+

DARBŲ SAUGOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

8 698 56 093

2022 GEGUŽĖ

registracija@mokymas.eu

mokymo pradžios data

2

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus/ Aukštalipių darbų
vadovas

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

√*

23

24

25

26

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Kėlimo kranų darbų vadovas

√*

Krovinių kabinėtojas

√*

Nuo žemės valdomo tiltinio krano operatorius

√*

√*
√*

Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatuotojas

√*

√*

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

√*

√*

Statybinio keltuvo operatorius

√*

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos
Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose
statiniuose, uždarose talpyklose / Šuliniuose ir kituose
požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų
vadovas

√*

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus
iškasose ir pylimuose / Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų,
vykdomų iškasose ir pylimuose vadovas

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, dirbantis visų
ekonominės veiklos rūšių įmonėse
DSS specialistų /
vadovų mokymai

31

√*

šaltkalvis montuotojas)

Sauga dirbant
žemės darbus

30

√*

Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas (Kėlimo įrenginių

Saugus darbas
a aukštyje /
su kėlimo
įrenginiais

27

√*

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos
ir sveikatos klausimais mokymai

√*

Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos
srityje neformalūs mokymai

√*

Darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų
saugos ir sveikatos funkcijas bei darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistų kompetencijų tobulinimas

√*

Gaisrinės saugos mokymai vadovams
Pirmosios pagalbos mokymai
Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais/Darbo su
asbestu ir jo gaminiais vadovas
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose
Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo
Kiti mokymai
urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams
Periodinės atestacijos
CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI
Chemines saugos mokymai
Radiacinės ir branduolinės saugos mokymai
Suomiški "OCCUPATIONAL SAFETY card" (žalia kortelė) mokymai
Daugiau mokymo programų rasite čia

*nuotoliniai mokymai
**mokymų datos gali keistis priklausomai nuo LR vyriausybės paskelbtų apribojimų.
Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės ir vakarinis mokymas.
Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su paraiška arba atvykus į mokymą.
PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.

√*

√*
√*

VYKDOMOS NUOLAT
√*
√*
√*

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:
8 698 56 093
registracija@mokymas.eu

VERSLO KLIENTŲ KONSULTAVIMAS:
Jolanta Žalienė
8 603 89 073
j.zaliene@mokymas.eu

+

DARBŲ SAUGOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

8 698 56 093

2022 BIRŽELIS

registracija@mokymas.eu

mokymo pradžios data

1

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus/ Aukštalipių darbų
vadovas

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

√*

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Kėlimo kranų darbų vadovas

23

24

27

√*

Krovinių kabinėtojas

√*

Nuo žemės valdomo tiltinio krano operatorius

√*

√*
√*

Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatuotojas

√*

√*

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

√*

√*

Statybinio keltuvo operatorius

√*

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos
Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose
statiniuose, uždarose talpyklose / Šuliniuose ir kituose
požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų
vadovas

√*

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus
iškasose ir pylimuose / Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų,
vykdomų iškasose ir pylimuose vadovas

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos

DSS specialistų /
vadovų mokymai

22

√*

šaltkalvis montuotojas)

Sauga dirbant
žemės darbus

21

√*

Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas (Kėlimo įrenginių

Saugus darbas
a aukštyje /
su kėlimo
įrenginiais

20

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, dirbantis visų
ekonominės veiklos rūšių įmonėse

√*

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais mokymai

√*

Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos
srityje neformalūs mokymai

√*

Darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų
saugos ir sveikatos funkcijas bei darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistų kompetencijų tobulinimas

√*

Gaisrinės saugos mokymai vadovams
Pirmosios pagalbos mokymai
Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais/Darbo su
asbestu ir jo gaminiais vadovas
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose
Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo
Kiti mokymai
urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams
Periodinės atestacijos
CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI
Chemines saugos mokymai
Radiacinės ir branduolinės saugos mokymai
Suomiški "OCCUPATIONAL SAFETY card" (žalia kortelė) mokymai
Daugiau mokymo programų rasite čia

*nuotoliniai mokymai
**mokymų datos gali keistis priklausomai nuo LR vyriausybės paskelbtų apribojimų.
Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės ir vakarinis mokymas.
Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su paraiška arba atvykus į mokymą.
PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.

√*

√*
√*

VYKDOMOS NUOLAT
√*
√*
√*

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:
8 698 56 093
registracija@mokymas.eu

VERSLO KLIENTŲ KONSULTAVIMAS:
Jolanta Žalienė
8 603 89 073
j.zaliene@mokymas.eu

28

29

30

+

DARBŲ SAUGOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

8 698 56 093

2022 LIEPA

registracija@mokymas.eu

mokymo pradžios data

1

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus/ Aukštalipių darbų
vadovas

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

√*

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Kėlimo kranų darbų vadovas
√*

Nuo žemės valdomo tiltinio krano operatorius

√*

29

√*
√*

Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatuotojas

√*

√*

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

√*

√*

Statybinio keltuvo operatorius

√*

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose
statiniuose, uždarose talpyklose / Šuliniuose ir kituose
požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų
vadovas

√*

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus
iškasose ir pylimuose / Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų,
vykdomų iškasose ir pylimuose vadovas

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, dirbantis visų
ekonominės veiklos rūšių įmonėse

√*

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais mokymai

√*

Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos
srityje neformalūs mokymai

√*

Darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų
saugos ir sveikatos funkcijas bei darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistų kompetencijų tobulinimas

√*

Gaisrinės saugos mokymai vadovams

Kiti mokymai

28

√*

Krovinių kabinėtojas

Periodinės atestacijos

DSS specialistų /
vadovų mokymai

27

√*

šaltkalvis montuotojas)

Sauga dirbant
žemės darbus

26

√*

Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas (Kėlimo įrenginių

Saugus darbas
a aukštyje /
su kėlimo
įrenginiais

25

Pirmosios pagalbos mokymai
Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais/Darbo su
asbestu ir jo gaminiais vadovas
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose
Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo
urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams
Periodinės atestacijos

√*

√*
√*

VYKDOMOS NUOLAT
√*

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI
Chemines saugos mokymai
Radiacinės ir branduolinės saugos mokymai
Suomiški "OCCUPATIONAL SAFETY card" (žalia kortelė) mokymai
Daugiau mokymo programų rasite čia

*nuotoliniai mokymai
**mokymų datos gali keistis priklausomai nuo LR vyriausybės paskelbtų apribojimų.
Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės ir vakarinis mokymas.
Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su paraiška arba atvykus į mokymą.
PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.

√*
√*

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:
8 698 56 093
registracija@mokymas.eu

VERSLO KLIENTŲ KONSULTAVIMAS:
Jolanta Žalienė
8 603 89 073
j.zaliene@mokymas.eu

+
8 698 56 093

DARBŲ SAUGOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS
registracija@mokymas.eu

2022 RUGPJŪTIS mokymo pradžios data

1

4

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus/ Aukštalipių darbų
vadovas

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

√*

25

26

27

√*

šaltkalvis montuotojas)

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

√*

Kėlimo kranų darbų vadovas

√*

Krovinių kabinėtojas

√*

Nuo žemės valdomo tiltinio krano operatorius

√*

√*
√*

Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatuotojas

√*

√*

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

√*

√*

Statybinio keltuvo operatorius

√*

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos

Sauga dirbant
žemės darbus

Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose
statiniuose, uždarose talpyklose / Šuliniuose ir kituose
požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų
vadovas

√*

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus
iškasose ir pylimuose / Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų,
vykdomų iškasose ir pylimuose vadovas

√*

VYKDOMOS NUOLAT

Periodinės atestacijos

DSS specialistų /
vadovų mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, dirbantis visų
ekonominės veiklos rūšių įmonėse

√*

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimais mokymai

√*

Padalinio vadovo kompetencijų tobulinimo saugos ir sveikatos
srityje neformalūs mokymai

√*

Darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų
saugos ir sveikatos funkcijas bei darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistų kompetencijų tobulinimas

√*

Gaisrinės saugos mokymai vadovams

Kiti mokymai

29

√*

Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas (Kėlimo įrenginių

Saugus darbas
a aukštyje /
su kėlimo
įrenginiais

28

Pirmosios pagalbos mokymai
Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais/Darbo su
asbestu ir jo gaminiais vadovas
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose
Augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo
urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams

√*

√*
√*
√*

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI
Chemines saugos mokymai
Radiacinės ir branduolinės saugos mokymai
Suomiški "OCCUPATIONAL SAFETY card" (žalia kortelė) mokymai
Daugiau mokymo programų rasite čia

*nuotoliniai mokymai
**mokymų datos gali keistis priklausomai nuo LR vyriausybės paskelbtų apribojimų.
Esant poreikiui, organizuojamos papildomos grupės ir vakarinis mokymas.
Registracijai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su paraiška arba atvykus į mokymą.
PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.

√*
√*

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:
8 698 56 093
registracija@mokymas.eu

VERSLO KLIENTŲ KONSULTAVIMAS:
Jolanta Žalienė
8 603 89 073
j.zaliene@mokymas.eu

