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„DC-NET - Naujas būdas įgyti 
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Leonardo da Vinci programos finansuojamas projektas 
„Distribution Cert“ startavo 2008 metais. Pirma projekto 
fazė baigėsi 2010 m. rugsėjį. Projekte dalyvavo Suomijos, 

Estijos ir Latvijos energetikos įmonių ir specialistų 
asociacijos bei mokymo institucijos.  

  
Projekto tikslas – perduoti Suomijos energetikos įmonių 

ir mokymo įstaigų patirtį rengiant energetikos 
specialistus projekto dalyvių šalyse ir sukurti vieningus 

kvalifikacinius reikalavimus, tarptautines mokymo 
programas bei sistemą rengiant, mokant ir sertifikuojant 

elektros energetikos darbuotojus. 
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Antras 2 metų trukmės projekto etapas prasidėjo 2010 IV 
ketvirtį. Projekto organizatoriai (Latvijos elektros 
energetikos asociacija) pateikė pasiūlymą išplėsti projektą 
įtraukiant Lietuvos atstovus ir suvienodinti elektros 
energetikos darbuotojų rengimo reikalavimus, procedūras ir 
sertifikavimą Baltijos šalyse. Projekto metu numatyta 
surengti išsamius parodomuosius mokymus visose šalyse. 
  
Antrojo etapo metu pirmojo etapo rezultatai perkelti ir 
adaptuoti Lietuvoje. 
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Modulinė skirstomųjų elektros 
tinklų elektromontuotojo 

mokymo programa 
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Darbų  saugos įgūdžiai 
 

Bendrieji elektros tinklų  
montuotojo įgūdžiai 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai 

1/4 

Elektros tinklų 
montavimas 

< 24 kV oro linijos ir <1 
kV požeminiai kabeliai 

Elektros tinklų 
montavimas 

< 24 kV požeminiai 
kabeliai ir <1 kV oro 

linijos  

Pastotės 
 

Elektrifikuotų 
geležinkelių 

technologijos 
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Transformatorių pastočių ir aparatų 
technologijos 

 
Elektros energijos kokybė ir elektros 

tinklo sutrikimai 
 

Elektros tinklų priežiūra  

Elektros perdavimo  linijos Elektros tinklų eksploatavimas 

 

Informacinių tinklų technologijos 

  
 

Paskirstytoji elektros energijos 
gamyba 

 
Landšafto projektavimas ir 

kartografavimas 
 

Klientų aptarnavimas ir kokybės 
valdymas 

Troleibusų 
kontaktinis tinklas 

 

http://www.distributioncert.net/


• Baltijos šalių energetikų asociacijos pasirašė 
Memorandumą  kuriame pažymėta, kad: 

•  suderinti profesiniai reikalavimai skirstomųjų tinklų 
elektrikams kurie naudojami mokymo procese Baltijos 
šalyse  

•  teorijos bei praktikos egzaminai bus organizuojami 
pagal vieningus egzaminų bilietus ir praktines užduotis 

•  Pagal sutartą tvarką pilnai baigus mokymus išduoti 
sertifikatai galios visose Baltijos šalyse asociacijų 
lygmenyje. 
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http://www.distributioncert.net/


Naujas projektas „DC-NET - Naujas būdas įgyti 
tarptautinę skirstomųjų tinklų elektriko 
kvalifikaciją“ 
 
Prasidėjo 2012 spalio 1 d. 
 
Trukmė: 2 metai 
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Koordinatorius 

Partneriai 



 
Numatyta: 
 
Parengti vieningą mokymo programą praktinio mokymo 
instruktoriams ir jos vykdymo metu plėsti ir tobulinti 
mokymus pameistrystės būdu visos elektros energetikos 
šakos lygmenyje. 
 
Toliau kurti vieningą mokymo medžiagą, verčiant 
profesionaliai parašytas suomio Markku Monni mokymo 
knygas: 
 3 knygas iš suomių į rusų kalbą 
 2 knygas iš rusų į lietuvių kalbą 
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Planuojama: 
 

Parengti ir išversti į šalių sutartą projekte naudojamą 
rusų kalbą mokymo medžiagą darbui oro linijose su 
gelžbetoninėmis atramomis. 
 
Sukurti E-mokymo tinklapį, kuriame panaudojant 
Tamperės suaugusiųjų mokymo centro mokymo 
poligoną bus sudarytos sąlygos mokytis techninių darbų 
atlikimo nuotoliniu būdu. 
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Ačiū už dėmesį 
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Respublikinio energetikų mokymo 

projektų vadovas 

Petras Apanavičius 

el. p.: petras.apanavicius@remc.lt 

  


