UAB „Achemos“ mokymo centras
2019 m. vasario mėn. organizuojamų kursų grafikas

Mokymo programos pavadinimas

Pirmojo užsiėmimo
data ir laikas

Kitų užsiėmimų
datos, laikas

Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo
Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose
talpyklose
Kėlimo kranų darbo vadovo (savarankiškai pasiruošus)
Gaisrinės saugos kursai (50% cecho darbuotojų);
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta
kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos
reikalavimams vykdyti.
Gaisrinės saugos kursai (50% cecho darbuotojų)
Informacinės saugos
Slėginių vamzdynų operatoriaus

2019-02-05
2019-02-05

09:00
09:00

——
2019-02-08 09:00

2019-02-08
2019-02-15

09:30
09:00

——
1dienos kursai

2019-02-22
2019-02-11
2019-02-06

09:00
08:00
09:00

1dienos kursai
1dienos kursai
2019-02-08 11:30
2019-02-15 11:00

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus; Krovinių kabinėtojo
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus
Krautuvo vairuotojo kursai
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)
Fizinių asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu

2019-02-18
09:00
2019-02-19
09:00
Pagal susitarimą
2019-02-21
09:00
Pagal susitarimą
2019-02-21
10:00
Pagal susitarimą
2019-02-22
09:00
Pagal susitarimą
Dėl tikslios datos informuosime !

UAB „Achemos“ mokymo centras
2019m. vasario mėn. atestacijų grafikas
SU SAVIMI PRIVALOMA TURĖTI ATESTACIJOS KNYGELĘ

Mokymo programos pavadinimas

Data

Laikas

2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-11
2019-02-13
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-20
2019-02-20
2019-02-20

08:00
09:30
13:00
09:00

2019-02-20

14:00

Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose; Kėlimo platformos ir jų įrangos operatoriaus
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko)

2019-02-20
2019-02-22

15:00
09:00

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro
Papildomas atestacijos laikas vasario 25 d. 09:00 val.

2019-02-26

09:00

Slėginių indų priežiūros meistro
Kėlimo kranų darbo vadovo; Kėlimo įrenginių priežiūros meistro
Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo; Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo
Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis (50% cecho darbuotojų)
Slėginių vamzdynų priežiūros meistro
Higienos įgūdžių kursai darbuotojams, kurių veikla gali tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai
Slėginių indų operatoriaus
Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus
14kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto
Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus; Krovinių kabinėtojo
Krautuvo vairuotojo; Metalo suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis
Cheminių produktų gamybos operatoriaus
Cheminių analizių laboranto
Chemijos ir naftos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo
Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro
Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo
Slėginių vamzdynų operatoriaus
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus; Šaltkalvio, dirbančio pavojingus
darbus
Įzoliacijos ir įnulinimo varžų matuotojo

10:00
10:00
08:30
11:00
13:00
09:00
13:00
09:00
08:00
09:00
12:00
13:00
09:00
09:00
13:00

