Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Dujų 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

Rimantas
Statulevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

-

Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos
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

Eksploatuoti
SD-1393 2019 01 11 2022 01 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

sistemas
2

Paulius
Ivankevičius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

3

Vartotojų
Dainius
Degiųjų
degiųjų dujų
Aleksandraviči dujų
us
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti
SD-1394 2019 02 04 2024 02 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1395
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar

-

-

-

-

2019 02 04 2022 02 04

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
4

Rimantas
Laukevičius

darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1396
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1397
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

5

Arūnas
Nomeika

didesnio kaip
16 bar

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
6

Paulius
Ivankevičius

didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1398
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016.06.13

Eksploatuoti (techniškai SD-1399
prižiūrėti, remontuoti )
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

7

Petras Velička

didesnio kaip

16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
8

Jan Ševelinski

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

2016.06.13

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

9

Leonas
Paciūnas

Degiųjų
dujų

Asmuo,
atsakingas

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1400
prižiūrėti, remontuoti )
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Eksploatuoti
(technologiškai

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

SD-1401 2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

10 Bronius

Narmontas

valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Asmuo,
2012-09-10 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16

SD-1402 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
11 Darius Žutautas Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1403 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

12 Darius Žutautas Degiųjų

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių

SD-1404 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios

suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
13 Vida

Gedgaudienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi

įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SD-1405 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

mą
14 Janina

Beržonskienė

15 Jonas

Šarkauskas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SD-1406 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1407 2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi
už
suskystintų
naftos dujų

sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
16 Arūnas Pocius

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginių
eksploatavimui.

SD-1408 2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą.
17 Raimondas

Stanevičius

18 Audrius

Kolaitis

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1409 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-1410 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

19 Leonas Šareiko Degiųjų

Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Eksploatuoti
SD-1411 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
20 Valdemar

Žilinskij

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1412 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
21 Viktoras

Kirilovas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1413 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

22 Artūras

Davalda

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
specialistai

-

SD-1414
Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas) ir
vadovauti
vartotojų
degiųjų dujų sistemos
(ne didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynų ir
jų įrenginių, dujinių
prietaisų,
dujinių
technologinių įrenginių,
degimo oro ir degimo
produktų
šalinimo
sistemų) eksploatavimo

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

darbams.
23 Kęstutis

Venskutonis

24 Egidijus

Balsiukas

25 Deimantė

Česonienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti
SD-1415 2019 02 22 2024 02 22
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1416 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1417 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių

-

-

-

-

įrenginius.
26 Dovilė

Martinkienė

27 Vaiva

Bagdonienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1418 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Organizuoti
SD-1419 2019 02 22 2022 02 22
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių

elsploatavi
mo
organizavim
ą.
28 Kęstutis

Venskutonis

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2014-04-03 Organizuoti
SD-1420 2019 02 22 2022 02 22
naftos dujų
suskystintų
naftos
įmonių
dujų sistemų (SND
vadovai ar
rezervuarų,
SND
jų įgalioti
skirstomųjų sistemų,
asmenys ir
pilstymo
stočių ir
filialų
pilstymo
postų)
vadovai,
įrenginių
atsakingi už
eksploatavimą.
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.

-

-

-

-

29 Jonas

Šarkauskas

30 Jonas

Šarkauskas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SD-1421 2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Vadovauti
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginių
eksploatavimui.

SD-1422 2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir

pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą.
31 Jonas

Suskystintų
naftos dujų
sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

Eksploatuoti
SD-1423 2019 03 04 2024 03 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginius ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų sistemų,
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

32 Arūnas Petrulis Suskystint Suskystintų

-

SD-1424 2019 03 04 2022 03 04
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

Šarkauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

ų
naftos naftos dujų
dujų
sistemų
laikymas, (SND

pilstymas, rezervuarų,
skirstymas SND
ir tiekimas skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
33 Marjana

Narbutienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginius.
-

Vadovauti
SD-1425 2019 03 22 2024 03 22
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

34 Reda Bosienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
SD-1426 2019 03 22 2024 03 22
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

35 Valdemar

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1427 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius

-

-

-

-

Žilinskij

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

eksploatuojan
tys
darbininkai

36 Vytautas

Bielskis

įrenginius,
oro
ir
produktų
sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1428 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1429 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

37 Modestas

Bubinas

degimo
degimo
šalinimo

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo

įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

38 Ovidijus

Misiulis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

39 Gražutė

Kuneikienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti

vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas
-

Eksploatuoti
SD-1430 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

2017-10-11 Organizuoti
SD-1431 2019 03 22 2024 03 22
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,

-

-

-

-

skirstymas asmenys ir
ir tiekimas filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
40 Jonas

Žukauskis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi

pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1432 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

mo
organizavim
ą
41 Milgidas

Kasinskas

42 Jonas

Žukauskis

Degiųjų
Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

SD-1433 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

SD-1434 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

sistemos
eksploatavi
mą

43 Arūnas

Štreimikis

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
suskystintų naftos
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Vartotojų
2014-04-08 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).

SD-1435 2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
44 Jurdanas

Mačiūta

45 Jonas

Žukauskis

Degiųjų
Vartotojų
2016-04-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas).
antys
darbininkai

SD-1436 2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų

SD-1437 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

2015-08-19 Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginių

46 Vaida

Lukošienė

naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

2014-04-08 Vadovauti
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SD-1438 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

47 Česlovas

Jakaitis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1439 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1440 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

48 Darius

Amalevičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan

tys
darbininkai

49 Vitalis

Šmigelskis

Maskaliūnienė

degimo
šalinimo

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1441 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

50 Danutė

oro
ir
produktų
sistemas.

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

Eksploatuoti SD-1442 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų

apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

51 Arūnas Kišonas Degiųjų

Vartotojų

degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

52 Gediminas

Medeckis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio

įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.
2016 04 14

Eksploatuoti SD-1443 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1444 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

53 Romas

Vaitkevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1445 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų
sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1446 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

54 Algis

Pikčilingis

(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

Degiųjų
dujų

vartojimas didesnio kaip

16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
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remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

