Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Elektros sektorius

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

1

2

3

4

5

6

1

Algimantas
Gudžiūnas

2

Juozas Lieponis Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Pastabos
darbuotojo darbuotojo darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo
(sertifikato) (sertifikato) (sertifikato) (sertifikato) (sertifikato) (sertifikato)
sustabdymo panaikinimo atnaujinimo
Nr.
išdavimo data galiojimo
data
data
data po
data
sustabdymo

7

8

9

Elektros
Elektrotech 2009-01-28 Eksploatuoti
SE-1120 2016 04 13 2019 04 13
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
-

Eksploatuoti
SE-1121 2016 04 13 2019 04 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

3

Tomas
Majauskas

Elektros
Elektrotech 2012-04-24 Eksploatuoti
SE-1122 2016 04 13 2019 04 13
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

4

Viačeslav
Novickij

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1123 2016 04 13 2019 04 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

5

Aidas
Bagdonas

Elektros
Elektrotech 2012-08-06 Eksploatuoti
SE-1124 2016 04 13 2019 04 13
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

6

Karolis
Kolupaila

Elektros
Asmuo,
2012-01-09 Eksploatuoti
SE-1125 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

7

Jonas Kolupaila Elektros
Asmuo,
2013-05-03 Eksploatuoti
SE-1126 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

elektros ūkį

8

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Artūras Kliauga Elektros
Asmuo,
2012-09-10 Eksploatuoti
SE-1127 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

9

Algirdas
Gudeliauskas

Elektros
Asmuo,
2013-05-02 Eksploatuoti
SE-1128 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

10 Linas Lišauskas Elektros

Asmuo,
2012-11-15 Eksploatuoti
SE-1129 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo

-

-

-

-

-

-

-

-

elektros
AK.
11 Alfredas

Rekštys

12 Kęstutis

Zubrickas

kategorija

Elektros
Asmuo,
2009-01-30 Eksploatuoti
SE-1130 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2011-01-10 Eksploatuoti
SE-1131 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki

-

-

-

-

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
13 Sergėjus

Pavlovič

14 Rimantas

Vitkauskas

Elektros
Asmuo,
2009-03-23 Eksploatuoti
SE-1132 2016 04 13 2021 04 13
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

-

-

-

Elektrotech 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-1133 2016 04 13 2021 04 13
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

kategorija
AK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
15 Ramvydas

Maksimovas

16 Valdas Lukša

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,

-

Organizuoti elektros SE-1134 2016 04 13 2021 04 13
įrenginių iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

2013-04-19 Organizuoti elektros SE-1135 2016 04 13 2021 04 13
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
17 Ramvydas

Maksimovas

18 Valdas Lukša

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1136 2016 04 13 2021 04 13
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2013-04-19 Vadovauti
elektros SE-1137 2016 04 13 2021 04 13
įmonių
įrenginių iki 10 kV
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,

-

-

-

-

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
19 Levas

Družininas

20 Gintautas

Bružas

paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi

04/12/13

Eksploatuoti
SE-1138 2016 04 13 2019 04 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

SE-1139 2016 04 13 2021 04 13

mo
organizavim
ą įmonėje
21 Tomas

Zagorskis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

22 Audrius
Jonikavičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

23 Audrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Arcišauskas

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius

01/03/14

Eksploatuoti
SE-1140 2016 04 12 2019 04 13
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1141 2016 04 12 2019 04 13
2012-06-01 ( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizuoti elektros SE-1142 2016 04 15 2021 04 15
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
24 Kostas

Alšauskas

25 Petras Petkus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1143 2016 04 15 2021 04 15
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,

-

Vadovauti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

-

-

-

-

SE-1144 2016 04 15 2021 04 15

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
26 Alfonsas

Bičkus

27 Aleksandr

Kuprin

28 Jonas Dima

paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1145 2016 04 15 2021 04 15
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1146 2016 04 15 2021 04 15
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektros
įrenginių

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,

-

-

-

-

SE-1147 2016 04 15 2021 04 15

eksploatavi operatyvinis
mas
darbuotojas,
operatyvinis
-remonto
darbuotojas

operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10kV.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

29 Antanas Alimas Elektros

Elektros
įrenginių įrenginių
eksploatavi operatyvinis
mas
darbuotojas,
operatyvinis
-remonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-1148 2016 04 15 2019 04 15
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10kV.
Suteikiama vidurinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (VK)

-

-

-

-

30 Alfonsas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1149 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

-

-

-

-

Bičkus

AK
31 Aleksandr

Kuprin

32 Petras Petkus

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1150 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1151 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo

-

-

-

-

elektros kategorija
AK
33 Arūnas

Skuodas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

34 Kazys Rudokas Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2009-09-11

Eksploatuoti
SE-1152 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

2013-03-15

Eksploatuoti
SE-1153 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
35 Vytautas

Leknius

36 Aurimas

Motužis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2012-12-28

Eksploatuoti
SE-1154 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK2016 04 15

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1155 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti

-

-

-

-

ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
37 Vytautas

Jonušauskas

38 Gintautas

Jakubauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2009-08-21

Eksploatuoti
SE-1156 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK2016 04 15

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2013-02-18

Eksploatuoti
SE-1157 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar

-

-

-

-

kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK
39 Algirdas

Bertašius

40 Karolis

Katauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1158 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1159 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

-

-

-

-

VK
41 Marijus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2013-10-16

Eksploatuoti
SE-1160 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

42 Bronislovas
Jonaitis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2013-11-11

Eksploatuoti
SE-1161 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

43 Vytautas Orlovas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

2012-01-10

Eksploatuoti
SE-1162 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.

-

-

-

-

Sabaliauskas

įrenginius

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

44 Robertas
Žemgulys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1163 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

45 Vytautas
Simonavičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2014-01-03

Eksploatuoti
SE-1164 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

46 Arvydas
Janušonis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis

2014-02-20 Siūloma suteikti šias SE-1165 2016 04 15 2019 04 15
teises: Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

47 Arvydas
Kazlauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2014-02-20

Eksploatuoti
SE-1166 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

48 Vaclovas
Viržintas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2014-05-12

Eksploatuoti
SE-1167 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

49 Antanas Alimas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas

2015-04-20

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

-

-

-

-

SE-1168 2016 04 15 2019 04 15

,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

50 Algirdas
Lingevičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1169 2016 04 15 2019 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

51 Vidmantas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
EV-1170 2016 04 27 2021 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki

-

-

-

-

Šidlauskas

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
52 Gintautas

Vaičekauskas

53 Aleksej

Selezniov

Elektros
Asmuo,
2014-02-21 Eksploatuoti
EV-1171 2016 04 27 2021 04 27
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
EV-1172 2016 04 27 2019 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

elektros
PK.
54 Audrius

Banelis

55 Vaidas Virkšas

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2015 03 18

Eksploatuoti
EV-1173 2016 04 27 2021 04 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1174 2016 05 06 2021 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

56 Ruslanas

Tabolčikas

57 Laimonas

Mačernis

58 Kęstutis

Paulauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1175 2016 05 06 2019 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1176 2016 05 06 2019 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1177 2016 05 06 2019 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

59 Alvydas Einikis Elektros

-

Eksploatuoti
SE-1178 2016 05 06 2019 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

60 Genius Kereišis Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1179 2016 05 06 2019 05 06
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

61 Alfredas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1180 2016 05 06 2021 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti
ir būti atsakingam už

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Ažusienis

vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
62 Danielius

Čiuželis

63 Virginijus

Česnys

64 Kęstutis

Barkauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1181 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1182 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

-

-

-

-

SE-1183 2016 05 06 2019 05 06

,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

65 Valdas

Zigmantas

66 Antanas

Stonkus

67 Kazimieras

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1184 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1185 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Elektrotech

SE-1186 2016 05 06 2019 05 06

Riauka

energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

68 Gediminas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1187 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
SE-1188 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.

-

-

-

-

Dievinas

69 Rolandas

Kuzminskas

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

įrenginius

70 Valdemaras

Niedritis

71 Martynas

Mačiulis

72 Arvydas

Pranskūnas

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1189 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1190 2016 05 06 2019 05 06
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos

-

-

-

-

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių

SE-1191 2016 05 13 2021 05 13

elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
73 Jurgis Zaleckas Elektros

Energetikos
įrenginių įmonių,
eksploatavi ekslpoatuoj
mas
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

nuo elektros
kategorija AK.

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

SE-1192 2016 05 13 2021 05 13

-

-

-

-

ą įmonėje
74 Ovidijus

Mickūnas

75 Regimantas

Gendvilas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

SE-1193 2016 05 13 2021 05 13

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

SE-1194 2016 05 13 2021 05 13

-

-

-

-

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
76 Giedrius

Praskūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1195 2016 05 13 2021 05 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Energetikos
įrenginių įmonių,
eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti
elektros SE-1196 2016 05 13 2021 05 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

-

-

-

-

77 Jurgis Zaleckas Elektros

mą
78 Ovidijus

kategorija AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1197 2016 05 13 2021 05 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

79 Arūnas Marma

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1198 2016 05 13 2021 05 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

80 Martynas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-1199 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

Mickūnas

Balčaitis

darbus
elektros
įrenginiuose

81 Giedrius

Toliušis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1200 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
SE-1201 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

82 Jurgis Zaleckas Elektros

83 Rimantas

Saudargas

84 Karolis

Kolupaila

įrenginiuose

elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1202 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1203 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos

-

-

-

-

-

teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
85 Stasys

Navasaitis

86 Jevgenijus

Makovskij

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1204 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1205 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
87 Jurgis Zaleckas Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1206 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

88 Edmundas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1207 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,

-

-

-

-

Stepšys

ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
89 Algirdas

Kunigonis

90 Vilius

Paulavičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1208 2016 05 13 2021 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
SE-1209 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros

-

-

-

-

įrenginius

91 Tadeuš

Bartkevič

92 Robertas

Novikas

įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1210 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
SE-1211 2016 05 27 2021 05 27
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

-

-

-

-

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi

mo
organizavim
ą įmonėje
93 Robertas

Novikas

94 Julijus

Butavičius

95 Antanas

Jusevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1212 2016 05 27 2019 05 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1213 2016 05 27 2019 05 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1214 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)

-

-

-

-

elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
96 Vytautas

Petraitis

97 Vigantas

Jatautis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1215 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.2016 06 13

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1216 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,

-

-

-

-

paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
98 Vladas Petraška Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1217 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

99 Algirdas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1218 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.

-

-

-

-

Ramanauskas

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
100 Egidijus

Kiškionis

101 Antanas

Jusevičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1219 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo

SE-1220 2016 06 13 2021 06 13

organizavim
ą įmonėje
102 Šarūnas Indrelė Elektros

Energetikos
įrenginių įmonių,
eksploatavi ekslpoatuoj
mas
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

103 Darius

Čeledinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

SE-1221 2016 06 13 2021 06 13

-

-

-

-

Energetikos 2011-03-03 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių
ekslpoatuoj
eksploatavimą iki 10
ančių
kV. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti

SE-1222 2016 06 13 2021 06 13

-

-

-

-

asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
104 Romas

Vytautas
Lukminas

105 Mykolas

Radvilavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių
ekslpoatuoj
eksploatavimą iki 10
ančių
kV. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-1223 2016 06 13 2021 06 13

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių

SE-1224 2016 06 13 2021 06 13

-

-

-

-

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki 10
kV. Apsaugos nuo

elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
106 Rolandas

Milašauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

elektros kategorija
AK.

-

Organizuoti elektros
įrenginių
eksploatavimą iki 10
kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-1225 2016 06 13 2021 06 13

-

-

-

-

ą įmonėje
107 Darius Bauža

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

Vadovauti
elektros SE-1226 2016 06 13 2021 06 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

108 Romas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Vadovauti
elektros SE-1227 2016 06 13 2021 06 13
įmonių,
įrenginių
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(
technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo
ir
elektros
derinimo) darbams iki
įrenginių
10 kV. Apsaugos nuo
eksploatavi
elektros
kategorija
mą
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių

-

-

-

-

Vytautas
Lukminas

109 Rolandas

Milašauskas

-

-

Vadovauti
elektros SE-1228 2016 06 13 2021 06 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio

vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
110 Šarūnas Indrelė Elektros

111 Antanas

Jusevičius

valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
AK.

Energetikos
įrenginių įmonių,
eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1229 2016 06 13 2021 06 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Vadovauti
elektros SE-1230 2016 06 13 2021 06 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos

-

-

-

-

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių

eksploatavi
mą
112 Adomas

Steponavičius

113 Gintautas

Šliumpa

nuo
elektros
kategorija AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1231 2016 06 13 2021 06 13
įrenginių
eksploatavimo
(
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1232 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus

-

Eksploatuoti
SE-1233 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,

-

-

-

-

114 Justas Mackėla Elektros

elektros
įrenginiuose

115 Raimundas

Budrys

116 Marius

Sadeckas

paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1234 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1235 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
117 Julius Jakštas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1236 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

118 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-05-15 Eksploatuoti
SE-1237 2016 06 13 2021 06 13
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų

-

-

-

-

Maziliauskas

-

vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
119 Linas

Pučinskas

120 Darius

Ramanauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1238 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1239 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

121 Mantas

Lukminas

122 Raimundas

Grabauskas

123 Darius Bauža

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1240 2016 06 13 2021 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-04-29 Eksploatuoti
SE-1241 2016 06 13 2021 06 13
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-1242 2016 06 13 2021 06 13

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

124 Adomas

Steponavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

125 Vincas Melenis Elektros

valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech 2015-03-12 Eksploatuoti
SE-1243 2016 06 13 2021 06 13
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Energetikos
įrenginių įmonių
eksploatavi eksploatuoj
mas
ančių

05/31/11

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta

SE-1244 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

-

-

-

-

elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
126 Laimonas

Balsys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

-

Organizuoti elektros
SE-1245 2016 06 15 2021 06 15
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

-

-

-

-

127 Laimonas

Balsys

128 Visvaldas

Mikalauskas

129 Donatas

Noreika

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1246 2016 06 15 2021 06 15
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1247 2016 06 15 2019 06 15
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1248 2016 06 15 2021 06 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

10kV ir organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
130 Donatas

Noreika

131 Remigijus

Paškauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1249 2016 06 15 2019 06 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
SE-1250 2016 07 11 2021 07 11
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

-

-

-

-

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
132 Darius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1251 2016 07 11 2019 07 11
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

133 Rainoldas Ročys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1252 2016 07 11 2019 07 11
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

134 Rokas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1253 2016 07 11 2021 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

Kasparavičius

Macijauskas

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
135 Vaidas

Elektros
Asmuo,
MiciusElektros energijos atsakingas
energijos
vartojimas už vartotojo
vartojimas
elektros ūkį

136 Audrius

Požanovskis

Elektros
energijos

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
SE-1254 2016 07 11 2021 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai

-

-

-

-

SE-1255 2016 07 11 2019 07 11

vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

137 Rimantas

Galdikas

138 Steponas

Jonikaitis

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1256 2016 07 11 2019 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1257 2016 07 11 2019 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

-

-

-

-

VK
139 Julius Armalis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1258 2016 07 11 2019 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

140 Dainius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1259 2016 07 11 2019 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1260 2016 07 11 2019 07 11
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.

-

-

-

-

Petrauskis

141 Albinas Jonikas Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

įrenginius

142 Violeta

Kurgonienė

143 Romualdas

Dragatas

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1261 2016 07 11 2021 07 11
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-04-03 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių
ekslpoatuoj
eksploatavimą iki
ančių
1000 V. Apsaugos
elektros
nuo elektros
įrenginius
kategorija AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo

SE-1262 2016 07 22 2021 07 22

-

-

-

-

-

-

-

-

organizavim
ą įmonėje
144 Arvydas Vilkas Elektros

145 Mantas

Endziulis

146 Saulius

Skilinskas

Energetikos 2014-12-11 Vadovauti
elektros SE-1263 2016 07 22 2021 07 22
įrenginių įmonių,
įrenginių
eksploatavi struktūrinių
eksploatavimo
mas
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo
ir
elektros
derinimo) darbams iki
įrenginių
10 kV. Apsaugos
eksploatavi
nuo
elektros
mą
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-03-22 Vadovauti energetikos SE-1264 2016 07 22 2021 07 22
įmonių
įmonės
padalinio
padalinių
elektros
įrenginių
vadovai,
eksploatavimo
atsakingi už
(technologinio
elektros
valdymo, techninės
įrenginių
priežiūros, remonto,
eksploatavi
matavimo, bandymo,
mą
paleidimo
ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektros
įrenginių

-

-

-

-

2014-12-11 Atlikti operatyvinio
darbuotojo,

SE-1265 2016 07 22 2021 07 22

eksploatavi operatyvinis
mas
darbuotojas,
operatyvinis
-remonto
darbuotojas
147 Šarūnas

Glizickas

148 Vladimiras

Curulis

149 Gediminas

Smolskas

operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2016-03-22 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-1266 2016 07 22 2021 07 22

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2015-06-17 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-1267 2016 07 22 2021 07 22

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-03-06 Eksploatuoti
SE-1268 2016 07 22 2021 07 22
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų

-

-

-

-

vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
150 Jaunius

Lembutis

151 Irmantas

Nomeika

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1269 2016 07 22 2019 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1270 2016 07 22 2021 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo

-

-

-

-

elektros
AK.
152 Arūnas

Pankūnas

153 Mindaugas

Vaičiulis

kategorija

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1271 2016 07 22 2021 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000
V
ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1272 2016 07 22 2019 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

154 Vytautas

Švirinas

155 Andrejus

Medvedevas

156 Raimundas

Sapiega

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1273 2016 07 22 2019 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1274 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1275 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
157 Mantas

Grabauskas

158 Saulius

Ramanauskas

159 Romas Virpša

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1276 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1277 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-1278 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

160 Andrius

Ramanauskas

161 Arūnas

Dambrauskas

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1279 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1280 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

-

-

-

-

162 Liudas

Aliukevičius

163 Vytautas

Bepirštis

164 Konstantinas

Bacevičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1281 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1282 2016 08 12 2021 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2013-09-12 Eksploatuoti
SE-1283 2016 08 12 2021 08 12
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

elektros ūkį

165 Mantas

Nakvosas

166 Konstantinas

Bacevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech 2015-11-09 Eksploatuoti
SE-1284 2016 08 12 2021 08 12
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK. 2016 08 12

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

2013-09-12 Eksploatuoti
SE-1285 2016 08 12 2021 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

-

-

-

-

167 Eligijus

Zabarauskas

168 Konstantinas

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2013-09-12 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių 1000V
ekslpoatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

Elektros

Energetikos

2013-09-12 Vadovauti

SE-1286 2016 08 12 2021 08 12

-

-

-

-

elektros SE-1287 2016 08 12 2021 08 12

-

-

-

-

Bacevičius

169 Sergej

Kovaliov

įrenginių įmonių,
eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1288 2016 08 24 2019 08 24
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1289 2016 08 24 2019 08 24
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo

-

-

-

-

170 Liudas Šarūnas Elektros

Prišmontas

įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

elektros kategorija
AK.
171 Rimantas

Razma

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1290 2016 08 24 2019 08 24
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas
,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1291 2016 08 24 2019 08 24
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

08/01/14

Eksploatuoti
SE-1292 2016 09 16 2021 09 16
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

172 Artūras Vaitkus Elektros

173 Kęstutis

Matulaitis

vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
174 Lukas Kalkys

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1293 2016 09 16 2021 09 16
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

175 Kęstutis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1294 2016 09 16 2021 09 16
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

Litvinaitis

elektros ūkį

176 Eugenijus

Lišak

177 Ovidijus

Misiulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech 2016-05-06 Eksploatuoti
SE-1295 2016 09 16 2021 09 16
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

2013-09-12 Eksploatuoti
SE-1296 2016 09 16 2019 09 16
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

-

-

-

-

mas

178 Edvardas

Piekus

179 Donatas

Girdenis

180 Tomas Bartkus

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1297 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1298 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK2016 09 26

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Elektrotech

SE-1299 2016 09 26 2019 09 26

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

181 Alvydas

Kailiūnas

182 Vidas Šalnis

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1300 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1301 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

-

-

-

-

AK
183 Andrius

Grincevičius

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1302 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1303 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1304 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

184 Kazys Adomas Elektros

Veisas

185 Aleksandr

Petručik

elektros
įrenginius

186 Alvydas

Martinkus

187 Vitalius

Jašinskis

188 Viktoras

Aleknas

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1305 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1306 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
SE-1307 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

189 Viktor Pavlov

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1308 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

190 Večislavas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1309 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Kuliš

191 Linas Gintalas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1310 2016 09 26 2019 09 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK

-

-

-

-

192 Algirdas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1311 2016 09 29 2021 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Glumbakas

193 Saulius

Obolevičius

Elektrotech
nikos

SE-1312 2016 09 29 2019 09 29

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

194 Rolandas

Derenčius

195 Voldemaras

Girdvainis

valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1313 2016 09 29 2019 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1314 2016 09 29 2021 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
196 Paulius

Bražiūnas

197 Rimas Jonaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1315 2016 09 29 2021 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1316 2016 09 29 2019 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

198 Kristina

Matijošaitytė

199 Olga Šostak

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1317 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1318 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
200 Tomas

Kontautas

201 Tomas

Kmieliauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1319 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1320 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
202 Paulius Liepa

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1321 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

203 Kęstutis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1322 2016 10 14 2019 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

-

-

-

-

Jonaitis

elektros
PK.
204 Pinavijus

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1323 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

205 Juozas Garbus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1324 2016 10 14 2019 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
10 kV. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

206 Voldemaras

Elektros
įrenginių

Energetikos
įmonių,

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 1000V

-

-

-

-

Šmulkštys

Girdvainis

SE-1325 2016 10 14 2021 10 14

eksploatavi ekslpoatuoj
mas
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
207 Paulius

Bražiūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-1326 2016 10 14 2021 10 14

-

-

-

-

mo
organizavim
ą įmonėje
208 Voldemaras

Girdvainis

209 Paulius

Bražiūnas

210 Rimgaudas

Gudynas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1327 2016 10 14 2021 10 14
įrenginių
eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
SE-1328 2016 10 14 2021 10 14
įrenginių
eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams iki
1000V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Energetikos
įmonių

-

Vadovauti elektros
įrenginių iki 1000V

-

-

-

-

SE-1329 2016 10 26 2012 10 26

eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

211 Stasys Šulčis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1330 2016 10 26 2021 10 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

212 Romualdas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1331 2016 10 26 2021 10 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

-

-

-

-

Kaupas

paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK
213 Jonas Algirdas Elektros

Lukauskas

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-1332 2016 10 26 2019 10 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektrotech 2013-11-14 Eksploatuoti
SE-1333 2016 10 26 2019 10 26
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

-

-

-

-

214 Zenonas Razma Elektros

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK
215 Donatas Vitkus Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1334 2016 10 26 2019 10 26
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

216 Vidmantas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1335 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

Eksploatuoti
SE-1336 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,

-

-

-

-

Gabrielaitis

217 Dalius

Daščioras

vartotojo
elektros
įrenginius

218 Vladimiras

Atroščenko

219 Gediminas

Vaikšnoras

220 Darius

paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1337 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1338 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Elektrotech

SE-1339 2016 11 14 2019 11 14

Stankevičius

221 Ramūnas

Utupas

222 Antanas

Ramanauskas

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1340 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1341 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

-

-

-

-

elektros
VK.

kategorija

223 Juozas Matonis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1342 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

224 Eugenijus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1343 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

Eksploatuoti
SE-1344 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,

-

-

-

-

Bičius

225 Evaldas

Bertašius

vartotojo
elektros
įrenginius

226 Algirdas

Žalgiris

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

227 Tadas Stukonis Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
-

Eksploatuoti
SE-1345 2016 11 14 2021 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1346 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos

-

-

-

-

nuo
elektros
kategorija AK.
228 Marius Žiubrys Elektros

229 Jevgenij

Suchlabovič

230 Vidmantas

Bacevičius

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1347 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 . Apsaugos nuo
elektros
kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1348 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1349 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.
231 Tautvydas

Čekanavičius

232 Almantas

Baltrušaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1350 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1351 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
SE-1352 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

233 Gvidas Kaupas Elektros

įrenginiuose

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

234 Petras Svirplys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1353 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

235 Siarhei Los

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1354 2016 11 14 2021 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

236 Aleksej

Elektros

Elektrotech

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

SE-1355 2016 11 14 2021 11 14

Rumiancev

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

237 Igor Sosikov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1356 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

238 Igor Gailiš

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1357 2016 11 14 2019 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.
239 Žilvinas

Glodenis

240 Rolandas

Lukoševičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1358 2016 11 14 2021 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros

-

Organizuoti elektros
įrenginių 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

SE-1359 2016 11 14 2021 11 14

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
241 Ričardas

Mackevičius

242 Vytautas

Veiverys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2013-09-12 Vadovauti
elektros SE-1360 2016 11 14 2021 11 14
įmonių,
įrenginių iki 1000V
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo
ir
elektros
derinimo) darbams.
įrenginių
Apsaugos
nuo
eksploatavi
elektros
kategorija
mą
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-04-29 Vadovauti energetikos SE-1361 2016 11 14 2021 11 14
įmonių
įmonės
padalinio
padalinių
elektros įrenginių iki
vadovai,
1000V eksploatavimo
atsakingi už
(technologinio
elektros
valdymo, techninės
įrenginių
priežiūros, remonto,
eksploatavi
matavimo, bandymo,
mą
paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

243 Pranas

Paulauskas

244 Zinaida

Šmitaitė

245 Remigijus

Pakštys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
energijos

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
SE-1362 2016 11 22 2019 11 23
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

2014-02-04

Eksploatuoti
SE-1363 2016 11 22 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai

-

-

-

-

-

SE-1364 2016 11 22 2019 11 23

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

246 Andrius

Morkūnas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

247 Petras Jefiševas Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
-

Eksploatuoti
SE-1365 2016 11 22 2019 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1366 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už

-

-

-

-

vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
248 Kęstutis

Žalkauskas

249 Vaidas

Maslauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1367 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1368 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 . Apsaugos nuo
elektros kategorijaPK
.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-1369 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

250 Virgilijus Auga Elektros

darbus
elektros
įrenginiuose

251 Linas Kelmelis Elektros

252 Ignas

Vilimavičius

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1370 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1371 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

253 Valdas

Vengrauskas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1373 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1374 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorijaVK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1375 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

254 Marius Degutis Elektros

255 Jonas

Rutkauskas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

256 Romualdas

Liepinis

257 Artūras

Zastartas

258 Giedrius

Puniškis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1376 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1377 2016 12 13 2019 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1378 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

259 Aivaras Stanius Elektros

-

Eksploatuoti
SE-1379 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

260 Deividas Brajis Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1380 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1381 2016 12 13 2021 12 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

261 Eimantas

Navickas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

262 Ignas

Vilimavičius

263 Ignas

Vilimavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

-

Organizuoti elektros
įrenginių 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-1382 2016 12 13 2021 12 13

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1383 2016 12 13 2021 12 13
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

264 Vytautas

Andriuška

265 Antanas

Gaudiešius

PR_07/09(L1)

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1384 2016 12 21 2021 12 21
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1385 2016 12 21 2019 12 21
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

-

-

-

-

