05

2019-02-12

2019-02-18

2019-02-07
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SUVIRINIMAS
Konsultacija
Kategorija

SUVIRINIMO DARBAI

Programos pavadinimas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) tęstinio neformaliojo
profesinio mokymo programa *

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Suvirinimo darbų priežiūros meistras (suvirinimo koordinatorius)*

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Polietileninių vamzdžių, jungiamų sandūriniu, balniniu ir moviniu
būdais, suvirintojai*

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Polietileninių vamzdžių, jungiamų sandūriniu, balniniu ir moviniu
būdais, suvirinimo darbų priežiūros meistras

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis

2019-02-20

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Metalo suvirintojas elektra*

2019-02-05

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Suvirintojo dujomis

2019-02-05

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Darbuotojų atliekančių suvirinimo darbus autoremonto dirbtuvėse

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Vamzdynų izoliavimo darbų vadovo

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Darbininko, atliekančio vamzdynų izoliavimo darbus

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

Metalo laužo kontrolieriaus

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį
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DARBŲ SAUGOS
Kategorija

Programos pavadinimas

Mokymo pradžia
Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Aukštalipio darbų vadovo*

2019-02-25

2019-02-21

2019-02-11

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus*

2019-02-25

2019-02-21

2019-02-11

Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio

2019-02-15

2019-02-21

2019-02-12

Automobilių keltuvo operatoriaus

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-12

Krautuvų vairuotojo*

2019-02-15

2019-02-21

2019-02-14

2019-02-11

2019-02-07

Autokrautuvo vairuotojo

2019-02-15

2019-02-21

2019-02-14

2019-02-11

2019-02-07

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo

2019-02-15

2019-02-21

2019-02-14

2019-02-12

2019-02-07

Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-14

AUKŠTALIPIAI

AUTOMOBILIŲ ĮRANGA

KRAUTUVAI
KOMPRESORIŲ
MAŠINISTO

KĖLIMO ĮRENGINIAI
(KRANAI)

ŠULINIAI

GRUNTAI

PAVOJINGI DARBAI

HĮ ir PP

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

2019-02-11

2019-02-21

2019-02-14

Kėlimo kranų darbo vadovo*

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-05

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro*

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-05

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-05

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus*

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-06

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-06

Krovinių kabinėtojo

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-06

Šiauliai
2019-02-07
2019-02-25
2019-02-07
2019-02-25

2019-02-12
2019-02-06
2019-02-26
2019-02-06
2019-02-26
2019-02-06
2019-02-26
2019-02-05
2019-02-25
2019-02-06
2019-02-26
2019-02-06
2019-02-26
2019-02-06
2019-02-26

Panevėžys
2019-02-07
2019-02-07

2019-02-07
2019-02-07
2019-02-07
2019-02-07
2019-02-07
2019-02-07

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-06

Plataus profilio liftininkas*
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose
vykdomų darbų vadovo
Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose,
uždarose talpyklose
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose,
vadovo
Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose
ir pylimuose
Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-06

2019-02-07

2019-02-21

2019-02-15

2019-02-12

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-21

2019-02-15

2019-02-12

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-21

2019-02-15

2019-02-12

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-21

2019-02-15

2019-02-12

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-21

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais

2019-02-07

2019-02-21

2019-01-25

Darbuotojas, dirbantis su cheminėmis medžiagomis*

2019-02-07

2019-02-21

2019-02-28

2019-02-28

Darbų, vykdomų su cheminėmis medžiagomis vadovas

2019-02-28

2019-02-21

2019-02-28

Krovinių tvarkymas rankomis

2019-02-28

2019-02-21

2019-02-28

Darbuotojas, atliekantis darbus triukšme

2019-02-28

2019-02-21

Darbas su nemechanizuota pastūma

2019-02-28

2019-02-21

Darbų parakiniais statybos įrankiais instruktoriaus

2019-02-28

2019-02-21
2019-02-21

Parakinių statybos įrankių operatoriaus

2019-02-28

Pirmos pagalbos privalomieji mokymai

2019-02-28

2019-02-21

Higienos įgūdžių privalomieji mokymai

2019-02-28

2019-02-21

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-28

Padalinio vadovo

2019-02-28

2019-02-27

Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

Komiteto narių
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių
įmonėse
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos
rūšių įmonėse
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupių ekonominės veiklos
rūšių įmonėse

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos
DARBUOTOJŲ SAUGA IR
tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
SVEIKATA

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-06

2019-02-28

2019-02-18

2019-02-28

2019-02-27

2019-02-28

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-27

2019-02-28

2019-02-18

2019-02-28

2019-02-27

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės
veiklos rūšių įmonėse
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių
ekonominės veiklos rūšių įmonėse
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės
ekonominės veiklos rūšių įmonėse
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems
pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių
priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos*
Dūmtraukių ir ventiliacijos kanalų aptarnavimo vadovo mokymo
programa
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA Įmonių, įstaigų ir organizacijų priešgaisrinės saugos mokymai
darbuotojams*
Dūmtraukių ir ventiliacijos kanalų aptarnavimo vadovo mokymo
programa

2019-02-21

2019-02-25

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-27

Dūmtraukių, vėdinimo kanalų prižiūrėtojo ir dūmtraukių įdėklų montuotojo

2019-02-25

2019-02-18

2019-02-21

2019-02-27

Kaminkrėčio mokymo programa

2019-02-25

2019-02-18

*nuotolinis mokymas Moodle

2019-02-27

RADIACINĖ SAUGA
Kategorija

MEDICINA

METALO LAUŽAS

Programos pavadinimas

Mokymo pradžia
Vilnius

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą medicininės paskirties
objektuose, kuriuose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės
generatoriai (rentgenodiagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo
pradinio mokymo programa
Asmenų, dirbančių medicininės paskirties objektuose, kuriuose
naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
(rentgenodiagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo pradinio
mokymo programa
Asmenų, dirbančių medicininės paskirties objektuose, kuriuose
naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
(rentgenodiagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo periodinio
mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą medicininės paskirties
objektuose, kuriuose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės
generatoriai (rentgenodiagnostikoje), radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa
Metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužų ir atliekų perdirbimo
įmonių vadovų ir (ar) administracijos atstovų radiacinės saugos
privalomojo pradinio ir periodinio mokymo programa

NEMEDICININIAI
ATVIRIEJI III-V
KATEGORIJA

Klaipėda

2019-02-07

2019-03-18/20

2019-02-07

2019-03-18/20

2019-02-07

2019-03-18/20

2019-02-07

2019-02-25

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties
objektuose, naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos uždaruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
pradinio mokymo programa

2019-02-07

2019-02-25

Darbuotojų, dirbančių nemedicininės paskirties objektuose,
naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos uždaruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa

2019-02-07

2019-02-25

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties
objektuose, naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos uždaruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa

2019-02-07

2019-02-25

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties
objektuose, naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos atviruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
pradinio mokymo programa

2019-02-07

Darbuotojų, dirbančių nemedicininės paskirties objektuose,
naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos atviruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
pradinio mokymo programa

2019-02-07

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties
objektuose, naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos atviruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa

2019-02-07

2019-02-07

2019-02-18

2019-02-12

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai,
radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa

2019-02-06/08

2019-02-18

2019-02-12

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai,
radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa

2019-02-06/08

2019-02-18

2019-02-15

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su dantų
rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa

2019-02-06/08

2019-02-18

2019-02-15

ODONTOLOGAI

VETERINARAI

Panevėžys
2019-03-18/20

2019-02-07

Darbuotojų, dirbančių nemedicininės paskirties objektuose,
naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos atviruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
periodinio mokymo programa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su dantų
rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo pradinio 2019-02-06/08
mokymo programa

Šiauliai

2019-02-07

2019-02-07

Metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo
įmonių darbuotojų radiacinės saugos privalomojo pradinio ir periodinio
mokymo programa
Darbuotojų, dirbančių nemedicininės paskirties objektuose,
naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos uždaruosius
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo
pradinio mokymo programa

NEMEDICININIAI,
UŽDARIEJI III-V
KATEGORIJA

Kaunas

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai veterinarijoje, radiacinės
saugos privalomojo pradinio mokymo programa

2019-02-18

Asmenų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
veterinarijoje, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo
programa

2019-02-18

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai veterinarijoje, radiacinės
saugos privalomojo periodinio mokymo programa

2019-02-18

Asmenų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
veterinarijoje, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo
programa

2019-02-18

STATYBA
Kategorija

STATYBOS DARBAI

Programos pavadinimas

Mokymo pradžia
Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo

Pagal poreikį

2019-02-20

2019.01.25

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais

Pagal poreikį

2019-02-20

2019-02-21

Darbų parakiniais statybos įrankiais vadovo

Pagal poreikį

2019-02-20

Panevėžys

