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SANTECHNIKŲ IR ŠVOK SISTEMŲ MONTUOTOJŲ 
MOKYMAI 

 

       8 603 89 073     Jolanta Žalienė                        j.zaliene@mokymas.eu 

SANTECHNIKŲ MOKYMAI pradžia / trukmė 

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa  2023-09-07 (dieninė grupė) 

Vidaus santechninių sistemų montavimas, priežiūra ir remontas (5 sav.) derinama pagal poreikį 

Pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos, vandens ėmimo armatūros prietaisų 
montavimas, priešgaisrinio vandentiekio įrengimas (7 sav.) 

derinama pagal poreikį 

Skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 Mpa) ir vandens šildymas (iki 110° C), 
katilinių montavimas ir eksploatavimas, pastato šildymo sistemų bei prietaisų montavimas 
ir eksploatavimas (7 sav.) 

derinama pagal poreikį 

Nuotekų surinkimo iš nuotekų valymo įrenginių (buitinių nuotekų valymo įrenginių, 
nuotekų kaupimo rezervuarų ir kt.) 

derinama pagal poreikį 

Grindinio šildymo sistemų įrengimas (2 d.) derinama pagal poreikį 

ŠVOK SISTEMŲ MONTUOTOJŲ MOKYMAI 

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų montuotojo modulinė profesinio 
mokymo programa   

2023-09-07 (vakarinė grupė) 

Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistema vamzdynų ir prietaisų montavimas ir 
priežiūra 

derinama pagal poreikį 

Pastato vėdinimo sistemų įrengimas ir priežiūra   2023-09 

Šilumos siurblių montavimas ir priežiūra   2023-10 

Freoninių šaldymo įrenginių montavimas   VAKARINĖ GRUPĖ 2023-05 (22-26 d.) 
2023-06 (26-30 d.) 
2023-08 (21-25 d.) 

Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, 
šiluminiais siurbliais (programos kodas 260071107)   VAKARINĖ GRUPĖ 

ŽINIŲ VERTINIMAS 

Kompetencijų vertinimas/ eksternas (1-2 d.) 

skirta turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti santechniko profesinės 
kvalifikacijos diplomą ar pažymėjimą vyksta nuolat 

EN 13067 „Plastikus suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. 
Suvirintos termoplastikų sąrankos“ (1-2 d.) 

KITI SU DARBO SPECIFIKA SUSIJĘ MOKYMAI 

Šilumos energetikos, dujų energetikos darbuotojų mokymas ir atestavimo organizavimas 
(2-3 d.) Daugiau informacijos rasite čia 

derinama pagal poreikį 

*nuotoliniai mokymai. 
**mokymų datos gali keistis priklausomai nuo LR vyriausybės paskelbtų apribojimų. 
Mokymo grafikas gali būti koreguojamas. 
Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės. 
Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su paraiška arba atvykus į mokymą. 
   

PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.                   

 INFORMACIJA IR REGISTRACIJA: 

       Jolanta Žalienė 

       8 603 89 073 
       j.zaliene@mokymas.eu 
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