Mokymo centre – „Elektrikų čempionatas 2018“. Vilniaus turnyras

Balandžio 12 d. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre tarptautinė energijos valdymo kompanija
Schneider Electric organizavo Lietuvos elektrikų čempionatą.
Schneider Electric kuria technologijas ir sprendimus, sudarančius galimybes saugiai, patikimai, efektyviai ir
tvariai valdyti energiją ir procesus. Kompanija pirmauja energijos valdymo skaitmeninio transformavimo ir
automatizavimo srityje, apimančioje namų valdas, pastatus, duomenų centrus, infrastruktūros ir pramonės
objektus.
„Elektrikų čempionatas 2018“ – įmonės iniciatyva jau kelintus metus iš eilės Lietuvoje organizuojamas elektros
instaliacijos meistrų čempionatas, kuriame dalyvauja specialistai iš reikšmingiausių šalies elektros montavimo
darbais užsiimančių įmonių.
Dėl Lietuvos čempionų titulo rungėsi 9 elektros instaliacijos meistrų komandos (komandą sudaro 2 žmonės) dvi iš profesinio mokymo įstaigų – Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro ir Elektrėnų profesinio
mokymo centro ir septynios - iš profesionalias elektros montavimo, projektavimo, remonto ir kitas paslaugas
teikiančių įmonių.
Čempionato dalyviams per tam skirtą laiką jiems priskirtose darbo vietose teko atlikti sudėtingas užduotis,
reikalaujančias kruopštumo, sumanumo bei žinių. Po dėžę relių, įvairių jungiklių, rozečių, daviklių bei kitų
komponentų gavę elektrikai turėjo pagal pateiktą schemą sumontuoti modernią elektros instaliaciją. Atidžiai
meistrų darbus stebėjusi komisija vertino, net tik kaip meistrai laikosi elektros instaliacijos saugumo taisyklių,
bet ir, ar tvarkinga jų darbo aplinka, ar kruopščiai sujungta elektros instaliacija bei laidai.
Geriausiai su užduotimis susitvarkė ir pirmą vietą laimėjo UAB „Artelas“. Antrą vietą - UAB „UVG Electic“, trečią
- UAB „Elmonta“. Trys geriausios komandos toliau varžysis čempionato finale Kaune.
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro komanda – Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo
elektromonterio mokymo programos mokiniai Edvardas Markevičius ir Donatas Zitikas užėmė ketvirtą vietą
čempionate. Šiems jaunuoliams - elektriko profesijos naujokams - geriausių šalies elektrikų varžybos – puiki
proga įsivertinti žinias, įgūdžius, tobulėti pasirinktoje profesijoje bei didžiulis iššūkis konkuruoti viename lygyje
su patyrusiais elektros instaliacijos meistrais.
Nuoširdžiai džiaugiamės mokymo centro komandos pasiekimais, dėkojame padėjusiems pasiruošti
mokytojams, linkime Edvardui ir Donatui sėkmingos karjeros, profesionalių iššūkių ir užtikrintų laimėjimų!

