
Nematote paveikslėlių? Spauskite čia.

�TRANSPORTO SRITIES MOKYMŲ ��TVARKARAŠTIS:

ŽIŪRĖTI TVARKARAŠTĮ

NAUJIENOS !�

VAKARINIAI AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO
ŠALTKALVIŲ MOKYMAI

nuo gegužės 20 d.

Skubame pranešti, kad nuo šiol auto remonto specialistų mokymas tapo dar lankstesnis. Autotransporto
priemonių remonto šaltkalvio mokymo programą, galima ne tik mokytis dalimis ir pasirinkti aktualias temas,

bet ir mokytis VAKARAIS !

VARIKLIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
�
�Mokymų datos: 
nuo kovo 27 d. iki balandžio 10 d. 
nuo gegužės 29 d. iki birželio 12 d.���
�

TRANSMISIJOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

�Mokymų datos: 
nuo balandžio 11 d. iki balandžio 25 d.

nuo birželio 13 d. iki birželio 27 d.��
�

VAŽIUOKLĖS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

�Mokymų datos: 
nuo balandžio 11 d. iki balandžio 25 d.
nuo birželio 13 d. iki birželio 27 d.��

�STABDŽIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

���Mokymų datos: 
nuo balandžio 26 d. iki gegužės 10 d.

nuo birželio 28 d. iki liepos 11 d.
�

�
ELEKTROTECHNIKOS PAGRINDAI TRANSPORTO REMONTO
SPECIALISTAMS

�����Mokymų datos: 
nuo gegužės 22 d. iki birželio 5 d.
nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 6 d.�
�

B KATEGORIJA

Grupės renkamos kas 2 savaites !�

Nuo šiol, besimokantiems �B kategorijos �siūlome vieną iš papildomų naudų pasirinktinai NEMOKAMAI!*�

https://www.vjdrmc.lt/
https://www.vjdrmc.lt/uploads/Tvarkarastis/LOGISTIKA tvarkara%C5%A1tis.pdf
https://www.vjdrmc.lt/naujienos-2/
https://www.vjdrmc.lt/uploads/Tvarkarastis/LOGISTIKA tvarkara%C5%A1tis.pdf


VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ
TOBULINIMAS SU

VAIRAVIMO
SIMULIATORIUMI

VAIRAVIMAS
EKSTREMALIOMIS

SĄLYGOMIS SLIDŽIA
DANGA�

EKOVAIRAVIMO
PAMOKA

KURSAS "KAIP
NEAPSIGAUTI

AUTOSERVISE?"

*Renkantis daugiau, nei vieną papildomą naudą - kiekviena nauda apmokestinama papildomai.

"KET express"
Rekomenduojama besiruošiantiems eksternu arba, kaip papildoma
teorijos pamoka. Kelių eismo taisyklių mokymai per vieną dieną!
�
Užsiėmimų laikas: šeštadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val.

PAPILDOMOS VAIRAVIMO PAMOKOS
B, C, CE, D KATEGORIJOS

Pagal poreikį galima rinktis, papildomas vairavimo pamokas.
�1 praktinio vairavimo pamokos trukmė  - 1,5 valandos.

�
�Galimybė rinktis laiką: nuo 7:00 iki 20:00 val. (imtinai)

VADYBOS PAGRINDAI PIRMOJO LYGIO VADOVAMS
Atvirų mokymų data: gegužės 30-31 d.
�
�Vidinių mokymų data: derinama pagal poreikį.

SUSISIEKIME:
Miglė Motiejūnaitė
+370 672 13615

m.motiejunaite@mokymas.eu�����������

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Jeruzalės g. 53, LT-08420, Vilnius

�Transporto skyrius: Tyzenhauzų g. 17, LT-02106, Vilnius
www.mokymas.eu�

Jei šį laišką gavote per klaidą, prašome apie tai� informuoti siuntėją ir žinutę ištrinti. Atsiprašome dėl kilusių
nepatogumų. ���

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškio, spauskite čia

mailto:m.motiejunaite@mokymas.eu
http://www.mokymas.eu
https://www.google.com/maps?q=Jeruzal%C4%97s+g.+53,+LT-08420,+Vilnius&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjIvpnxyaXhAhVmwcQBHTHcBZ0Q_AUIDigB
https://www.google.com/maps/place/Tyzenhauz%C5%B3+g.+17,+Vilnius+02106/@54.6680388,25.288592,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46dd94446ba27d75:0x23d84f197e0719a1!8m2!3d54.6680388!4d25.2907807
https://www.vjdrmc.lt/
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