Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Naftos 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

Vida
Gedgaudienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

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

SN-0346 2019 02 05 2024 02 05

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

mą.
2

Janina
Beržonskienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SN-0347 2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

mą.
3

Linas Pečiulis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0348 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

4

Artūras
Buckiūnas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro

SN-0349 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

degalinės įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
5

Gintaras
Jankauskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0350 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

6

Vytautas Uzdila Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0351 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

7

Rimantas
Žurinskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0352 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

8

Marius
Vitkevičius

Naftos
produktų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SN-0353 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Skystojo
kuro

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
9

Martynas
Kliučininkas

10 Karolis

Zdančius

11 Saulius

Skamaročius

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0354 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0355 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0356 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

12 Martynas

Naujalis

13 Žygimantas

Matuzas

14 Deimantė

Česonienė

15 Egidijus

Balsiukas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0357 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0358 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0359 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti
) skystojo kuro
degalinės įrenginius.

SN-0360 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

antys
darbininkai
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