
 

         INŽINIERINĖS PRAMONĖS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS 

 

INŽINIERINIŲ TINKLŲ IR METALO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO TECHNOLOGIJOS 

Mokymo programos pavadinimas 
Mokymo 

pradžia 
Trukmė Reikalavimai 

Eksternas 

2019-03-27 
 

2 d.  

Suvirintojo atestacija pagal suvirinimo būdus 2 d.  

Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas pagal LST EN ISO 9606 
Lituotojų ir litavimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas pagal LST 
EN ISO 13585. Kietasis litavimas 
Plastikų suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas pagal LST EN 13067 
Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei 
derintojų kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas pagal LST EN ISO 14732 

1 d. 
Suvirintojo 

pažymėjimas 

 

Tarptautinio lygio suvirinimas Pagal poreikį  

Plastikinių vamzdžių (PE) suvirintojas Pagal poreikį nuo 1 d.  

Lankinis MAG suvirinimas lydžiaisiais elektrodais apsauginėse dujose 

2019-04-10 
2019-05-29 
2019-07-16 

5 sav.  

Rankinis lankinis MMA suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 5 sav.  

Lankinis TIG suvirinimas nelydžiaisiais elektrodais apsauginėse dujose 5 sav.  

Suvirintojas elektra ir dujomis 6 sav.  

Suvirintojas elektra MMA 4 sav.  

Suvirintojas elektra TIG būdu 4 sav.  

Suvirintojas pusautomačiu (MAG) apsauginių dujų aplinkoje 4 sav.  

Suvirintojas elektra 11,5 sav.  
Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis  18 sav.  

Vamzdžių lituotojas kietaisiais lydmetaliais 
pagal 

poreikį 
 

Metalų pjaustymas deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais 2 sav.  

Šaltkalvis (mechanika ir metalo darbai) 
pagal 

poreikį 
 

 
Suvirintojų brigadininkas (vadovavimas, lyderystė) 

Pagal poreikį 
 

Darbo našumo didinimo ir LEAN sistemos pagrindai suvirintojų brigadininko darbe  
Suvirinimo brėžinių ir siūlių žymėjimas  
Suvirinimo darbų priežiūros meistras Grupė renkama 3 d.  

 
Santechnikas  2019-03-25 

2019-05-13 
2019-07-22 

nuo 5 sav. 

 

Pastato šildymo sistemų įrengimas  

Pastato vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas  
Santechnikas 2019-03-25 Vakarinė grupė 

 

Skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatorius – programuotojas 
Metalo apdirbimo staklininkas 

Pagal poreikį  

 

Periodiniai darbų saugos mokymai įmonės darbuotojams (mokymų temos 
pasirenkamos pagal įmonės specifiką) 

Pagal poreikį  

 

� 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 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA: 
Mob. 8 672 13615 
El. p.: m.motiejunaite@mokymas.eu 

 

REGISTRACIJA: 
Tel. (8 5) 269 7369 
Mob. 8 698 56093 
El. p.: registracija@mokymas.eu   

 


