DARBŲ SAUGOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS
II KETVIRTIS

DARBŲ SAUGA
DARBŲ SAUGA DIRBANT AUKŠTYJE
Mokymo programos pavadinimas
Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus/
Aukštalipių darbų vadovas
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius
Statybinio keltuvo operatorius
Pastolių montuotojas

Mokymo pradžia
2019-04-01
2019-04-15
2019-05-06
2019-05-20
2019-06-03
2019-06-17
2019-04-01
2019-05-06
2019-06-03

Mokymo trukmė

Reikalavimai mokiniui

nuo 1 d.

2 sav.

7 sav.

C kategorija

nuo 1 d.
nuo 2 d.

Pagal poreikį

DARBŲ SAUGA DIRBANT SU KĖLIMO ĮRENGINIAIS
Kėlimo įrenginių šaltkalvis - montuotojas

6 sav.

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras
1 sav.
2019-04-08
2019-04-23
2019-05-13
2019-05-27
2019-06-10
2019-06-25

Kėlimo kranų darbų vadovas

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

2 sav.

Kėlimo kranų elektrikas
Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius
Krovinių kabinėtojas (stropuotojas)

2 sav.
3 d./2 sav.

DARBŲ 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

derinama

nuo 1 d.

DARBŲ SAUGOS SPECIALISTŲ 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*

2019-05-06
2019-06-03
2019-05-09
2019-06-06

nuo 2 d.
1 d.

nuo 1 d.
Pagal poreikį

Periodinės atestacijos vykdomos kiekvieną penktadienį
* 2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-276 įsakymo Dėl mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo II skyriaus 7 punkto reikalavimas.

Šaltkalvio kvalifikacija
Aukštasis technologijų
mokslo srities
išsilavinimas
Aukštasis technologijų
mokslo srities
išsilavinimas
Aukštasis technologijų
mokslo srities
išsilavinimas
VK elektrosaugos
kategorija

KITI SAUGOS DARBE MOKYMAI
Mokymo programos pavadinimas

Mokymo pradžia
2019-05-17
2019-06-14

Gaisrinės saugos mokymai vadovams
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
Saugaus darbų organizavimo ir valdymo mokymai
Saugos darbe mokymų temos:
 Technologinių kortelių sudarymas
 Darbas aukštyje
 Stropavimo ir sandėliavimo
 Žemės darbai
schemų sudarymas
 Darbas požeminiuose statiniuose
 Darbas su cheminėmis
 Stresas darbe ir kaip jo išvengti
medžiagomis ir preparatais
 Ergonomika darbo vietoje
 Sprogi aplinka
 Alkoholio prevencija darbe
 Nelaimingi atsitikimai darbe
 Aplinkosauga
 Saugus darbas su rankiniais elektriniais  Profesinės rizikos vertinimas darbo
vietoje
įrankiais
 Asmeninės ir kolektyvinės saugos
 Krovinių tvarkymas rankomis
priemonės, jų naudojimas
 Krovinių sandėliavimas
Pirmosios pagalbos suteikimas
 Darbas triukšme
 Gaisrinė sauga
 Galimas ir vakarinis mokymas.
 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

Pagal poreikį

Mokymo trukmė

nuo 1 d.

2019.05.09
Pagal poreikį

1 d.

Pagal poreikį

nuo 1 d.

Pagal poreikį

nuo 1 iki 16 val.

REGISTRACIJA:
 Tel.: (8 5) 269 7369
 Mob.: +370 698 56093
 El. p.: registracija@mokymas.eu
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:
 Mob.: +370 611 46 177
 El. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu

