Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Dujų sektorius

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

1

2

3

4

5

6

1

Rolandas
Milašauskas

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

-

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

7

8

9

Eksploatuoti
SD-0815 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
2

Naglis
Vilkevičius

Degiųjų
Asmuo,
2012-01-29 Eksploatuoti
SD-0816 2017 01 20 2022 01 20
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už

-

-

-

-

vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
3

Raimundas
Valauskis

Degiųjų
Asmuo,
2012-03-29 Eksploatuoti
SD-0817 2017 01 20 2022 01 20
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

4

Rimantas
Ruskonis

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-0818 2017 01 20 2022 01 20
naftos dųjų degalinių
įrenginių

suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
5

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

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Eksploatuoti
SD-0819 2017 01 25 2022 01 25
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
6

Gintautas
Matulis

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

-

Eksploatuoti
SD-0820 2017 01 25 2022 01 25
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

7

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

-

Eksploatuoti
SD-0821 2017 01 25 2022 01 25
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

8

Zenonas
Kuzavas

-

Eksploatuoti
SD-0822 2017 01 25 2020 01 25
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
9

Linas Zėringis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

Eksploatuoti
SD-0823 2017 01 25 2020 01 25
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

10 Valentas Bružas Degiųjų

-

Eksploatuoti
SD-0824 2017 01 25 2020 01 25
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

11 Inga Bernotienė Degiųjų

-

Vadovauti suskystintų SD-0825 2017 01 25 2022 01 25
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už

suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
12 Darijus

Miškinis

13 Gintautas

Uždavinys

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0826 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,

-

Vadovauti suskystintų SD-0827 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės

-

-

-

-

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

Verikienė

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

priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0828 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

15 Mykolas

Lisoveckas

16 Vaiva

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

Vita Degiųjų
Įmonės,
Grublienė
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų

2012 06 27 Vadovauti suskystintų SD-0829 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0830 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

-

-

-

-

naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
17 Tatjana

Baužienė

18 Renata Korzun

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0831 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų

-

Vadovauti suskystintų SD-0832 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
19 Stanislav

Gaidamovič

20 Vida

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

Įmonės,

-

Vadovauti suskystintų SD-0833 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

2012 08 29 Vadovauti suskystintų SD-0834 2017 02 23 2022 02 23

-

-

-

-

Obsarskienė

21 Saulius

Zagrapskas

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

naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0835 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
22 Loreta

Repečkienė

23 Jekaterina

Drozd

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0836 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,

-

Vadovauti suskystintų SD-0837 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
24 Jolėta

Ažubalienė

25 Žydra

Radauskienė

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0838 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Vadovauti suskystintų SD-0839 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių

-

-

-

-

Įmonės,
eksploatuoj

vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
26 Janė Butkienė

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

įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0840 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą
27 Egidijus

Lebioda

28 Rasa

Medvedevienė

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0841 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių

-

Vadovauti suskystintų SD-0842 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
29 Jurgita

Petronienė

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

30 Irma Vosylienė Degiųjų

Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios

-

Vadovauti suskystintų SD-0843 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-0844 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių

-

-

-

-

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

Šverubienė

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

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0845 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

eksploatavi
mą
32 Lina Blankienė Degiųjų

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0846 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

33 Martynas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti suskystintų SD-0847 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Valinčius

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
34 Raimondas

Valenta

35 Algimantas

Devyžis

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

2012 06 29 Vadovauti suskystintų SD-0848 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų

2011 03 29 Vadovauti suskystintų SD-0849 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo

-

-

-

-

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

Vaitkevičienė

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

(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0850 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

mą
37 Jurgita

Matviejevaitė

38 Audrius

Maskelis

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0851 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,

-

Vadovauti suskystintų SD-0852 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
39 Eglė Jaškauskė

40 Eglė

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

Ciūnytė- Degiųjų
Įmonės,
Kukė
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

2016 06 06 Vadovauti suskystintų SD-0853 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-0854 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Strakalaitienė

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

valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

2012 04 20 Vadovauti suskystintų SD-0855 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

42 Zenius

Naujokas

43 Marijonas

Zaruba

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

-

Degiųjų
Suskystintų 2012 10 11
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

Vadovauti suskystintų SD-0856 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Organizuoti
SD-0857 2017 02 23 2022 02 23
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą

-

-

-

-

44 Gražvydas

Dapkus

45 Rytis Petrikas

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0858 2017 02 23 2022 02 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo
) darbams.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0859 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius

-

-

-

-

prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
46 Karolis Zaura

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

-

Eksploatuoti
SD-0860 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti

-

-

-

-

atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
47 Aldevinas

Pranas
Mitkevičius

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

48 Mantas Griškus Degiųjų

dujų

Asmuo,
atsakingas

-

Eksploatuoti
SD-0861 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

SD-0862 2017 02 23 2022 02 23

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

49 Romas

Vytautas
Lukminas

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

Degiųjų
Vartotojo
2015-12-14 Vadovauti vartotojų SD-0863 2017 02 23 2022 02 23
dujų
degiųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės
priežiūros, remonto,
vadovas ar
matavimo, bandymo,
jos įgaliotas
paleidimo
ir
asmuo,
derinimo) darbams.

-

-

-

-

atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
50 Arūnas Jorudas Degiųjų

Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti vartotojų SD-0864 2017 02 23 2022 02 23
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

51 Gintautas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,

-

Eksploatuoti
SD-0865 2017 02 23 2020 02 23
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

Brazauskas

dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
52 Romualdas

Žabinskis

53 Robertas

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

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0866 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

Degiųjų

-

Vadovauti suskystintų SD-0867 2017 02 24 2022 02 24

-

-

-

-

Įmonės,

Kašėta

54 Monika

Čiutienė

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

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0868 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
55 Ramunė

Petrutienė

56 Rūta

Žustautienė

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0869 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,

-

Vadovauti suskystintų SD-0870 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
57 Eugenija

Stulpinienė

58 Monika

Laurušonienė

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

-

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

SD-0871 2017 02 24 2022 02 24

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Vadovauti suskystintų SD-0872 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių

-

-

-

-

Įmonės,
eksploatuoj

vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
59 Edita

Grikštienė

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

įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams

-

Vadovauti suskystintų SD-0873 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą
60 Daiva

Grikštienė

61 Andrius Jakas

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0874 2017 02 24 2022 02 24
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2012-02-27 Eksploatuoti
SD-0875 2017 02 24 2022 02 24
dujų
atsakingas
( technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar

-

-

-

-

darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
62 Vytautas

Songaila

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

-

Eksploatuoti
SD-0876 2017 02 24 2022 02 24
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo

-

-

-

-

produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
63 Jaronimas

Žutautas

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

-

Eksploatuoti
SD-0877 2017 02 24 2022 02 24
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

64 Mantas

Paulauskas

65 Aleksandras

Klopovas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0878 2017 02 24 2020 02 24
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0879 2017 02 24 2020 02 24
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

66 Alfonsas

Montvidas

67 Algimantas

Adomaitis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0880 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

Eksploatuoti
SD-0881 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

68 Petras Kubilius Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0882 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

69 Rimantas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio

-

Eksploatuoti
SD-0883 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

Liaučys

kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
70 Jūratė

Tvorogova

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

derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
SD-0884 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
71 Henrikas

Damulis

72 Aleksejus

Veršininas

sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0885 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

Eksploatuoti
SD-0886 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio

-

-

-

-

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
73 Romas

Šerpetauskas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

Eksploatuoti
SD-0887 2017 03 22 2020 03 22
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

74 Mindaugas

Sturonas

Degiųjų
Asmuo,
2012-03-30 Eksploatuoti
SD-0888 2017 03 24 2022 03 24
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

75 Arūnas Pirštelis Degiųjų

Asmuo,
2012-03-30 Eksploatuoti
SD-0889 2017 03 24 2022 03 24
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų

-

-

-

-

-

-

-

-

dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą. 2022
03 24
76 Rimantas

Vitkauskas

Degiųjų
Asmuo,
2012-03-30 Eksploatuoti
SD-0890 2017 03 24 2022 03 24
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius

-

-

-

-

prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
77 Vytautas

Grunskis

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

-

Eksploatuoti
SD-0891 2017 03 24 2022 03 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti

-

-

-

-

atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
78 Mindaugas

Sturonas

79 Gražvydas

Dapkus

Degiųjų
Vartotojo
2013-03-30 Vadovauti vartotojų SD-0892 2017 03 24 2022 03 24
dujų
degiųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės
priežiūros, remonto,
vadovas ar
matavimo, bandymo,
jos įgaliotas
paleidimo
ir
asmuo,
derinimo) darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Organizuoti
SD-0893 2017 03 24 2022 03 24
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

organizavim
ą
80 Egidijus

Užmiškis

81 Romanas

Valiukas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0894 2017 03 24 2020 03 24
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

-

Eksploatuoti
SD-0895 2017 03 24 2020 03 24
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
82 Danguolė

Butkienė

83 Ramona

Matijošienė

įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0896 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0897 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

84 Gintaras Šarka

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0898 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

85 Pinavijus

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

-

Eksploatuoti
SD-0899 2017 04 21 2022 04 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Šmulkštys

86 Tadas

Misevičius

87 Andžejus

Gabrunas

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

-

Eksploatuoti
SD-0900 2017 04 21 2022 04 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0901 2017 04 21 2022 04 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų

-

-

-

-

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

Banys

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

-

Eksploatuoti
SD-0902 2017 04 21 2022 04 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
89 Algirdas

Baradas

Degiųjų
Asmuo,
2012-03-29 Eksploatuoti
SD-0903 2017 04 21 2022 04 21
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už

-

-

-

-

vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
90 Tadas

Misevičius

91 Andžejus

Gabrunas

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti vartotojų SD-0904 2017 04 21 2022 04 21
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų

-

Vadovauti vartotojų SD-0905 2017 04 21 2022 04 21
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

sistemų
eksploatavi
mą
92 Aleksandr

Saveljev

93 Tomas

Jurkynas

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

-

Eksploatuoti
SD-0906 2017 04 26 2022 04 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2012-04-23 Eksploatuoti
SD-0907 2017 04 26 2022 04 26
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

94 Vygantas

Šeimys

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

Degiųjų
Asmuo,
2012-04-23 Eksploatuoti
SD-0908 2017 04 26 2022 04 26
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
95 Rimvydas

Jonauskas

Degiųjų
Vartotojų
2014-05-13 Eksploatuoti
SD-0909 2017 04 26 2020 04 26
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti) vartotojų
kaip 16bar
degiųjų dujų sistemą
darbinio
(ne didesnio kaip
slėgio
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
dujinius
vamzdynus,
technologinius
dujų slėgio
įrenginius, degimo
reguliavimo
oro ir degimo
įrenginius,
produktų šalinimo
apsaugos
sistemas)
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

96 Antanas Buzas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

Eksploatuoti
SD-0910 2017 04 26 2020 04 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

97 Vytautas Tolis

Degiųjų
Vartotojų
2014-05-13 Eksploatuoti
SD-0911 2017 04 26 2020 04 26
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
gamtinių dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius

-

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
98 Darius

Dapšauskas

99 Darius

Dapšauskas

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

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

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SD-0912 2017 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti suskystintų SD-0913 2017 04 26 2022 04 26
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
100 Darius

Dapšauskas

101 Vaidas

Rudnickas

102 Goda

Vasiliauskytė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0914 2017 04 26 2020 04 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginius

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginius

SD-0915 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SD-0916 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
103 Vytautas

Kružikas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

104 Karolis Kereiša Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio

prižiūrėti)
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginius
-

Eksploatuoti(technišk SD-0917 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

-

Eksploatuoti(technišk SD-0918 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
105 Rimantas

Naruševičius

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-0919 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

106 Evaldas

Miknevičius

107 Virginijus

Brundza

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-0920 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

Eksploatuoti(technišk SD-0921 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

108 Tomas Košiūba Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-0922 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

109 Kęstutis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio

-

Eksploatuoti(technišk SD-0923 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

Bartininkas

kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
110 Osvaldas

Ališauskas

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

derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti(technišk SD-0924 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
111 Rimvydas

sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-0925 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
Dekaminavičiu dujų
degiųjų dujų
s
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

Eksploatuoti(technišk SD-0926 2017 05 25 2020 05 25
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio

-

-

-

-

Januškevičius

112 Giedrius

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
113 Arnoldas

Nausas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0927 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti

-

-

-

-

atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

114 Giedrius

Kvedaras

115 Kęstutis

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

-

Eksploatuoti
SD-0928 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Asmuo,

SD-0929 2017 05 25 2022 05 25

Jasukaitis

116 Vidmantas

Mikalajūnas

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

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

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

Eksploatuoti
SD-0930 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne

-

-

-

-

didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
117 Konstantinas

Marcinkus

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

-

Eksploatuoti
SD-0931 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

-

-

-

-

įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
118 Jonas

Venzlauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0932 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų

-

-

-

-

dujų
sistemos
eksploatavimą.
119 Valdas

Jakubelskas

120 Andrius

Lapušauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0933 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-0934 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

121 Kęstutis

Jasukaitis

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo

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

Vadovauti vartotojų SD-0935 2017 05 25 2022 05 25
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
122 Vidmantas

Mikalajūnas

123 Konstantinas

Marcinkus

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti vartotojų SD-0936 2017 05 25 2022 05 25
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo

-

Vadovauti vartotojų SD-0937 2017 05 25 2022 05 25
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
124 Andrius

Lapušauskas

125 Danas

Domanaitis

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti vartotojų SD-0938 2017 05 25 2022 05 25
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo

-

Vadovauti vartotojų SD-0939 2017 05 25 2022 05 25
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
126 Edvardas

Žarinskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0940 2017 05 31 2022 05 31
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos

-

-

-

-

eksploatavimą
127 Virginijus

Vainoras

128 Rimantas

Burba

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

-

Eksploatuoti
SD-0941 2017 05 31 2022 05 31
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą 2017
05 31

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar

-

Eksploatuoti
SD-0942 2017 05 31 2020 05 31
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų

-

-

-

-

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
129 Rimvydas

Vaičius

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

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0943 2017 05 31 2022 05 31
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams

-

-

-

-

mą
130 Jelena Sysoj

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0944 2017 05 31 2022 05 31
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

131 Laimutis

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo

01/15/13

Vadovauti vartotojų SD-0945 2017 06 13 2022 06 13
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Karosas

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
132 Algimantas

Juozas Sujetas

133 Bronius

Dubavičius

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

Degiųjų
dujų

Asmuo,
atsakingas

-

Eksploatuoti
SD-0946 2017 06 23 2022 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

2012-06-28 Eksploatuoti
(technologiškai

SD-0947 2017 06 23 2022 06 23

-

-

-

-

-

-

-

-

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

134 Ilona

Valentienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,

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

Vadovauti suskystintų SD-0948 2017 06 23 2022 06 23
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

Anuliuotas
2018 07 31

-

-

struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
135 Gytis

Tamušauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2012-05-31 Organizuoti
SD-0949 2017 06 23 2022 06 23
naftos dujų
suskystintų
naftos
įmonių
dujų sistemų (SND
vadovai ar
rezervuarų,
SND
jų įgalioti
skirstomųjų sistemų,
asmenys ir
pilstymo
stočių ir
filialų
pilstymo
postų)
vadovai,
įrenginių
atsakingi už
eksploatavimą.
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)

-

-

-

įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.
136 Gytis

Tamušauskas

137 Tomas Mitkus

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2012-05-31 Vadovauti suskystintų SD- 0950 2017 06 23 2022 06 23
naftos dujų
naftos dujų sistemų
įmonės
(SND
rezervuarų,
filialų
SND
skirstomųjų
vadovai,
sistemų,
pilstymo
struktūrinių
stočių ir pilstymo
padalinių
postų)
įrenginių
vadovai,
eksploatavimui.
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi
mą

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos

Eksploatuoti
SD-0951 2017 06 28 2022 06 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

-

-

-

-

-

-

-

eksploatavi
mą

138 Aivaras

Rimkus

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

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

Eksploatuoti
SD-0952 2017 06 28 2022 06 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius

-

-

-

-

prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
139 Alvydas

Šilinskas

140 Andrej Kozin

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0953 2017 06 28 2020 06 28
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Vartotojų

SD-0954 2017 06 28 2020 06 28

dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
141 Marius

Zajankauskas

142 Sergej Volkov

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

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0955 2017 06 28 2020 06 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos ir
suslėgtų gamtinių
dujų degalinių
įrenginius

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Suskystintų

SD-0956 2017 06 28 2020 06 28

dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
143 Romas

Vitunskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos ir
suslėgtų gamtinių
dujų degalinių
įrenginius
Eksploatuoti
SD-0957 2017 06 28 2020 06 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos ir
suslėgtų gamtinių
dujų degalinių
įrenginius

-

-

-

-

Asmuo,
2012-06-28 Eksploatuoti
SD-0958 2017 07 21 2022 07 21
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

144 Albertas Mimas Degiųjų

-

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

Pivoras

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

-

Eksploatuoti
SD-0959 2017 07 21 2022 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
146 Aurimas

Baikovas

147 Aurimas

Baikovas

Degiųjų
Suskystintų 2012-08-30 Organizuoti
SD-0960 2017 07 21 2022 07 21
dujų
naftos dujų
suskystintų
naftos
vartojimas degalinių
dujų
degalinės
vadovai ir
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

-

-

-

2012-08-30 Vadovauti suskystintų SD-0961 2017 07 21 2022 07 21
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
148 Židrūnė

Grincevičienė

149 Tomas

Petrauskas

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

) darbams.

2012-07-05 Vadovauti suskystintų SD-0962 2017 07 21 2022 07 21
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

Eksploatuoti
SD-0963 2017 07 21 2022 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
specialistai

150 Remigijus

Šlinkšė

151 Vytautas

Vaitkevičius

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-0964 2017 07 21 2020 07 21
ai prižiūrėti,
remontuoti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti(technišk SD-0965 2017 07 21 2020 07 21
ai prižiūrėti,

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
152 Vidmantas

Misiūnas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-0966 2017 07 21 2020 07 21
ai prižiūrėti,
remontuoti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
153 Egidijus

Užmiškis

Degiųjų
Vartotojų
2008-02-05 Eksploatuoti
SD-0967 2017 07 21 2022 07 21
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti, techniškai
didesnio
prižiūrėti, remontuoti,
kaip 16 bar
matuoti, bandyti,
darbinio
paleisti ir derinti)
slėgio
vartotojų degiųjų
dujotiekių
dujų sistemą (ne
vamzdynus,
didesnio kaip 16 bar
dujų slėgio
darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius, degimo
eksploatuoj
oro ir degimo
antys
produktų šalinimo
specialistai
sistemas) ir vadovauti
vartotojų degiųjų
dujų sistemos(ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynų
ir jų įrenginių ,dujinių
prietaisų, dujinių
technologinių
įrenginių, degimo oro

-

-

-

-

ir degimo produktų
šalinimo sistemų)
eksploatavimo
darbams.
154 Mindaugas

Vizbaras

155 Simonas

Sudeikis

156 Aurimas

Baikovas

157 Tomas

Petrauskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0968 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0969 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0970 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,

-

Organizuoti
SD-0971 2017 07 21 2022 07 21
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar

pilstymas, jų įgalioti
skirstymas asmenys ir
ir tiekimas filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.
158 Tomas

Petrauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už

skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

Vadovauti suskystintų SD-0972 2017 07 21 2022 07 21
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi
mą
159 Aurimas

Baikovas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

-

Eksploatuoti
SD-0973 2017 07 21 2022 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių

-

-

-

-

eksploatavimo
darbams.
160 Mindaugas

Vizbaras

161 Aurimas

Baikovas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

-

Eksploatuoti
SD-0974 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)

-

Eksploatuoti
SD-0975 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)

-

-

-

-

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
162 Evaldas

Kalvaitis

163 Algerdas

Lukočus

įrenginius.

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

-

Eksploatuoti
SD-0976 2017 07 26 2022 07 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

-

-

-

-

SD-0977 2017 07 26 2022 07 26

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

164 Valdas Zaboras Degiųjų

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

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą 2017
07 26
-

Eksploatuoti
SD-0978 2017 07 26 2022 07 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
165 Aidas Stumbra

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
SD-0979 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

darbininkai
166 Valdas Sauka

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0980 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

167 Robertas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

-

Eksploatuoti
SD-0981 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

Kaminskis

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

168 Kęstas Viršilas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0982 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

169 Vytautas

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
SD-0983 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Bertašius

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
170 Piotr Samuchov Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
SD-0984 2017 07 26 2020 07 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
171 Vytautas

Krikščiūnas

172 Marius

Jančauskas

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-0985 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius

SD-0986 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
173 Giedrius

Martinkus

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-0987 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

darbininkai
174 Robertas

Venckus

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0988 2017 07 26 2020 07 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginius

-

-

-

-

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-0989 2017 07 27 2020 07 27
ai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

175 Darius Guzaitis Degiųjų

176 Vytautas

Vartotojų

SD-0990 2017 07 27 2022 07 27

Karosas

177 Nijolė

dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai

Degiųjų

Asmuo,

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojų degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir vadovauti
vartotojų degiųjų
dujų sistemos(ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynų
ir jų įrenginių ,dujinių
prietaisų, dujinių
technologinių
įrenginių, degimo oro
ir degimo produktų
šalinimo sistemų)
eksploatavimo
darbams.
2012-06-22 Eksploatuoti

SD-0991 2017 07 27 2022 07 27

-

-

-

-

Vaitiekaitytė

178 Lina Vandytė

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

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

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

Eksploatuoti
SD-0992 2017 08 25 2022 08 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne

-

-

-

-

didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
179 Pavelas

Plaskoicis

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suslėgtų
gamtinių

2012-09-06 Vadovauti
suslėgtų SD-0993 2017 08 25 2022 08 25
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo
) darbams.

-

-

-

-

dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
180 Nerijus

Mazauskas

181 Mindaugas

Daraška

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0994 2017 08 25 2020 08 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2012-05-29 Eksploatuoti
SD-0995 2017 08 30 2022 08 30
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
182 Mindaugas

Janušaitis

183 Mindaugas

Janušaitis

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

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SD-0996 2017 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti suskystintų SD-0997 2017 08 30 2022 08 30
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
184 Andrius

Jašmantas

185 Evaldas

Žalinauskis

Degiųjų
Vartotojų
2014-11-20 Eksploatuoti
SD-0998 2017 08 30 2020 08 30
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
gamtinių dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

SD-0999 2017 08 30 2020 08 30

didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
186 Genadijus

Kaunas

Degiųjų
Vartotojų
2014 05 13
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas(ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos

paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

Eksploatuoti(technišk SD-1000 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
187 Nedas

Kerevičius

188 Tadas Rastenis

produktų
sistemas).

šalinimo

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas(ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1001 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti(technišk SD-1002 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
189 Jonas

Taraškevičius

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

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-1003 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

darbininkai
190 Darius Balnis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1004 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

191 Edvin

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

-

Eksploatuoti(technišk SD-1005 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

Mikulskij

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
192 Miroslav

Borisevič

193 Robertas

Meškutis

įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas(ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1006 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti(technišk SD-1007 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
194 Leonas Šareiko Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas(ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-1008 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
195 Robert

Dovgialo

196 Ignas

Juodgalvis

oro
ir
produktų
sistemas).

degimo
šalinimo

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1009 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti(technišk SD-1010 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
197 Vidas Vosylius

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

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-1011 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

darbininkai
198 Donatas

Bubinas

199 Andrejus

Karpenko

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Degiųjų
Vartotojų
2008 12 18
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
(ne didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

Eksploatuoti(technišk SD-1012 2017 09 07 2020 09 07
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas).

-

-

-

-

SD-1013 2017 09 07 2022 09 07
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16 bar darbinio slėgio

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai

200 Egidijus Kelpša Degiųjų

dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir (ar)
vadovauti vartotojų
degiųjų dujų
sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynų
ir jų įrenginių, dujinių
prietaisų, dujinių
technologinių
įrenginių, degimo oro
ir degimo produktų
šalinimo sistemų)
eksploatavimo
darbams.

Asmuo,
2012-10-01 Eksploatuoti
SD-1014 2017 09 22 2022 09 22
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

201 Vytautas Vitkus Degiųjų

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

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

Eksploatuoti
SD-1015 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

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

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

2012-09-21 Vadovauti suskystintų SD-1016 2017 09 22 2022 09 22
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

203 Aleksej

Jacukevič

204 Andrius

Ogintas

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

-

Eksploatuoti
SD-1017 2017 09 27 2022 09 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-1018 2017 09 27 2022 09 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne

-

-

-

-

didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
205 Dangiras

Paulauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-1019 2017 09 27 2022 09 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
206 Martynas

Steponavičius

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

-

Eksploatuoti
SD-1020 2017 09 27 2022 09 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

207 Jaunius

Jakubauskas

208 Zigmas

Kontrimas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos

2010-10-01 Vadovauti suskystintų SD-1021 2017 09 27 2022 09 27
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1022 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
209 Tomas Vagdaris Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1023 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

210 Andrejus

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų

SD-1024 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Dašenkovas

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
211 Ruslan Šipov

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj

sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1025 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

antys
darbininkai
212 Giedrius

Pašakinskas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

213 Rimas Kupstys Degiųjų

Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1026 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

2012-10-25 Vadovauti suskystintų SD-1027 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
214 Regina

Pilkauskienė

215 Vitas Valuckas

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

2012-10-25 Vadovauti suskystintų SD-1028 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios

2013-03-18 Vadovauti suskystintų SD-1029 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių

-

-

-

-

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

Jakočiūnienė

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

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

2012-10-25 Vadovauti suskystintų SD-1030 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

eksploatavi
mą
217 Sidona

Lemežienė

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

218 Renata
Degiųjų
Augustinavičienė dujų

Įmonės,
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

2013-04-25 Vadovauti suskystintų SD-1031 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

2012-10-25 Vadovauti suskystintų SD-1032 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
219 Gražutė

Kuneikienė

220 Rita

Karčiauskienė

Degiųjų
Vartotojo
2012-08-30 Vadovauti vartotojų SD-1033 2017 10 11 2022 10 11
dujų
degiųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės
priežiūros, remonto,
vadovas ar
matavimo, bandymo,
jos įgaliotas
paleidimo
ir
asmuo,
derinimo) darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-1034 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

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

matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

221 Rūta Vaičiutė

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

2013-01-28 Vadovauti suskystintų SD-1035 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

222 Jūratė

Degiųjų

2013-01-28 Vadovauti suskystintų SD-1036 2017 10 11 2022 10 11

-

-

-

-

Įmonės,

Timinskienė

223 Sigita

Kazakevič

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

naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

2013-05-27 Vadovauti suskystintų SD-1037 2017 10 11 2022 10 11
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
224 Paulius

Liaugaudas

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

225 Tomas Pervenis Degiųjų

dujų

Vartotojų
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-1038 2017 10 26 2022 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti(technišk SD-1039 2017 10 26 2020 10 26
ai
prižiūrėti,

-

-

-

-

vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
226 Rimvydas

Revuckas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-1040 2017 10 26 2020 10 26
ai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų
dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 0,1 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
227 Erika

Jasilionytė

228 Aivaras

Klimavičius

229 Vytenis

Vichauskas

įrenginius,
oro
ir
produktų
sistemas).

degimo
degimo
šalinimo

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1041 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti
)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1042 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti
)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Organizuoti
SD-1043 2017 10 26 2022 10 26
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių

-

-

-

-

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

atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
230 Vaiva

Bagdonienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,

eksploatavimą.

-

Vadovauti suskystintų SD-1044 2017 10 26 2022 10 26
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą
231 Viktoras

Janavičius

Degiųjų
Asmuo,
2012-10-12 Eksploatuoti
SD-1045 2017 10 27 2022 10 27
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

232 Ramūnas

Šakinis

233 Rimas

Dargvainis

Degiųjų
Asmuo,
2012-11-15 Eksploatuoti
SD-1046 2017 10 27 2022 10 27
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo gamtinių
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2011-04-12 Eksploatuoti
SD-1047 2017 10 27 2020 10 27
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
234 Alfredas

Beivydas

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

Degiųjų
Vartotojų
2014-05-16 Eksploatuoti
SD-1048 2017 10 27 2020 10 27
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

-

-

-

-

235 Vydas Jucius

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-08 Eksploatuoti
SD-1049 2017 10 27 2020 10 27
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
gamtinių dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

-

-

-

-

236 Gediminas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

-

-

-

Vilbrantas

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1050 2017 10 27 2020 10 27

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
237 Rimantas

Skerstonas

238 Mantas

Bogužis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

SD-1051 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų

SD-1052 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
239 Ignas

Vilimavičius

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Vadovauti suskystintų SD-1053 2017 11 24 2022 11 24
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

postų
įrenginių
eksploatavi
mą
240 Darius Šukis

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

-

Eksploatuoti
SD-1054 2017 11 24 2022 11 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

Suskystintų
ų
naftos naftos dujų
dujų
sistemų
laikymas, (SND

-

Eksploatuoti
SD-1055 2017 11 24 2020 11 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

241 Virgilijus Auga Suskystint

pilstymas, rezervuarų,
skirstymas SND
ir tiekimas skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
242

Tomas
Jurgelėnas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

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

-

Organizuoti
SD-1056 2017 11 27 2022 11 27
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
243 Ignas

Vilimavičius

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

244 Linas Kelmelis Suskystint

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

-

Eksploatuoti
SD-1057 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

Suskystintų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

SD-1058 2017 11 27 2020 11 27

245 Mantas

Jarmakas

ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-1059 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius.

-

-

-

-

246 Vidmantas

Auga

247 Tomas

Jurgelėnas

248 Ignas

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

-

Eksploatuoti
SD-1060 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius.

-

-

-

-

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

-

Organizuoti
SD-1061 2017 11 27 2022 11 27
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų

-

Vadovauti suskystintų SD-1062 2017 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Įmonės,

Vilimavičius

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

249 Darius Šukis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

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

-

Eksploatuoti
SD-1063 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

250 Bronius Lotužis Degiųjų

Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti vartotojų SD-1064 2017 11 27 2022 11 27
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

251 Gediminas

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

-

Eksploatuoti
SD-1065 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

Lukšas

oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
252 Tadas Ročys

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

-

Eksploatuoti
SD-1066 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų

-

-

-

-

dujų
sistemos
eksploatavimą.
253 Antanas

Andriulaitis

254 Darius

Malašauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-1067 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti(technišk SD-1068 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
255 Tautvydas

Kučinskas

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

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 0,1 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti(technišk SD-1069 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 3 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
256 Kęstutis

Stankevičius

257 Artūras

Rybakovas

produktų šalinimo
sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1070 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 3 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

Eksploatuoti(technišk SD-1071 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 3 bar darbinio

-

-

-

-

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
258 Albertas

Kuprelis

259 Aleksandr

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

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1072 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti(technišk SD-1073 2017 11 27 2020 11 27

-

-

-

-

Vartotojų

Kopač

260 Vladimir

Danyuk

dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo

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

-

Eksploatuoti(technišk SD-1074 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
261 Tomas

Kaušpadas

262 Genadijus

Avlosevičius

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti(technišk SD-1075 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio

-

Eksploatuoti(technišk SD-1076 2017 11 27 2020 11 27
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

263 Linas Kelmelis Degiųjų

-

Eksploatuoti
SD-1077 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

264 Virgilijus Auga Degiųjų

-

Eksploatuoti
SD-1078 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

265 Antanas

Petraitis

266 Audrius

Lokcikas

Degiųjų
Asmuo,
2011-04-21 Eksploatuoti
SD-1079 2017 11 29 2022 11 29
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1080 2017 11 29 2022 11 29
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų

dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą
267 Sigitas Mažikas Degiųjų

Vartotojų
2014-12-17 Eksploatuoti
SD-1081 2017 11 29 2020 11 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
268 Aleksandr

SmirnovBakum

269 Valdas

Lukoševičius

produktų šalinimo
sistemas)

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-17 Eksploatuoti
SD-1082 2017 11 29 2020 11 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-17 Eksploatuoti
SD-1083 2017 11 29 2020 11 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

270 Tomas

Budrevičius

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

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-18 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas)
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

SD-1084 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

darbininkai
271 Rimas

Bertašius

272 Virginijus

Tuma

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-18 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas)
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1085 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-18 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo

SD-1086 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

sistemas)

273 Jurij Šaršanov

Degiųjų
Vartotojų
2014-12-18 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas)
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1087 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

274 Audrius

Suskystint Suskystintų
ų
naftos naftos dujų

SD-1088 2017 12 07 2022 12 07

-

-

-

-

Lokcikas

-

Organizuoti
suskystintų naftos

275 Alfonsas

Ramažauskas

dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių

dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginių
eksploatavimą

-

Vadovauti suskystintų SD-1089 2017 12 07 2022 12 07
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo

-

-

-

-

ir tiekimas vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą

postų) įrenginių
eksploatavimui

276 Rima Plungienė Degiųjų

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

-

Organizuoti
SD-1090 2017 12 20 2022 12 20
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

277 Irena

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

-

Vadovauti suskystintų SD-1091 2017 12 20 2022 12 20
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

Giliauskienė

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

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

valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-1092 2017 12 20 2022 12 20
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

279 Vaida

Savickienė

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

280 Birutė Varnienė Degiųjų

Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų

-

Vadovauti suskystintų SD-1093 2017 12 20 2022 12 20
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-1094 2017 12 20 2022 12 20
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
281 Linas Šabūnas

Degiųjų
Vartotojo
2016-11-11 Vadovauti vartotojų SD-1095 2017 12 20 2022 12 20
dujų
degiųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės
priežiūros, remonto,
vadovas ar
matavimo, bandymo,
jos įgaliotas
paleidimo
ir
asmuo,
derinimo) darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

-

-

-

282 Jonas

Degiųjų
2017-05-24 Eksploatuoti
SD-1096 2017 12 20 2022 12 20
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti, remontuoti,
kaip 16 bar
matuoti,
bandyti,
darbinio
paleisti ir derinti)
slėgio
vartotojų
degiųjų
dujotiekių
dujų sistemą (ne
vamzdynus,
didesnio kaip 16 bar

-

-

-

-

Venzlauskas

dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai

283 Orinta

Degiųjų
Suskystintų
Kamarauskaitė dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas) ir vadovauti
vartotojų
degiųjų
dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynų
ir jų įrenginių, dujinių
prietaisų,
dujinių
technologinių
įrenginių, degimo oro
ir degimo produktų
šalinimo
sistemų)
eksploatavimo
darbams.
-

Eksploatuoti
SD-1097a 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
284 Ingrida

Vaišvilienė

285 Austrytė

prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2012-12-17 Eksploatuoti
SD-1097 2017 12 21 2022 12 21
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą.
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Ankudavičienė dujų

Asmuo,
atsakingas

2012-12-17

Eksploatuoti
(technologiškai

SD-1098 2017 12 21 2022 12 21

-

-

-

-

-

-

-

-

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą.

286 Remigijus

Bružauskas

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

Degiųjų
Asmuo,
2012-12-17 Eksploatuoti
SD-1099 2017 12 21 2022 12 21
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą.
vartotojo degiųjų
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar

-

-

-

-

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

Vartotojų
2011-09-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)

SD-1100 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai.

288 Jurgita Macienė Degiųjų

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

PR_07/09(L1)

-

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

SD-1101 2017 12 21 2022 12 21

-

-

-

-

