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Vardas, pavardė Veiklos 
sritis

Energetikos 
darbuotojo 
kategorija

Ankstesnio 
pažymėjimo 

išdavimo data

Atestavimo 
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atnaujinimo 
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sustabdymo 

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Rimantas 

Vitkauskas
 Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginių 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos 
ir  valdymo 
sistemas 
eksploatuojant
is 
elektrotechnik
os darbuotojas

2013-04-24 Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa iki 50 MW 
vardinės galios 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos ir 
valdymo sistemas.

SŠ-0755 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



2 Mindaugas 
Sturonas

 Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2013-03-28  Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW   eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0756 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

3 Mindaugas 
Sturonas

 Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2013-03-28  Vadovauti 
energetikos įmonės 
padalinio šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW   eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0757 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



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

Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

4 Gintautas 
Paulauskas

 Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių  šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar  jų  įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

2013-03-28 Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW, šilumos tinklų 
iki 500 mm DN 
eksploatavimą.  

SŠ-0758 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



5 Kęstutis 
Zubavičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-01-28 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0759 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

6 Arūnas 
Chodoravičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-02-07 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.2016 
04 13

SŠ-0760 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

7 Paulius 
Isevičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

2013-02-07 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0761 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

8 Antanas 
Smolinskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-30 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0762 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

9 Vladas 
Krapavickas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-17 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0763 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

10 Rimantas 
Povilauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

2010-12-09 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0764 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

11 Mindaugas 
Sturonas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-03-28 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0765 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

12 Vitalis Meilis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2012-11-26 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0766 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



13 Artūras 
Kliauga

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-29 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0767 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

14 Jonas 
Vaitkevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

2014-05-08  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0768 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



15 Valdas 
Astrauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

2014-05-08 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0769 2016 04 13 2021 04 13 - - - -

16 Mindaugas 
Sturonas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 

2013-03-28 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 

SŠ-0770 2016 04 13 2021 04 13 - - - -



atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

derinimo) darbams. 

17 Vytautas 
Grigas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0771 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

18 Vitalijus 
Bajarskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0772 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

19 Regina Šilumos Pastato 2013-02-07 Eksploatuoti SŠ-0773 2016 04 13 2019 04 13 - - - -



Rumševičienė vartojimas šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

20 Artūras 
Kazlauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2013-02-07 Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0774 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

21 Cezaris Ropas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir 
derinti) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0775 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

22 Vincas Šilumos Pastato - Eksploatuoti SŠ-0776 2016 04 13 2019 04 13 - - - -



Algimantas 
Tamulevičius 

vartojimas šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

23 Aleksandr 
Širiajev

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0777 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

24 Evaldas 
Micheliavičius 

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

SŠ-0778 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

25 Juozas Daukšas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 

SŠ-0779 2016 04 13 2019 04 13 - - - -



punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

valdyti, techniškai 
priežiūrėti, 
remontuoti, matuoti, 
bandyti ) pastato 
šilumos punktus, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemas iki 1 
MW.

26 Algirdas 
Milėrius

 Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2014 08 13  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0780 2016 04 13 2019 04 13 - - - -

27 Audrius 
Arcišauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

-  Vadovauti 
energetikos įmonės 
padalinio šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams; 

SŠ-0781 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

28 Albinas 
Černauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

-  Vadovauti 
energetikos įmonės 
padalinio šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams; 
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

SŠ-0782 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



29 Vidmantas 
Paulauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

-  Vadovauti 
energetikos įmonės 
padalinio šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams; 
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

SŠ-0783 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

30 Aleksandr Kuprin Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0 MPa
Vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0784 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



įrenginių 
eksploatavimą

matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

31 Alfonsas Bičkus Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0 MPa
Vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 

SŠ-0785 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



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

32 Olgerd 
Neverkevič

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

-  Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0 MPa
Vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

SŠ-0786 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

33 Alius Mažeikis Šilumos 
įrenginių 

Energetikos 
įmonių 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 

SŠ-0787 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



eksploata
vimas

struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

slėgiu : iki 4,0 MPa
Vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;

34 Alius Mažeikis Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 

-  Organizuoti šilumos 
įrenginių (su darbiniu 
slėgiu :
iki 4,0 MPa
vardinės galios: iki 50 
MW
iki 100 MW ir
šilumos tinklų: iki 
500 mm DN 

SŠ-0788 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

eksploatavimą 

35 Audrius 
Arcišauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0789 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

36 Vidmantas 
Paulauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 

2013-04-19  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 

SŠ-0790 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

37 Žilvinas 
Jankauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
1MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0791 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



eksploatavimą
38 Žilvinas 

Jankauskas
Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys specialistai

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

SŠ-0792 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

39 Audrius 
Arcišauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0793 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

40 Audrius 
Jokubauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

2013-03-18  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0794 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

41 Vytautas 
Dimgaila

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2012-08-17  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0795 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

42 Aleksandr Kuprin Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2012-08-17  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0796 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

43 Žilvinas 
Jankauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

2013-03-18  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0797 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

44 Mantas Giedra Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-19  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0798 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

45 Olgerd 
Neverkevič

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0799 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



46 Stasys  Algirdas 
Jurgutis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0800 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

47 Tomas Jurgutis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0801 2016 04 15 2021 04 15 - - - -

48 Antanas 
Rimvydas 
Neniškis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0802 2016 04 15 2021 04 15 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

49 Mindaugas 
Giedra

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0803 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

50 Arūnas Dapkus Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0804 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

51 Vydmantas 
Jundulas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 

2013-05-09  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 

SŠ-0805 2016 04 15 2019 04 15 - - - -



eksploatuojant
ys darbininkai

punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10MW

52 Gintautas 
Milašius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2012-08-23  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0806 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

53 Mečislovas 
Vasiliauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2012-08-13  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0807 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

54 Konstantinas 
Andriejauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant

2012-08-13  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 

SŠ-0808 2016 04 15 2019 04 15 - - - -



ys darbininkai karšto vandens 
sistemas iki 1MW

55 Julius Laškovas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2012-08-13  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0809 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

56 Stanislovas 
Jonelis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

2012-08-13  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0810 2016 04 15 2019 04 15 - - - -

57 Kastytis Noreika Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 

SŠ-0811 2016 04 15 2019 04 15 - - - -



sistemas iki 1MW
58 Vidmantas 

Šidlauskas
Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

ŠV-0812 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

59 Kastytis 
Baliuckas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-05-08  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

ŠV-0813 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

60 Alvydas 
Pulauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 

2013-03-28  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

ŠV-0814 2016 04 27 2021 04 27 - - - -



organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

61 Eglė 
Valevičienė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-25  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

ŠV-0815 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

62 Adrijus Dargis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

ŠV-0816 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

63 Vidmantas 
Susnys

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 

ŠV-0817 2016 04 27 2021 04 27 - - - -



vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

vandens sistemų iki 1 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

64 Artūras 
Linkevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1 MW.

ŠV-0818 2016 04 27 2019 04 27 - - - -

65 Ruslanas 
Sadykovas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 

ŠV-0819 2016 04 27 2019 04 27 - - - -



karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1 MW.

66 Vytautas 
Naginionis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys specialistai

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

ŠV-0820 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

67 Saulius 
Montrimas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2013-03-28 Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 50 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

 

ŠV-0821 2016 04 27 2021 04 27 - - - -



68 Vytautas 
Naginionis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys  darbuotojai 
(specialistai)

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu     iki 
1,4 MPa vardinės 
galios iki 10 MW

ŠV-0822 2016 04 27 2021 04 27 - - - -

69 Algirdas 
Stankovičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius  su 
darbiniu slėgiu : iki 
4,0 MPa ; vardinės 
galios: iki 50 MW; 
šilumos tinklų iki 
500mmDN

SŠ-0823 2016 05 06 2019 05 06 - - - -

70 Arūnas 
Badonaitis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0824 2016 05 06 2019 05 06 - - - -



galios: iki 50 MW; 
šilumos tinklų iki 
500mmDN

71 Žilvinas 
Jankauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių  (su 
darbiniu slėgiu : iki 
1,4 MPa 
vardinės galios: iki 
1,5 MW, šilumos 
tinklų:
iki 100 mm DN) 
eksploatavimą 

SŠ-0825 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

72 Žilvinas 
Jankauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 
1,5 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 

SŠ-0826 2016 05 06 2021 05 06 - - - -



tinklų: iki 100 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

73 Žilvinas 
Jankauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys  specialistai

-  Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu : iki 
1,4MPa; vardinės 
galios iki 1,5MW; 
šilumos tinklų iki 
100mm DN

SŠ-0827 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

74 Algirdas 
Bagdonas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 2016 
05 06

SŠ-0828 2016 05 06 2021 05 06 - - - -



75 Dovydas 
Rumšas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-03-19 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0829 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

76 Stasys 
Vasiliauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0830 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

77 Algirdas 
Puzinas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

2013-04-18 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0831 2016 05 06 2021 05 06 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

78 Vilius 
Leugaudas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-03-18 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0832 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

79 Darius 
Meržvinskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-06-09 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0833 2016 05 06 2021 05 06 - - - -

80 Viktoras 
Janavičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

2013-03-18 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą 

SŠ-0834 2016 05 06 2021 05 06 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

81 Evaldas Brasas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0835 2016 05 06 2019 05 06 - - - -

82 Jonas 
Kriščiokaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti ) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW

SŠ-0836 2016 05 06 2019 05 06 - - - -

83 Stanislovas 
KarčiauskasŠil
umos  įrenginių 

Šilumos 
įrenginių 
eksploata

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti,  techniškai 

SŠ-0837 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



eksploatavimas vimas padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

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.

84 Vytautas 
Kybartas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Eksploatuoti 
(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.

SŠ-0838 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



85 Deivydas 
Čereška

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Eksploatuoti 
(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.

SŠ-0839 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

86 Vilius Narbutas Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0840 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

87 Tomas 
Dabravolskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 

SŠ-0841 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

eksploatavimą.

88 Audrius 
Beliauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0842 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

89 Albina 
Minciuvienė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0843 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



90 Šarūnas Indrelė Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0844 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

91 Vidmantas 
Urbas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-04-19 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0845 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

92 Ramūnas 
Blaževičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0846 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

93 Edmundas 
Raugevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

2014-09-11 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0847 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



eksploatavimą

94 Šarūnas 
Kaupas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0848 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

95 Darius  Stasys 
Navasaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0849 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

96 Gintaras 
Andriukaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0850 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



97 Liudas 
Navickas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0851 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

98 Stasys 
Navasaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys specialistai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 
MW.2016 05 13

SŠ-0852 2016 05 13 2021 05 13 - - - -



99 Vilius Narbutas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0853 2016 05 13 2021 05 13 - - - -

100 Tomas Auryla Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 

- Organizuoti šilumos 
įrenginių (su  darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa; 
vardinės galios: iki 50 
MW; šilumos 
tinklų:iki 500 mm 
DN) eksploatavimą 

SŠ-0854 2016 05 27 2021 05 27 - - - -



įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

101 Tomas Auryla Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0855 2016 05 27 2021 05 27 - - - -

102 Arūnas 
Čižauskis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 

SŠ-0856 2016 05 27 2019 05 27 - - - -



darbiniu slėgiu: iki 
1,4MPa; vardinės 
galios iki 50MW; 
šilumos tinklų: iki 
500mm DN

103 Vytautas 
Simonaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0857 2016 05 27 2019 05 27 - - - -

104 Šarūnas 
Begonis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0858 2016 05 27 2019 05 27 - - - -

105 Vladilovas 
Batavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 

SŠ-0859 2016 05 27 2019 05 27 - - - -



karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 MW.

106 Rolandas 
Bartkevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0860 2016 05 27 2019 05 27 - - - -

107 Vytautas 
Valaitis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-06-25 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0861 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

108 Vytautas 
Indreika

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 

2013-05-21 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 

SŠ-0862 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

eksploatavimą.

109 Arvydas 
Žukauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0863 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

110 Santaras 
Butėnas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0864 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



111 Arnoldas 
Nausas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0865 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

112 Petras Planutis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0866 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

113 Šarūnas Indrelė Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0867 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

114 Artūras 
Petrauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0868 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



eksploatavimą

115 Aurimas 
Klimavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0869 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

116 Arvydas 
Liubinas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 

2014-03-06 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0870 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

117 Arvydas 
Liubinas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2014-03-06 Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW   eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0871 2016 06 13 2021 06 13 - - - -

118 Aurimas 
Klimavičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW   eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0872 2016 06 13 2021 06 13 - - - -



asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

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

119 Vilius 
Buinevičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

2011-06-16 Organizuoti šilumos 
įrenginių (su  darbiniu 
slėgiu: iki 25,5 MPa; 
vardinės galios: iki 
100 MW; ir šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN ir daugiau) 
eksploatavimą 

SŠ-0873 2016 06 15 2021 06 15 - - - -

120 Stasys Strakšys Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 

2013-05-03 Organizuoti šilumos 
įrenginių (su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 
MPa ;vardinės galios: 
iki 50 MW; ir šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN) eksploatavimą 

SŠ-0874 2016 06 15 2021 06 15 - - - -



įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

121 Stasys 
Morkevičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2013-05-03 Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių  su 
darbiniu slėgiu: iki 
1,4 MPa; vardinės 
galios: iki 50 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0875 2016 06 15 2021 06 15 - - - -

122 Alius Mažeikis Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 

SŠ-0876 2016 06 15 2021 06 15 - - - -



prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

123 Stasys 
Morkevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 

2013-05-03 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 1 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) 
darbams2016 06 15

SŠ-0877 2016 06 15 2021 06 15 - - - -



vandens 
sistemų 
eksploatavimą

124 Stasys Strakšys Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 1 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0878 2016 06 15 2021 06 15 - - - -

125 Stasys Strakšys Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0879 2016 06 15 2021 06 15 - - - -



(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

126 Vytautas 
Buivydas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0880 2016 06 15 2021 06 15 - - - -

127 Vidas 
Balbuckis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

2013-03-18 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0881 2016 06 15 2021 06 15 - - - -

128 Alfonsas 
Kilinskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 

SŠ-0882 2016 06 15 2019 06 15 - - - -



vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys
darbininkai

paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

129 Leonas Tunyla Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

SŠ-0883 2016 06 15 2019 06 15 - - - -

130 Audrius Bikelis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0884 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

131 Romas 
Vytautas 
Lukminas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0885 2016 07 22 2021 07 22 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

132 Leonid 
Semionov

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0886 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

133 Donatas 
Averka

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0887 2016 07 22 2021 07 22 - - - -



134 Mečislovas 
Juška

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0888 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

135 Raimundas 
Endrikis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0889 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

136 Daiva 
Bulbenkienė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0890 2016 07 22 2021 07 22 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

137 Valdas 
Venckūnas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0891 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

138 Regimantas 
Bagdonavičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0892 2016 07 22 2021 07 22 - - - -

139 Algimantas 
Eidukaitis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

2013-06-21 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0893 2016 07 22 2021 07 22 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

140 Alvydas 
Padimanskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0894 2016 07 22 2019 07 22 - - - -

141 Vytautas 
Padimanskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0895 2016 07 22 2019 07 22 - - - -

142 Vaidas 
Sargiūnas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 

SŠ-0896 2016 07 22 2019 07 22 - - - -



punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

143 Aleksandras 
Kostiuchinas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0897 2016 07 22 2019 07 22 - - - -

144 Algimantas 
Šiūlys

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0898 2016 08 12 2021 08 12 - - - -



145 Romualdas 
Makštutis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0899 2016 08 12 2021 08 12 - - - -

146 Audronė 
Lazdauskaitė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

2013-06-27 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0900 2016 08 12 2021 08 12 - - - -

147 Mindaugas 
Ragauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

2013-06-27 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0901 2016 08 12 2021 08 12 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

148 Darius 
Mielaika

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0902 2016 08 12 2019 08 12 - - - -

149 Saulius 
Karpušenka

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0903 2016 08 12 2019 08 12 - - - -

150 Gediminas 
Bernatavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 

SŠ-0904 2016 08 12 2019 08 12 - - - -



sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

151 Darius 
Remeika

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0905 2016 08 12 2019 08 12 - - - -

152 Valdemaras 
TamulisŠilumo
s vartojimas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0906 2016 08 12 2019 08 12 - - - -

153 Evaldas 
Papinigis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 

SŠ-0907 2016 08 12 2019 08 12 - - - -



vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

154 Zenonas 
Mečius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1 MW. 

SŠ-0908 2016 08 12 2019 08 12 - - - -

155 Mečislavas 
Rakauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 

2015-11-04 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0909 2016 08 12 2021 08 12 - - - -



šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

156 Mindaugas 
Plečkaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų 
daugiau kaip 10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0910 2016 08 12 2021 08 12 - - - -

157 Raimundas 
Kazakauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų 
daugiau kaip 10 MW 

SŠ-0911 2016 08 12 2021 08 12 - - - -



prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

158 Juozas Dedura Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.
 Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0912 2016 08 12 2021 08 12 - - - -



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

159 Eduard Majer Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys inžinieriai

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, matuoti, 
bandyti, paleisti ) 
šilumos įrenginius  su 
darbiniu slėgiu iki 
1,4MPa; vardinės 
galios iki 1,5MW 

SŠ-0913 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

160 Gintaras 
Mackevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0914 2016 08 24 2021 08 24 - - - -



sistemų 
eksploatavimą

161 Mindaugas 
Starkus

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0915 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

162 Benediktas 
Tilvikas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0916 2016 08 24 2021 08 24 - - - -



įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

163 Aurelija 
Tėvialienė

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0917 2016 08 24 2021 08 24 - - - -



164 Viktoras 
Makauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0918 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

165 Vladas Grikšas Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0919 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

166 Antanas Zubė Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0920 2016 08 24 2021 08 24 - - - -



atsakingas už 
šilumos ūkį)

167 Albinas 
Stasiulis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0921 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

168 Aleksandras 
Filičkinas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0922 2016 08 24 2021 08 24 - - - -

169 Zenonas 
Kuzavas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 

SŠ-0923 2016 08 24 2019 08 24 - - - -



eksploatuojant
ys
darbininkai

punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 10MW

170 Algimantas 
Misevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0924 2016 08 24 2019 08 24 - - - -

172 Aleksej 
Molotkov

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-0925 2016 08 24 2019 08 24 - - - -

173 Gintaras 
Antanavičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 

- Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW eksploatavimą.

SŠ-0926 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

174 Algimantas 
Grižas-
Grižauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW eksploatavimą.

SŠ-0927 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

175 Antanas 
Jusevičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0928 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) 
darbams.2021 09 16

176 Gediminas 
Šmidtas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 1,5 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0929 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

177 Marius 
Simonavičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.  

SŠ-0930 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



178 Darius 
Kraujalis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginių 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos 
ir  valdymo 
sistemas 
eksploatuojant
is 
elektrotechnik
os darbuotojas

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 10 MW apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos ir 
valdymo sistemas.

SŠ-0931 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

179 Mantas Pilelis Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys  darbuotojai 
( specialistai)

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu iki  4 
MPa, vardinės galios 
iki 10 MW .

SŠ-0932 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

180 Gintautas 
Gvazdaitis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 

2013-06-25 Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0933 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

181 Kęstutis 
Mikulėnas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0934 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

182 Vladas 
Archipovas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0935 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

183 Vytautas 
Stalioraitis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 

SŠ-0936 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

eksploatavimą.

184 Natalija 
Bivainienė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0937 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

185 Arvydas 
Labanauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 

SŠ-0938 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

derinimo) darbams. 

186 Irmantas 
Miliauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0939 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

187 Ignas Šilumos Pastato - Vadovauti pastato SŠ-0940 2016 09 16 2021 09 16 - - - -



Bartašiūnas vartojimas šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

188 Kęstutis 
Tamošiūnas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0941 2016 09 16 2019 09 16 - - - -

189 Arūnas Šilumos Pastato - Eksploatuoti SŠ-0942 2016 09 16 2019 09 16 - - - -



Kasparavičius vartojimas šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

190 Lukas Ragaišis Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0943 2016 09 16 2019 09 16 - - - -

191 Ignas 
Bartašiūnas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys specialistai.

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

SŠ-0944 2016 09 16 2021 09 16 - - - -

192 Zita Lužaitienė Šilumos Asmuo, - Organizuoti įmonės ar SŠ-0945 2016 09 26 2021 09 26 - - - -



vartojimas atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

193 Valentinas 
Kaunas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0946 2016 09 26 2021 09 26 - - - -

194 Laimonas 
Balsys

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-0947 2016 09 26 2021 09 26 - - - -



šilumos ūkį)
195 Deividas 

Skripkauskas
Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu: iki 4,0 MPa; 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-0948 2016 09 26 2021 09 26 - - - -

196 Arvydas 
LiubinasŠilum
os  įrenginių 
eksploatavimas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 

2016-06-13 Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW ir šilumos tinklų 
iki 500mm DN 
eksploatavimą.

SŠ-0949 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

197 Aurimas 
Klimavičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

2016-06-13 Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 10 
MW ir šilumos tinklų 
iki 500mm DN 
eksploatavimą.

SŠ-0950 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

198 Arvydas 
Liubinas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2016-06-13 Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0951 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500mm DN 
ksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

199 Aurimas 
Klimavičius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

2016-06-13 Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500mm DN 
ksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 

SŠ-0952 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

200 Modestas 
Valtys

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0953 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

201 Mantas 
Žuraulis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0954 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

202 Povilas Stoškus Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0955 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

203 Aurimas 
Klimavičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0956 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

204 Arvydas 
Liubinas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0957 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



205 Rimvydas 
Jurgelevičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0958 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

206 Tadeušas 
Tomaševskis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0959 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

207 Rimantas 
Saulis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0960 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

208 Juzef 
Dombrovski

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0961 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

209 Vytautas 
Baublys

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0962 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

210 Sergejus 
Skulbeda

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0963 2016 09 29 2021 09 29 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

211 Povilas 
Kruvelis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0964 2016 09 29 2021 09 29 - - - -

212 Boleslav 
Ignatovič

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0965 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

213 Gendrik Šilumos Pastato - Eksploatuoti SŠ-0966 2016 09 29 2019 09 29 - - - -



Poteiko vartojimas šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

214 Robert 
Dovgialo

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0967 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

215 Vaidotas 
Butkus

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0968 2016 09 29 2019 09 29 - - - -



216 Edvard 
Tetianec

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0969 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

217 Jaroslav 
Dovgerd

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0970 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

218 Viktor Janovič Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0971 2016 09 29 2019 09 29 - - - -



219 Andžej 
Semaškevič

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0972 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

220 Viktor 
Zacharevskij

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0973 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

221 Piotras 
Stepanavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 5 MW. 

SŠ-0974 2016 09 29 2019 09 29 - - - -



222 Stanislav 
Lisovskij

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0975 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

223 Audrius 
Tiknius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
is darbininkas

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW 

SŠ-0976 2016 09 29 2019 09 29 - - - -

224 Algirdas Kerpė Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
is darbininkas

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1MW 

SŠ-0977 2016 09 29 2019 09 29 - - - -



225 Kęstutis  Jonas 
Miklyčius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0978 2016 10 14 2021 10 14 - - - -

226 Rimantas 
Vancevičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0979 2016 10 14 2021 10 14 - - - -

227 Vidmantas 
Preidis

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0980 2016 10 14 2021 10 14 - - - -



(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

228 Arvydas Jusys Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0981 2016 10 14 2021 10 14 - - - -

229 Stasys 
Šapranauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0982 2016 10 14 2021 10 14 - - - -

230 Gintautas 
Pranas Čiutelė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-0983 2016 10 14 2021 10 14 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

231 Stasys 
Šapranauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-0984 2016 10 14 2021 10 14 - - - -

232 Mindaugas 
Kuneika

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 

2014-05-08 Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 

SŠ-0985 2016 10 14 2021 10 14 - - - -



vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

233 Darius Puknys Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-0986 2016 10 14 2019 10 14 - - - -

234 Nerijus 
Dumbrauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan

- Organizuoti šilumos 
įrenginių  (su 
darbiniu slėgiu : iki 

SŠ-0987 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



vimas čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

4,0 MPa; vardinės 
galios: iki 50 MW; ir 
šilumos tinklų: iki 
500mm DN 
esploatavimą

235 Karolis 
Kerežius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių  (su 
darbiniu slėgiu : iki 
4,0 MPa; vardinės 
galios: iki 50 MW; ir 
šilumos tinklų: iki 
500mmDN 
esploatavimą

SŠ-0988 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

236 Nerijus 
Dumbrauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu: iki 4,0 MPa; 
vardinės galios: iki 50 

SŠ-0989 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

237 Karolis 
Kerežius

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu: iki 4,0 MPa; 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams;
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500 mm 
DN  eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 

SŠ-0990 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

238 Benius 
Damanskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių  (su 
darbiniu slėgiu : iki 
1,4 MPa; vardinės 
galios: iki 50 MW; ir 
šilumos tinklų: iki 
500mmDN 
eksploatavimą

SŠ-0991 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

239 Arūnas 
Astrauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 

- Organizuoti šilumos 
įrenginių  (su 
darbiniu slėgiu : iki 
4,0 MPa; vardinės 
galios: iki 50 MW; ir 
šilumos tinklų: iki 
500mmDN 
eksploatavimą

SŠ-0992 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

240 Stasys Poška Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

SŠ-0993 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

241 Zita Lužaitienė Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

SŠ-0994 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

242 Vidas 
Balbuckis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0 MPa , 

SŠ-0995 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



vimas padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

243 Antanas 
Arcišauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.
Vadovauti šilumos 
tinklų: iki 500mm DN 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, bandymo) 
darbams

SŠ-0996 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

244 Algirdas 
Berneckis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi už 

-  Vadovauti 
energetikos įmonės 
padalinio šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu : iki 1,4 MPa , 

SŠ-0997 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

245 Valius 
Dumbrauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginių 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos 
ir valdymo 
sistemas 
eksploatuojant
is 
elektrotechnik
os darbuotojas 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginių  su 
darbiniu slėgiu : iki 
1,4 MPa vardinės 
galios: iki 1,5 MW 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos ir 
valdymo sistemas

SŠ-0998 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

246 Laurynas 
Alseika

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti) šilumos 
įrenginius  su darbiniu 

SŠ-0999 2016 10 26 2019 10 26 - - - -



slėgiu : iki 1,4MPa; 
vardinės galios iki 
50MW.

247 Povilas 
Vitkauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1000 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

248 Remigijus 
Gumuliauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1001 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

249 Vladislovas 
Raštikis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti) šilumos 
įrenginius  su darbiniu 
slėgiu : iki 4,0MPa; 

SŠ-1002 2016 10 26 2019 10 26 - - - -



vardinės galios iki 
50MW

250 Ovidijus 
Kidikas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1003 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

251 Arūnas 
Astrauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys specialistai

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

SŠ-1004 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

252 Arūnas 
Astrauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1005 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



atsakingas už 
šilumos ūkį)

253 Nerijus 
Dumbrauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1006 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

254 Alfonsas 
Stanislovas 
Butkus

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1007 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

255 Vytautas 
Galvosas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1008 2016 10 26 2021 10 26 - - - -



organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

256 Edgaras 
Gvozdas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-1009 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

257 Michail Galko Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-1010 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

258 Zigmas Benėta Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 

- Siūloma suteikti šias 
teises: Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 

SŠ-1011 2016 10 26 2019 10 26 - - - -



vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 10MW

259 Juozas Bružas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-1012 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

260 Juozas 
Baliukonis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

SŠ-1013 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

261 Stanislovas 
Požė

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 

SŠ-1014 2016 10 26 2019 10 26 - - - -



vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

262 Vitalijus 
Vasiljevas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

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

SŠ-1015 2016 10 26 2019 10 26 - - - -

263 Pinavijus 
Šmulkštys

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginių 
apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos 
ir valdymo 
sistemas 
eksploatuojant
is 
elektrotechnik
os darbuotojas 
(inžinieriai)

- Eksploatuoti 
( technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius  su 
darbiniu slėgiu : iki 
25,5 MPa, vardinės 
galios iki 100 MW, 
šilumos tinklų iki 500 
mm DN apsaugos, 
automatikos, 
signalizacijos ir 
valdymo sistemas.

SŠ-1016 2016 10 26 2021 10 26 - - - -

264 Vytautas Šilumos Asmuo, - Organizuoti įmonės ar SŠ-1017 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



Venckūnas vartojimas atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

265 Valerij 
Vilkelionok

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-1018 2016 11 14 2021 11 14 - - - -

266 Valentas 
Gecevičius

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-1019 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



atsakingas  už 
šilumos ūkį)

267 Kristina 
Matijošaitytė

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-1020 2016 11 14 2021 11 14 - - - -

268 Tomas Pečiulis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-1021 2016 11 14 2021 11 14 - - - -

269 Rolandas 
Gurauskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 

SŠ-1022 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

270 Rimantas 
Mekas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-1023 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

271 Andrejus 
Bodenčiukas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1024 2016 11 14 2019 11 14 - - - -

272 Vytautas 
Šimkus

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1025 2016 11 14 2019 11 14 - - - -

273 Laura 
Bieliūnaitė

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 

- Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 

SŠ-1026 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

iki 50 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
Vadovauti šilumos 
tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

274 Šarūnas 
Urbonas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
padalinių 
vadovai, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti energetikos 
įmonės padalinio 
šilumos įrenginių su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa, vardinės galios 
iki 50 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
Vadovauti šilumos 

SŠ-1027 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

275 Domas Klimas Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
ekslpoatuojant
ys  darbuotojai 
(mašinistai) 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu iki 4 
MPa vardinės galios 
iki 50 MW.

SŠ-1028 2016 11 14 2019 11 14 - - - -

276 Rimvydas 
Abromas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
ekslpoatuojant
ys  darbuotojai 
(mašinistai) 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu iki 4 
MPa vardinės galios 
iki 50 MW.

SŠ-1029 2016 11 14 2019 11 14 - - - -

277 Darius Bobelis Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
ekslpoatuojant
ys  darbuotojai 
(mašinistai) 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
šilumos įrenginius su 

SŠ-1030 2016 11 14 2019 11 14 - - - -



darbiniu slėgiu iki 4 
MPa vardinės galios 
iki 50 MW.

278 Rolandas 
Gurauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
eksploatuojan
čių šilumos 
įrenginius, 
vadovai, 
filialų vadovai 
ar jų įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 4,0 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW; šilumos tinklų 
iki 500 mm DN 
eksploatavimą.

SŠ-1031 2016 11 14 2021 11 14 - - - -

279 Rolandas 
Gurauskas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių, 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi  už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

-  Vadovauti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 4 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
Vadovauti šilumos 

SŠ-1032 2016 11 14 2021 11 14 - - - -



tinklų iki 500 mm DN 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams.

280 Vytautas 
Buivydas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar 
juos 
pavaduojantys 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimą

- Vadovauti šilumos 
įrenginių  su darbiniu 
slėgiu: iki 4,0 MPa; 
vardinės galios: iki 50 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-1033 2016 11 22 2021 11 23 - - - -

281 Juozas 
Baliukonis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1034 2016 11 22 2019 11 23 - - - -



283 Stanislovas 
Požė

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1035 2016 11 22 2019 11 23 - - - -

284 Rimantas 
Vitkauskas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1036 2016 11 22 2021 11 23 - - - -

285 Saulius Saliklis Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1037 2016 11 22 2021 11 23 - - - -



šilumos ūkį)
286 Dangis 

Merkevičius
Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 10MW

SŠ-1038 2016 11 22 2019 11 23 - - - -

287 Gediminas 
Jakimavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 10MW

SŠ-1039 2016 11 22 2019 11 23 - - - -

288 Algimantas 
Daukantas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

SŠ-1040 2016 11 22 2019 11 23 - - - -

289 Vytautas Jakas Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 

SŠ-1041 2016 11 22 2019 11 23 - - - -



punktus, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemas, 
eksploatuojant
ys darbininkai

valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

290 Darius Virvilas Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Energetikos 
įmonių 
eksploatuojanči
ų šilumos 
įrenginius, 
vadovai, filialų 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
įmonėje

- Organizuoti šilumos 
įrenginių su darbiniu 
slėgiu iki 1,4 MPa, 
vardinės galios iki 50 
MW; šilumos tinklų iki 
500 mm DN 
eksploatavimą.

SŠ-1042 2016 12 13 2021 12 13 - - - -

291 Romanas 
Valiukas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
ekslpoatuojant
ys  darbuotojai 
(inžinieriai) 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu iki 4 
MPa vardinės galios 

SŠ-1043 2016 12 13 2021 12 13 - - - -



iki 100 MW.

292 Saulius 
Brazdeikis

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
ekslpoatuojant
ys  darbuotojai 
(inžinieriai) 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 
paleisti ir derinti) 
šilumos įrenginius su 
darbiniu slėgiu iki 1,4 
MPa vardinės galios 
iki 1,5 MW.

SŠ-1044 2016 12 13 2021 12 13 - - - -

293 Fiodoras 
Jemeljanovas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

-  Organizuoti įmonės 
ar pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.2016 
12 13

SŠ-1045 2016 12 13 2021 12 13 - - - -

294 Vaidutis 
Vizbaras

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 

SŠ-1046 2016 12 13 2019 12 13 - - - -



eksploatuojant
ys 
darbininkai.

sistemas iki 10 MW. 

295 Andrius 
Tamutis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1047 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

296 Artūras 
Kuraitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1048 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

297 Klemensas 
Skabickas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 

SŠ-1049 2016 12 13 2019 12 13 - - - -



sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

298 Rimantas 
Maksvytis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1050 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

299 Valdemaras 
Minkus

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1051 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

300 Algimantas 
Dainelis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 

SŠ-1052 2016 12 13 2019 12 13 - - - -



vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

301 Tomas 
Kvederavičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1053 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

302 Darius Keršys Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

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

SŠ-1054 2016 12 13 2019 12 13 - - - -

303 Darius 
Kazakevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 

SŠ-1055 2016 12 13 2019 12 13 - - - -



karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 10 MW. 

304 Donatas Bidva Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys specialistai.

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

SŠ-1056 2016 12 13 2021 12 13 - - - -

305 Valdas  Jonas 
Junevičius

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys specialistai.

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

SŠ-1057 2016 12 13 2021 12 13 - - - -

306 Tomas 
Mikolaitis

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 

SŠ-1058 2016 12 13 2021 12 13 - - - -



sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

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

307 Saulius Saliklis Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 

2016-11-23  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 

SŠ-1059 2016 12 13 2021 12 13 - - - -



šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

308 Algimantas 
Daukantas

Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1060 2016 12 21 2019 12 21 - - - -

309 Vytautas Jakas Šilumos 
įrenginių 
eksploata
vimas

Šilumos 
įrenginius 
eksploatuojant
ys 
darbuotojai 
(operatoriai)

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

SŠ-1061 2016 12 21 2019 12 21 - - - -

310 Tomas 
DaukantasŠilu
mos vartojimas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas už 
įmonės ar 
pastato 
šilumos 

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą

SŠ-1062 2016 12 21 2021 12 21 - - - -



įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas už 
šilumos ūkį)

311 Robertas 
Požerskas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai ar jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

- Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 
vandens sistemų iki 
10 MW 
eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams

SŠ-1063 2016 12 21 2021 12 21 - - - -

312 Gintautas Dilys Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 

-  Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti, 
matuoti, bandyti, 

SŠ-1064 2016 12 21 2019 12 21 - - - -



vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

paleisti ir derinti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas iki 1 MW

313 Aurimas 
Šimkus

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šilumos 
punktus, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemas 
eksploatuojant
ys 
darbininkai.

- Eksploatuoti 
(technologiškai 
valdyti, techniškai 
prižiūrėti, remontuoti) 
pastato šilumos 
punktus, šildymo ir 
karšto vandens 
sistemas  iki 1MW

SŠ-1065 2016 12 21 2019 12 21 - - - -

314 Tomas 
Stakeliūnas

Šilumos 
vartojimas

Asmuo, 
atsakingas  už 
įmonės  ar 
pastato 
šilumos 
įrenginių 
eksploatavimo 
organizavimą 
(asmuo, 
atsakingas  už 
šilumos ūkį)

- Organizuoti įmonės ar 
pastato šilumos 
vartojimo įrenginių 
eksploatavimą.

SŠ-1066 2016 12 21 2021 12 21 - - - -

315 Tomas 
Stakeliūnas

Šilumos 
vartojimas

Pastato 
šildymo  ir 
karšto 

-  Vadovauti pastato 
šilumos punktų, 
šildymo ir karšto 

SŠ-1067 2016 12 21 2021 12 21 - - - -



vandens 
sistemų 
prižiūrėtojo 
struktūrinių 
padalinių 
vadovai  ar  jų 
įgalioti 
asmenys, 
atsakingi  už 
pastato 
šilumos 
punktų, 
šildymo  ir 
karšto 
vandens 
sistemų 
eksploatavimą

vandens sistemų iki 1 
MW eksploatavimo 
(technologinio 
valdymo, techninės 
priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, 
paleidimo ir 
derinimo) darbams. 
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