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UNIVERSITETAMS IR KOLEGIJOMS 

Inžinierius Aplinkos apsauga Aplinkos apsaugos inžinerija 

Taikomoji ekologija 

Radiacinė sauga, dozimetrija, 

spektrometrija,  

radiologiniai matavimai, 

radiologinis apibūdinimas 

Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Energetika 

Branduolinė fizika, energetika Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Energetika 

Radioaktyviųjų atliekų pakuočių 

tvarkymas 

Inžinerija 

Fizikos mokslai 

Chemijos mokslai 

Matematika 

IT technologijos 

Energijos išteklių proceso 

valdymas (energijos išteklių 

planavimas, reikalavimų rodikliams 

nustatymas, rodiklių vertinimas, 

analizė) 

Energetika 

Fizikos mokslai 

Chemijos mokslai 

Relinė apsauga ir automatika, 

skirstomieji įrenginiai, pramoninė 

elektronika 

Automatika 

Elektros energetikos inžinerija 

Elektronikos inžinerija 

Elektros tinklai ir sistemos 

Ryšių sistemos.  

SIMATIC valdikliai.  

Valdymo sistemų projektavimas, 

programavimas, priežiūra 

Elektronikos inžinerija 

Mechatroninės sistemos 

Procesų valdymas 

Valdymo sistemos 

Radiacinės saugos kontrolinių 

matavimo prietaisų priežiūra ir 

remontas 

Elektronikos inžinerija 

Automatinio valdymo sistemos 

 

Išmontavimo projektų techninių 

dokumentų rengimas.  

Projekto eigos dokumentų analizė ir 

atitikimo kitiems dokumentams 

kontrolė.  

Statybos inžinerija 

Statinių inžinerinės sistemos 

Mechaninių technologijų inžinerija 

Statybos inžinerija, statybos 

proceso organizavimas ir 

įgyvendinimo priežiūra 

Statybos inžinerija 

Statinių inžinerinės sistemos 

Mechaninių technologijų inžinerija 

Darbas su kompiuterio programine 

įranga 

Kompiuterių inžinerija  

Programų sistemos 



IT įranga IAE technologinėse 

sistemose 

Sistemų inžinierius 

Jaunesnysis 

programuotojas 

Taikomosios programinės įrangos 

priežiūra 

Informacinės sistemos 

Informatikos inžinerija 

Informacinės technologijos 

Specialistas Vidaus auditas, apskaita. Auditas 

Finansų apskaita ir atskaitomybė 

Darbų sauga 

 

Inžinerija  

Technologijos mokslai 

Materialinio techninio aprūpinimo 

duomenų apskaita (įmonei 

reikalingų prekių pirkimo 

planavimas, gavimas ir nurašymas) 

Verslo ekonomika 

Verslo vadyba 

Verslo analitika 

 

Planavimas. Remonto techninio 

aptarnavimo planavimas. Darbų 

normavimas ir analizė 

Inžinerija 

Verslo ekonomika 

Verslo ir viešoji vadyba 

Verslo analitika 

 

Įmonės viešųjų pirkimų procedūrų 

organizavimas ir vykdymas.  

Viešojo pirkimo sutarčių 

įgyvendinimo priežiūra ir 

administravimas 

Verslo ir viešoji vadyba 

Teisė 

Ekonomika 

Inžinerija 

 

Vertėjas Dokumentų vertimas iš/į anglų k.  

 

Anglų filologija 

Cheminės analizės 

laborantas 

Mėginių paruošimas cheminės 

analizės tyrimams  

Cheminės analizės tyrimų atlikimas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

Radiometrijos 

laborantas 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

radiologinio apibūdinimo 

vykdymas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

PROFESINĖMS MOKYKLOMS 

Jaunesnysis 

programuotojas 

Taikomosios programinės įrangos 

priežiūra 

Informacinės sistemos 

Informatikos inžinerija 

Informacinės technologijos 

Cheminės analizės 

laborantas 

Mėginių paruošimas cheminės 

analizės tyrimams  

Cheminės analizės tyrimų atlikimas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

Radiometrijos 

laborantas 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

radiologinio apibūdinimo 

vykdymas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 



Dozimetrininkas Radiologiniams tyrimams būtinų 

mėginių ėmimas 

Radiologinių matavimų atlikimas 

Cheminė analizė 

Fizikos mokslai 

Gyvybės mokslai 

Aplinkos apsaugos inžinerija 

Elektrošaltkalvis Radiacinės saugos kontrolinių 

matavimo prietaisų priežiūra ir 

remontas 

Automatinių sistemų mechatronikas 

Elektronika 

Šaltkalvis Įrenginių, konstrukcijų ir statinių 

montavimo/išmontavimo darbai 

Mechaninių įrenginių priežiūra 

Šaltkalvis 

Mechanika ir metalo darbai 

Suvirintojas Suvirinimo darbų atlikimas Suvirintojas 

 

Automatinių 

sistemų 

mechatronikas 

 

Automatinių gamybos sistemų 

pavarų ir mechanizmų remontas ir 

techninė priežiūra  

Automatinių sistemų mechatronikas 

 

Metalo apdirbimo 

staklininkas 

Metalo pjaustymo, gręžimo, 

tekinimui, frezavimo, šlifavimo 

darbai staklėmis. 

Metalo apdirbimo staklininkas 

Plataus profilio 

statybininkas 

Pastatytų statinių priežiūra ir 

remontas 

Statyba 

Mechanika ir metalo darbai 

Stalius Atlikti bendrąsias medienos 

apdirbimo veiklas, apdirbti medieną 

rankiniais, rankiniais elektriniais ir 

pneumatiniais staliaus įrankiais, 

apdirbti medieną staklėmis 

Stalius 

Stalius-dailidė 

Krovikas Krovos darbų atlikimas Šaltkalvis 

Stalius 

 

Darbo drabužių 

dezaktyvuotojas 

 

Spec. apsaugos priemonių 

dezaktyvavimas (skalbimas, 

lyginimas)  

Siuvėjas 

Sukirpėjas-konstruktorius 

Ūkvedys Materialinių vertybių apskaita Apskaitininkas 

Apskaitininkas-kasininkas 

Finansinių paslaugų teikėjas 
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