KAUNO PETRAŠIŪNŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas

Mes mokome:
Suvirintojus (suvirintojus elektra;
suvirintojus
dujomis;
metalų
suvirintojus bei pjaustytojus elektra ir
dujomis;
paruošimas
suvirintojų
kvalifikacijos tikrinimo egzaminui ir
egzaminavimas pagal LST EN 287–1
standarto reikalavimus ir t. t.)
Statybininkus (pastatų apšiltintojus;
pastatų renovatorius; apdailininkus;
dažytojus; plytelių klojėjus; gipso kartono atitvarų montuotojus–apdailininkus; mūrininkus;
tinkuotojus stogdengius; santechnikus)
Medienos apdirbėjus (medienos apdirbimo staklininkus; stalius; dailides; dirbančius
išilginio ir juostinio pjovimo staklėmis ir įrankiais)
Krautuvų vairuotojus (autokrautuvo vairuotojus; elektrinio krautuvo ir vežimėlio
vairuotojus)
Kranų operatorius (krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorius; savaeigio
platforminio keltuvo operatorius; įvairių kranų operatorius)
Siuvėjus (siuvėjus–operatorius; individualių lengvų drabužių siuvėjus–sukirpėjus)
Floristus
Kompiuterio vartotojus (ECDL mokymas ir testavimas)
Darbų saugos kursai: darbdaviams; padalinio vadovams; kėlimo kranų darbo vadovams,
priežiūros meistrams; aukštalipiams ir aukštalipių darbo vadovams; mobilių kėlimo
platformų operatoriams; krovinių kabinėtojams; degiųjų dujų bei deguonies naudojimo
ūkinėms reikmėms operatoriams bei jų vadovams; dirbantiems šuliniuose ir jų vadovams;
vykdantiems grunto kasimo darbus ir jų vadovams; bei kt.
Apdailininkai
Bokštinio krano operatoriai
Kėlimo įrenginių priežiūros meistras
Krovinių kabinėtojai
Slaugytojų padėjėjai, socialinės globos namuose darbuotojai, lankomosios priežiūros
darbuotojai
 Suteikiame galimybę profesijos egzaminus laikyti eksternu (nuotolinis mokymas virtualioje
aplinkoje).
 Pagal galimybes padedame įsidarbinti.
 Esant poreikiui suteikiame apgyvendinimą.
 Baigusiems mokymus išduodame: valstybės pripažintus kvalifikacijos pažymėjimus
(galimas vertimas į užsienio kalbas), valstybės pripažintus darbų saugos pažymėjimus,
mokymo centro nustatytos formos neformalaus mokymo pažymėjimus. Visi pažymėjimai
galioja visoje ES ir daugelyje kitų užsienio šalių.
 Sudaromos dieninės ir vakarinės grupės
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2018 m. IV ketvirčio mokymų grafikas
Eil.
Nr.

Specialybė

1.

Aukštalipio darbų vadovas;
Darbininkas dirbantis aukštalipių darbus.

2.

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių operatorius).

3.

4.

5.

Automobilinio krano operatorius;
Tiltinių kranų operatorius;
Bokštinio krano operatorius.
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius.
Kėlimo kranų darbo vadovas;
Kėlimo įrenginių priežiūros meistras;
Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras.
Dailidė;
Gaterininkas;
Stalius;
Medienos apdirbimo staklininkas.

6.

Slaugytojo padėjėjas;
Lankomosios priežiūros darbuotojas;
Socialinės globos namuose darbuotojas

7.

Autokrautuvo vairuotojas;
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas;
Krautuvų vairuotojas.

8.

Krovinių kabinėtojas;
Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius

9.
10.

Slėginių indų operatorius;
Slėginių indų priežiūros meistras;
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius bei vadovas;
Darbininkas, dirbantis grunto kasimo ir tvirtinimo darbus iškasose ir pylimuose bei vadovas;
Darbininkas, dirbantis šuliniuose bei kituose požeminiuose statiniuose; bei vadovas

Mokymo pradžia

2018-10-08 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-10 – 9 val.
2018-10-08 – 9 val.
2018-11-05 – 9 val.
2018-12-03 – 9 val.

Pastabos
1 nuotr., išsilav. paž, sveikatos
pažyma
C kategorija, 1 nuotr., išsilav.
paž, sveikatos pažyma

Pagal poreikius

C kategorija, 1 nuotr., išsilav.
paž, sveikatos pažyma

Pagal poreikius

1 nuotr., išsilav. paž, sveikatos
pažyma

2018-10-15 – 9 val.
2018-11-12 – 9 val.
2018-12-10 – 9 val.

1 nuotr., išsilav.paž.

2018-10-08 – 9 val.
2018-10-29 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-10 – 9 val.
2018-10-01 – 9 val.
2018-10-22 – 9 val.
2018-10-29 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-03 – 9 val.
2018-12-17 – 9 val.
2018-12-31 – 9 val.
2018-10-15 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-10 – 9 val.
Pagal poreikius

Sveikatos pažyma, išsilav.paž.

Sveikatos pažyma,
1 nuotr., išsilav. paž.
(Autokrautuvo ir krautuvų
vairuot. reikalingas B kat.
vairuotojo pažymėjimas)

Sveikatos pažyma,
1 nuotr. išsilav. paž
Sveikatos pažyma,
1 nuotr., išsilav. paž.

Pagal poreikius

11.

Apdailininkas;
Dažytojas;
Plytelių klojėjas;
Mūrininkas;
Stogdengys.

2018-10-01– 9 val.
2018-10-15 – 9 val.
2018-10-29 – 9 val.
2018-11-12 – 9 val.
2018-11-26 – 9 val.
2018-12-17 – 9 val.

Sveikatos pažyma,
1 nuotr. išsilav. paž.

12.

Metalų suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis;
Suvirintojai elektra;
Suvirintojai dujomis;
Suvirinimas elektra TIG būdu; Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG/MAG) apsauginių dujų
aplinkoje;
Paruošimas suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo egzaminui bei šių egzaminų organizavimas pagal
LST EN 287–1 standarto reikalavimus

2018-10-08 – 9 val.
2018-10-29 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-10 – 9 val.

Sveikatos pažyma,
1 nuotr., išsilav. paž.

13.

Santechnikas

14.

Pastatų renovatorius;
Pastatų apšiltintojas;
Gipso kartono atitvarų montuotojas–apdailininkas.

15.

Siuvėjas–operatorius;
Lengvų drabužių siuvėjas;
Individualių lengvų drabužių siuvėjas–sukirpėjas.

16.

Floristas–gėlių pardavėjas;
Želdynų prižiūrėtojas.

17.

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru,
kūrikas

2018-10-15 – 9 val.
2018-11-05 – 9 val.
2018-11-26 – 9 val.
2018-12-17 – 9 val.
2018-10-08 – 9 val.
2018-10-22 – 9 val.
2018-11-05 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-03 – 9 val.
2018-12-17 – 9 val.
2018-10-08 – 9 val.
2018-10-22 – 9 val.
2018-11-05 – 9 val.
2018-11-19 – 9 val.
2018-12-03 – 9 val.
2018-12-17 – 9 val.
2018-10-01 – 9 val.
2018-10-22 – 9 val.
2018-11-12 – 9 val.
2018-11 26 -- 9 val.
2018-12 17 -- 9 val.
Pagal poreikius

Mūsų adresas: R. Kalantos g. 19, 52302 Kaunas
Informacija: tel.: +370 37 452766; +370 37 456464; faks.:+370 37 456464; el.p.: info@pmc.lt; www.pmc.lt

Sveikatos pažyma,
Issilav. pažymejimas

Sveikatos pažyma,
1 nuotr., išsilav. paž.

Sveikatos pažyma, išsilav. paž.

Sveikatos pažyma, išsilav. paž.

Sveikatos pažyma,
1 nuotr., išsilav. paž.

@kpdrmc

