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ARTIMIAUSI ENERGETIKOS SRITIES SEMINARAI:��

GAISRINĖS SAUGOS SISTEMOS IR AVARINIS   APŠVIETIMAS
���(organizuojama kartu su NETA)�
� 
KADA? 2019 m. balandžio 18 d. 
�KUR? Jeruzalės g. 61, Vilnius
�KAM SKIRTAS SEMINARAS? �Projektuotojams, statinio darbų
vadovams, įmonių energetikams, techninės priežiūros specialistams.

Seminaro aprašymas

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA BEI LYDRAŠČIŲ
RENGIMAS (GPAIS) 

�KADA? 2019 m. balandžio 25 d 
KUR? Jeruzalės g. 61, Vilnius

SEMINARO TIKSLAS? Išmokyti naudotis bei teikti ataskaitas
su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine

sistema (GPAIS). �
��

Seminaro aprašymas

DAŽNINĖS PAVAROS

���KADA? 2019 m. gegužės 3 d.
�KUR? Jeruzalės g. 61, Vilnius
�SEMINARO TIKSLAS? �Išmokyti inžinerinį-techninį elektros
personalą, kad būtų daroma kuo mažiau klaidų pritaikant dažnines
pavaras elektros variklių valdymui. Seminaro dalyviai bus
supažindinami su dažninių pavarų veikimo principu, jų sukeliamais
negatyviais pašaliniais efektais ir reiškiniais, vykstančiais fizikiniais
procesais, priemonėmis negatyvių efektų pašalinimui arba
sumažinimui. 

Seminaro aprašymas

�SAULĖS ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMAS, PARINKIMAS,
MONTAVIMAS BEI EKSPLOATACIJA �(organizuojama kartu su

NETA)�
��

��KADA? 2019 m. gegužės 10 d.
�KUR? Jeruzalės g. 61, Viilnius

KAM SKIRTAS SEMINARAS? �Projektuotojams, pramonės
įmonėms, individualiems investuotojams, statinio darbų vadovams,

įmonių energetikams, techninės priežiūros specialistams bei
saulės elektrinių montuotojams.�
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Seminaro aprašymas

�ELEKTROS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS NAUDOJANT
SPECIALIZUOTUS 3D PROGRAMŲ PAKETUS – BIM

�KADA? 2019 m. gegužės 24 d.
�KUR? Jeruzalės g. 61, Vilnius
�KAM SKIRTAS SEMINARAS? Elektros sistemų inžinieriams bei
atestuotiems ir norintiems tobulinti savo kvalifikaciją statybos ir
projektų darbų vadovams.

Seminaro aprašymas

ELEKTROS ĮRENGINIAI IR KABELIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAI
BEI MATAVIMAI

KADA? 2019 m. gegužės 31 d.
�KUR? Jeruzalės g. 61, Viilnius

KAM SKIRTAS SEMINARAS? Specialistams, norintiems dirbti su
elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymų bei matavimų

įranga.��

Seminaro aprašymas

�GALIOS KABELIŲ PRADŪRIMO ARBA NUKIRPIMO
TECHNINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI

KADA? 2019. birželio 14 d. 
�KUR? Jeruzalės g. 61, Vilnius
�SEMINARO TIKSLAS? �Suteikti žinių ir įgūdžių saugiai bei
profesionaliai atlikti kabelių pradūrimo arba nukirpimo
organizacinius ir techninius darbus su hidrauliniais, pirotechniniais
ir kitais specialiais įtaisais užtikrinant apsaugą nuo elektros,
techninę bei darbuotojų saugą ir sveikatą elektros energetikos
objektuose ir elektros kabelinėse linijose.

Seminaro aprašymas

ENERGETIKOS SRITIES MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

ŽIŪRĖTI TVARKARAŠTĮ

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: 
Sandra Penkauskaitė

Mob.: +370 611 46 177
El. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu

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

www.mokymas.eu�
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