Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Šilumos 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

Aloyzas Pupelis

Asmuo,
Šilumos
vartojimas atsakingas už

Algirdas Baciuška Šilumos

Asmuo,
vartojimas atsakingas už
įmonės
ar
pastato
šilumos

7

8

9

Pastabos

10

11

12

13

-

Organizuoti įmonės ŠE-1484
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

-

Organizuoti įmonės ŠE-1485
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

įmonės
ar
pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
(asmuo,
atsakingas už
šilumos ūkį )

2

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

įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
(asmuo,
atsakingas už
šilumos ūkį )
3

Paulius
Ivankevičius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu: iki 4 MPa,
vardinės galios iki 50
MW eksploatavimą.

ŠE-1486

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

4

Paulius
Ivankevičius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant

-

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 4,0 MPa
,vardinės galios iki
50 MW
eksploatavimo
(technologinio

ŠE-1487

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą
5

Vytautas
Dumčius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

6

Vytautas
Dumčius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi

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

Energetikos 2014-02-20 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių (su
eksploatuoj
darbiniu slėgiu : iki
ančių
4,0 MPa; vardinės
šilumos
galios: iki 100 MW;
įrenginius,
ir šilumos tinklų: iki
vadovai,
500mmDN)
filialų
eksploatavimą.
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.
2014-02-20

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1488

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

SŠ-1489

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

7

Jonas
Kriščiokaitis

Šilumos
Asmuo,
2014-02-04 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1490

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

8

Antanas Lūža

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo

SŠ-1491

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

2014-02-04

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
9

Alvydas
Gedvilas

10 Žalvyris

Plaktonis

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10MW.

SŠ-1492

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Vadovauti šilumos
SŠ-1493
tinklų: iki 500mmDN
eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą.

11 Alvydas

Gedvilas

12 Edvinas

Lengvinas

13 Aleksandr

Kazakov

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.

SŠ-1494

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 50MW.

SŠ-1495

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki

SŠ-1496

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.
14 Kęstutis

Kuprelis

15 Gintaras

Mickevičius

16 Kęstutis

Mažeika

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.

SŠ-1497

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.

SŠ-1498

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

2014-09-04 Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1499

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

17 Petras

Dumbrauskas

18 Antanas

Paulauskas

Šilumos
Asmuo,
2014-03-25 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1500

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo

SŠ-1501

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

2014-04-08 Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
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