Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Elektros sektorius

Ankstesnio Atestavimo (sertifikavimo) Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos
darbuotojo darbuotojo darbuotojo
pažymėjimo
sritis ir suteikiamos teisės darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
išdavimo data
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

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

1

2

3

4

5

-

6

1

Viktoras
Kondrotas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2

Artūras

Elektros

Elektrotech 2015-06-15 Eksploatuoti

7

8

9

Eksploatuoti
SE-1386 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
AK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
SE-1387 2017 01 20 2022 01 20

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Pekorius

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

3

Kęstutis
Braziulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-07-13 Eksploatuoti
SE-1388 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

4

Vidas Skaringa Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-15 Eksploatuoti
SE-1389 2017 01 20 2020 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

5

Raimondas
Dragūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-17 Eksploatuoti
SE-1390 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

6

Erikas
Jurevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-26 Eksploatuoti
SE-1391 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų

-

-

-

-

vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
7

Gediminas
Sergejevas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-03-22 Eksploatuoti
SE-1392 2017 01 20 2020 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

8

Nerijus
Andrišiūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-17 Eksploatuoti
SE-1393 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

9

Sigitas
Klapatauskas

10 Šarūnas

Glizickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-03-22 Eksploatuoti
SE-1394 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-03-22 Eksploatuoti
SE-1395 2017 01 20 2022 01 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
11 Povilas

Pinkevičius

12 Povilas

Ugianskis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1396 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1397 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

13 Mindaugas

Masiulis

14 Mindaugas

Barauskas

15 Tomas

Astrauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1398 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1399 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
VK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-1400 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

16 Juoas

Steponavičius

17 Justas Budrys

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
VK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1401 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
VK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1402 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros

-

-

-

-

kategorija
VK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
18 Mantas

Paškevičius

19 Gintaras

Skudžinskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1403 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
VK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1404 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
PK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose.
20 Arnas

Šadlauskas

21 Albinas

Kulvietis

22 Vilius

Karpavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1405 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
PK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1406 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
PK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
SE-1407 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

23 Edvardas

Baltūsis

24 Gintaras

Mockevičius

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
PK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1408 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
PK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
SE-1409 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose

25 Viktoras

Survila

26 Kęstutis

Jonaitis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
-

Eksploatuoti
SE-1410 2017 01 20 2022 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2016-10-14 Eksploatuoti
SE-1411 2017 01 20 2022 01 20
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo

-

-

-

-

elektros kategorija VK.
27 Vytautas

Gudonis

28 Valdemaras

Andrulis

29 Valdemaras

Andrulis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1412 2017 01 20 2020 01 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

SE-1413 2017 01 24 2022 01 25

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Energetikos
įmonių

-

Vadovauti elektros
įrenginių iki 10kV

SE-1414 2017 01 24 2022 01 25

-

-

-

-

eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
30 Remigijus

Paškauskas

31 Rolandas

Bakutis

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

SE-1415 2017 01 24 2022 01 25

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1416 2017 01 24 2022 01 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo

-

-

-

-

(AK) funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10kV
32 Sergej

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1417 2017 01 24 2020 01 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Išduoti pažymėjimą
SE-1418 2017 01 24 2020 01 25
(sertifikatą):
Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
MonstvilaElekt energijos atsakingas
ros
energijos vartojimas už vartotojo
vartojimas
elektros ūkį

-

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

-

-

-

-

Tereščenko

33 Tadas

Gudunskas

34 Marius

SE-1419 2017 01 24 2022 01 25

vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
35 Evaldas

Kunelis

36 Mindaugas

Jucius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1420 2017 01 24 2022 01 25
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

-

-

-

-

SE-1421 2017 01 24 2022 01 25

paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
37 Alvidas Kairys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

38 Juozas Ukrinas Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1422 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1423 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

39 Vydas Jucius

Elektros
Elektrotech 2014-02-10 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1424 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

40 Vytas

Elektros
Elektrotech 2014-02-10 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1425 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-02-10 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1426 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

Elektros

SE-1427 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

Putvinskas

41 Gintautas

Matukevičius

42 Vytas Jotauta

Elektrotech 2014-03-14 Eksploatuoti

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

43 Julius Mulskis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1428 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

44 Ramunė

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Siūloma suteikti šias
teises: Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1429 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

SE-1430 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

Skinderienė

45 Rasa

Elektrotech

Smilginienė

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK
2017 01 24

46 Inga Aurilė

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1431 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

47 Gintarė Jucė

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1432 2017 01 24 2020 01 25

-

-

-

-

48 Edmundas

Šalnis

Eksploatuoti
SE-1433 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija
AK.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

-

-

-

-

Elektrotech 2014-05-23 Eksploatuoti
SE-1434 2017 02 23 2022 02 23
įrenginių nikos
(technologiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

49 Valdas Petraška Elektros

50 Aivaras

Gumauskas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-1435 2017 02 23 2020 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

darbus
elektros
įrenginiuose

51 Rimantas

Vitkauskas

52 Rimantas

Vitkauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

SE-1436 2017 02 23 2022 02 23

-

-

-

-

Elektros
Energetikos
įrenginių įmonių
eksploatavi struktūrinių

-

Vadovauti
elektros SE-1437 2017 02 23 2022 02 23
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo

-

-

-

-

53 Povilas

Ugianskis

54 Gražvydas

Dapkus

mas

padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-01-20 Vadovauti energetikos SE-1438 2017 02 23 2022 02 23
įmonių
įmonės
padalinio
padalinių
elektros įrenginių iki
vadovai,
1000V eksploatavimo
atsakingi už
(technologinio
elektros
valdymo,
techninės
įrenginių
priežiūros,
remonto,
eksploatavi
matavimo, bandymo,
mą
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

Eksploatuoti
SE-1439 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir

-

-

-

-

-

-

-

-

organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.2017 02
23
55 Nerijus

Stanišausksas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

56 Darius Deksnys Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1440 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1441 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

-

-

-

-

subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
57 Andrius

Zailskas

58 Paulius

Artmonas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1442 2017 02 23 2022 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1443 2017 02 23 2020 02 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

elektros
įrenginius

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

59 Linas Symalis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1444 2017 02 24 2020 02 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

60 Sigitas Ruškys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1445 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

61 Jurij

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.

SE-1446 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

Samoščenko

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
62 Mindaugas

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1447 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

63 Artūras Varaška Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1448 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

64 Vygaudas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros

SE-1449 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

Gustas

Gedvilas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

kategorija VK
65 Aretas

Blaževičius

66 Artūras

Armonas

67 Žydrūnas

Dargis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1450 2017 02 24 2020 02 24

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1451 2017 03 22 2020 03 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1452 2017 03 22 2020 03 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

68 Edmundas

Šideikis

69 Vladimir

Drozdov

Elektros
Elektrotech 2014-03-25 Siūloma suteikti šias
energijos nikos
teises: Eksploatuoti
vartojimas darbuotojas,
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antis
prižiūrėti, remontuoti,
vartotojo
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginius
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1453 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-20 Siūloma suteikti šias
energijos nikos
teises: Eksploatuoti
vartojimas darbuotojas,
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antis
prižiūrėti, remontuoti,
vartotojo
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginius
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1454 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

SE-1455 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

70 Vytautas Gudas Elektros

Elektrotech 2014-03-25 Siūloma suteikti šias
energijos nikos
teises: Eksploatuoti
vartojimas darbuotojas,
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antis
prižiūrėti, remontuoti,
vartotojo
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginius
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
71 Kęstutis

Tautavičius

72 Darius

Olkštinas

73 Žydrūnas

Gečas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Siūloma suteikti šias
teises: Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1456 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Siūloma suteikti šias
teises: Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1457 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

SE-1458 2017 03 22 2020 03 22

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-04-15 Siūloma suteikti šias
energijos nikos
teises: Eksploatuoti
vartojimas darbuotojas,
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antis
prižiūrėti, remontuoti,
vartotojo
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)

įrenginius

74 Židrūnas

Baliutis

75 Raimondas

Gerulis

76 Gytis Kaladė

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK
-

Eksploatuoti
SE-1459 2017 03 24 2022 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-03-28 Eksploatuoti
SE-1460 2017 03 24 2020 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti ) vartotojo
antis
elektros įrenginius iki
vartotojo
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija VK.
įrenginius

-

-

-

-

Elektros
energijos

-

-

-

-

Elektrotech 2014-04-03 Eksploatuoti
SE-1461 2017 03 24 2022 03 24
nikos
(technologiškai valdyti,

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
77 Vidmantas

Mačenskas

78 Aurelijus

Nazelskis

79 Rimantas

Limba

techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

Elektros
Elektrotech 2014-04-14 Eksploatuoti
SE-1462 2017 03 24 2022 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti ) vartotojo
antis
elektros įrenginius iki
vartotojo
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija AK.
įrenginius

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-23 Eksploatuoti
SE-1463 2017 03 24 2020 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti ) vartotojo
antis
elektros įrenginius iki
vartotojo
10 kV. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija VK.
įrenginius

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2012-05-03 Eksploatuoti
SE-1464 2017 03 24 2020 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti ) vartotojo
antis
elektros įrenginius iki
vartotojo
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

įrenginius
80 Renaldas

Remeika

81 Kęstutis

Damaševičius

82 Artūras

Gavėnas

83 Vaidas

Jankauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1465 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-12 Eksploatuoti
SE-1466 2017 03 24 2020 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti ) vartotojo
antis
elektros įrenginius iki
vartotojo
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija PK.
įrenginius

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1467 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
SE-1468 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
84 Nerijus Kalėda

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1469 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1470 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1471 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

85 Vytautas Petras Elektros

Linartas

86 Aleksandr

Pankrašov

remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

87 Andrejus

Vanagas

88 Stasys

Majauskas

89 Rimantas

Naidičas

90 Marius

Janušauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1472 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1473 2017 03 24 2020 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1474 2017 03 24 2022 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-04-03 Eksploatuoti
SE-1475 2017 03 24 2022 03 24
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius
91 Algimantas

Masiulis

92 Alvydas

Aleksonis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,

derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.
-

05/24/12

Eksploatuoti
SE-1476 2017 03 24 2022 03 24
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Organizuoti elektros
įrenginių 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

SE-1477 2017 03 24 2022 03 24

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
93 Audrius

Guzevičius

94 Marius

Venslavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-05-09 Organizuoti
elektros SE-1478 2017 03 28 2022 03 29
įmonių,
įrenginių
1000V
eksploatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo elektros
elektros
kategorija AK.
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
elektros

-

-

-

-

-

Organizuoti elektros
įrenginių 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

SE-1479 2017 04 20 2022 04 21

įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
95 Stasys Jasionis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių 1000V
eksploatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo elektros
elektros
kategorija AK.
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-1480 2017 04 20 2022 04 21

-

-

-

-

96 Romas

Beleckis

97 Remigijus

Kazakevičius

98 Genadijus

Zelenkovas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1481 2017 04 20 2022 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1482 2017 04 20 2020 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-1483 2017 04 20 2020 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius
99 Petras

Jakevičius

100 Mečislovas

Jablonauskas

101 Andrius

Popliauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.
-

Eksploatuoti
SE-1484 2017 04 20 2020 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-08 Eksploatuoti
SE-1485 2017 04 20 2020 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1486 2017 04 20 2020 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

elektros
įrenginius
102 Eimantas

Baranauskas

103 Algirdas

Vaitkevičius

104 Algis Keršys

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

Elektros
Elektrotech 2014-05-08 Eksploatuoti
SE-1487 2017 04 20 2020 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-04-18 Eksploatuoti
SE-1488 2017 04 20 2020 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-04-18 Eksploatuoti
SE-1489 2017 04 20 2020 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo

-

-

-

-

elektros kategorija VK.
105 Saulius

Smaidžiūnas

106 Algimantas

Bataitis

107 Antanas

Kaunietis

108 Valdas

Elektros
Elektrotech 2014-04-18 Eksploatuoti
SE-1490 2017 04 20 2022 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-04-18 Eksploatuoti
SE-1491 2017 04 20 2022 04 21
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1492 2017 04 20 2020 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Elektrotech

SE-1493 2017 04 20 2020 04 21

Dambrauskas

109 Gediminas

Leonavičius

110 Gaudentas

Gečas

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1494 2017 04 20 2022 04 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

-

-

-

-

Energetikos
įmonių
eksploatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar

SE-1495 2017 04 26 2022 04 26

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
111 Virginijus

Gelumbauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

SE-1496 2017 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Energetikos
įrenginių įmonių
eksploatavi padalinių
mas
vadovai,

-

Vadovauti energetikos
įmonės padalinio
elektros įrenginių iki
10kV, eksploatavimo

SE-1497 2017 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

112 Gaudentas Gečas Elektros

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

113 Virginijus
Gelumbauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti energetikos
įmonės padalinio
elektros įrenginių iki
1000V, eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

SE-1498 2017 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1499 2017 04 26 2022 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo

-

-

-

-

114 Gaudentas Gečas Elektros

funkcijas elektros
įrenginiuose
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
115 Kęstutis Bartkus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1500 2017 04 26 2022 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo funkcijos
elektros įrenginiuose
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

116 Linas
Vasiliauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1501 2017 04 26 2020 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

117 Vladislovas
Kuliešius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1502 2017 04 26 2020 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

118 Gintaras
Lebednykas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1503 2017 04 26 2020 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

119 Sergey Kopeykin Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1504 2017 04 26 2020 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

120 Stanislovas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1505 2017 04 26 2022 04 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Kavoliūnas
Elektros

energijos
vartojimas

121 Valdas

Valančius

122 Jonas Dima

elektros ūkį

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1506 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-06 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros

SE-1507 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

kategorija AK
123 Stasys Raudys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1508 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
Gaidamavičius energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1509 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1510 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

124 Jonas

125 Romanas

Bajarovas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

126 Vytautas

Narbutas

127 Albertas

Martišius

128 Algirdas Jocys

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1511 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-09 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1512 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

SE-1513 2017 04 26 2020 04 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros

kategorija VK
129 Tadas Poškus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1514 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

130 Stanislovas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1515 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1516 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Šinkūnas

131 Laimutis

Brazaitis

132 Albertas

Elektrotech

SE-1517 2017 04 27 2020 04 27

Gigelis

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

133 Rimantas

Elektros
Elektrotech
Mečislovas
energijos nikos
Aleksandraviči vartojimas darbuotojas,
us
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

134 Rosvaldas

Bieliauskas

135 Gintaras

Domanaitis

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.
-

Eksploatuoti
SE-1518 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1519 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

Eksploatuoti
SE-1520 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius
136 Eugenijus

Jančauskas

137 Albinas

Rupeika

138 Giedrius

Trainys

139 Gintautas

Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1521 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1522 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1523 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Elektrotech

SE-1524 2017 04 27 2020 04 27

Stulpinas

140 Lionginas

Juozas
Ratkevičius

141 Giedrius

Mickevičius

142 Kęstutis

Brazaitis

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1525 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1526 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1527 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros

-

-

-

-

elektros
įrenginius
143 Rimantas

Kurkis

144 Zenonas

Petronis

145 Algirdas

Rupeika

kategorija PK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1528 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1529 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1530 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1531 2017 04 27 2020 04 27
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

146 Stasys Saulėnas Elektros

energijos

Elektrotech
nikos

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
147 Robertas

Mikalauskas

148 Robertas

Mikalauskas

techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

SE-1532 2017 05 04 2022 05 04

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti

-

Vadovauti
elektros SE-1533 2017 05 04 2022 05 04
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,

-

-

-

-

asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
149 Stanislovas

Janušauskas

150 Mindaugas

Juodis

matavimo,
paleidimo ir
darbams.
nuo elektros
AK.

bandymo,
derinimo)
Apsaugos
kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1534 2017 05 04 2022 05 04
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1535 2017 05 04 2022 05 04
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos

-

-

-

-

nuo elektros kategorija
AK.
151 Marius

Venslavičius

152 Tautvydas

Vaikšnoras

153 Almintas

Remeika

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti elektros SE-1536 2017 05 04 2022 05 04
įrenginių iki 1000 V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1537 2017 05 25 2020 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1538 2017 05 25 2020 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

elektros
įrenginius

154 Robertas

Bukauskas

155 Arūnas

Vilkaitis

156 Gintaras

Bieliauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
VK.2017 05 25
-

Eksploatuoti
SE-1539 2017 05 25 2020 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-05-05 Eksploatuoti
SE-1540 2017 05 25 2020 05 25
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1541 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
157 Rimantas

Kaduškevičius

158 Arnoldas

Morkūnas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1542 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1543 2017 05 25 2022 05 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
159 Rolandas

Drulia

160 Arnoldas

Morkūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

SE-1544 2017 05 25 2022 05 25

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros

SE-1545 2017 05 25 2022 05 25

-

-

-

-

elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
161 Arnoldas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
elektros SE-1546 2017 05 25 2022 05 25
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
Gaidamavičius energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1547 2017 05 31 2022 05 31
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

-

-

-

-

Morkūnas

162 Jonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

kategorija AK.

bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
163 Edvardas

Žarinskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

164 Linas Rimeikis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

Eksploatuoti
SE-1548 2017 05 31 2022 05 31
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

SE-1549 2017 05 31 2020 05 31

vartotojo
elektros
įrenginius

165 Liudas

Mickevičius

166 Rokas

Jančauskas

167 Tomas Butkus

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki
10kV.Apsaugos nuo
elektros kategorija VK

SE-1550 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1551 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-1552 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

168 Pranas Brazas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki
1000V.Apsaugos nuo
elektros kategorija VK

SE-1553 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

169 Vytautas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1554 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1555 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Skarbalius

170 Arūnas

Čeponas

171 Povilas

Galdikas

172 Kęstutis

Čeponas

173 Viktor

Pačkovskij

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1556 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1557 2017 05 31 2020 05 31

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

07/28/16

Eksploatuoti
SE-1557A 2017 06 13 2020 06 13
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros

-

-

-

-

kategorija AK.
174 Ernestas

Zubrickas

175 Dainius

Švenčionis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1558 2017 06 23 2020 06 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-07-10 Eksploatuoti
SE-1559 2017 06 23 2020 06 23
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektrotech 2014-07-10 Eksploatuoti
SE-1560 2017 06 23 2020 06 23
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros

-

-

-

-

176 Julius Sarafinas Elektros

177 Šarūnas

Elektrotech 2014-07-10 Eksploatuoti

SE-1561 2017 06 23 2022 06 23

Liutkus

178 Albertas

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

Elektros
Elektrotech 2014-07-10 Eksploatuoti
SE-1562 2017 06 23 2022 06 23
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

179 Rimas Jaraitis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1563 2017 06 23 2020 06 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

180 Vytautas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-1564 2017 06 23 2020 06 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros

-

-

-

-

Karaliūnas

Janonis

antis
vartotojo
elektros
įrenginius
181 Sergejus

Raskazovas

182 Paulius

Visockas

įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

Elektros
Asmuo,
2014-06-22 Eksploatuoti
SE-1565 2017 06 23 2020 06 23
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1566 2017 06 23 2022 06 23
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už

vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
183 Zigfridas

Pilvinis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK)

SE-1567 2022 06 27 2022 06 28

-

-

-

-

Energetikos
įrenginių įmonių
eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

-

Vadovauti elektros
įrenginių iki 10kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)

SE-1568 2022 06 27 2022 06 28

-

-

-

-

184 Zigfridas Pilvinis Elektros

elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1569 2022 06 27 2020 06 28
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

186 Žilvinas Endrulis Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1570 2022 06 27 2020 06 28
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

187 Saulius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1571 2017 06 28 2022 06 28
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

185 Artūras Armonas

Endrulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

elektros ūkį

188 Algimantas

Vasiliauskas

189 Eimantas

Ledinauskas

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1572 2017 06 28 2020 06 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros

SE-1573 2017 06 28 2020 06 28

-

-

-

-

kategorija AK
190 Paulius

Liaugaudas

191 Remigijus

Petrauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1574 2017 07 21 2022 07 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2015-02-10 Eksploatuoti
SE-1575 2017 07 21 2022 07 21
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.

-

-

-

-

Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
192 Gintautas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1576 2017 07 21 2020 07 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

193 Tadas Grigalis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1577 2017 07 21 2022 07 21
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

194 Viktor

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

Robertas
Linauskas

Choduliov

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-1578 2017 07 26 2020 07 26

elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

195 Rokas Petrikas

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK2017 07
26

SE-1579 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

196 Mindaugas

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1580 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

SE-1581 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Bendorius

197 Kęstutis

Eidėnas

elektros
įrenginius

198 Egidijus

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1582 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

199 Juozas Toleikis Elektros

Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1583 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

200 Povilas

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1584 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Lenkšas

Kucinas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
-

įrenginius

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

201 Arūnas Grišius

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1585 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

202 Eduard

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1586 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

SE-1587 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Volodko

203 Pranas Kinderis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

elektros
įrenginius

204 Aivaras

Skirbutas

205 Romualdas

Šlajus

206 Rimantas

Dambrauskas

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK2017 07
26

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1588 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1589 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-1590 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

elektros
įrenginius

207 Robertas

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1591 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

208 Rif Nabijev

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1592 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

209 Leonardas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros

SE-1593 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Jockus

Žvirgždinas

įrenginius

210 Kęstutis

Daknevičius

211 Vaidas

Maslauskas

212 Gintaras

Bugailiškis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1594 2017 07 26 2020 07 26

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016 12 09
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1595 2017 08 04 2020 08 07
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

Eksploatuoti
SE-1596 2017 08 04 2020 08 07
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

213 Giedrius

Narauskas

214 Algimantas

Kildušis

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-08-03 Eksploatuoti
SE-1597 2017 08 25 2022 08 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1598 2017 08 25 2020 08 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
215 Gediminas

Petniūnas

216 Andrius

Račkauskas

Elektros
Asmuo,
2014-09-12 Eksploatuoti
SE-1599 2017 08 25 2022 08 25
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-11 Eksploatuoti
SE-1600 2017 08 25 2020 08 25
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

217 Renaldas

Butrimavičius

218 Romas

Bumbulis

219 Antanas

Dzedzickis

Elektros
Elektrotech 2014-09-11 Eksploatuoti
SE-1601 2017 08 25 2020 08 25
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti)
eksploatuoj
vartotojo
elektros
antis
įrenginius iki 1000 V.
vartotojo
Apsaugos nuo elektros
elektros
kategorija PK.
įrenginius

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1602 2017 08 25 2020 08 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1603 2017 08 25 2022 08 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.

-

-

-

-

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
220 Jonas Dima

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

SE-1604 2017 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

221 Dainius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-01-08 Eksploatuoti
SE-1605 2017 08 30 2022 08 30
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

-

-

-

-

Elektros

Asmuo,

-

-

-

-

Petrauskas

222 Dainius

-

-

Vadovauti energetikos
įmonės padalinio
elektros įrenginių iki
10kV eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

Eksploatuoti

SE-1606 2017 08 30 2022 08 30

Petrauskas

223 Liudvikas

Urbikas

224 Ramūnas

Urbonas

energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
energijos

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 10kV, ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
-

Eksploatuoti
SE-1607 2017 08 30 2022 08 30
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
nikos
( technologiškai

SE-1608 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

-

-

-

-

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

225 Ernestas

Ramanauskas

226 Vytautas

Rinkauskas

227 Albinas Jasas

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1609 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1610 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

SE-1611 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

228 Tautvydas

Feliksas
Žvilauskas

229 Aleksas

Dirkstys

230 Eduard

Petrauskas

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2014-04-20 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1612 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1613 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-1614 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
231 Raimondas

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1615 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

232 Povilas Šutas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1616 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

233 Bernardas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1617 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Kvedaravičius

Mačerauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
-

vartotojo
elektros
įrenginius

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

234 Vladas Piekus

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1618 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

235 Liudvikas

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1619 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2009-09-19 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1620 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Rūkas

236 Algirdas

Ramonas

vartotojo
elektros
įrenginius

237 Konstantin

Skolov

238 Stanislovas

Kukulskis

239 Andrejus

Šachovas

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1621 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1622 2017 08 30 2020 08 30

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1623 2017 09 07 2020 09 07
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

įrenginiuose

240 Gediminas

Smolskas

241 Marius

Mikalauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
-

Eksploatuoti
SE-1624 2017 09 07 2022 09 07
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 KV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektrotech 2015-08-21 Eksploatuoti
SE-1625 2017 09 22 2022 09 22
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.

-

-

-

-

Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

242 Arvydas

Packevičius

243 Aurimas

Radžiūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1626 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2013-04-19 Eksploatuoti
SE-1627 2017 09 22 2020 09 22
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

-

-

-

-

vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
244 Deividas

Brazulis

245 Vygantas

Rudnickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1628 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1629 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija

-

-

-

-

VK.
246 Kęstutis

Žalkauskas

247 Julius

Matačiūnas

248 Evaldas

Krakauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1630 2017 09 22 2020 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1631 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
SE-1632 2017 09 22 2020 09 22
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

249 Algimantas

Kuncaitis

250 Juozas

Simokaitis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
-

Eksploatuoti
SE-1633 2017 09 22 2022 09 22
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SE-1634 2017 09 22 2022 09 22
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
251 Vladas

Vitkauskas

252 Stanislovas

Stankevičius

Elektros
Elektrotech 2014-10-09 Eksploatuoti
SE-1635 2017 09 22 2022 09 22
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1636 2017 09 22 2022 09 22
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

253 Kęstutis

Tumaitis

254 Arūnas

Sakalauskas

255 Nerijus

Elektros
Elektrotech 2014-10-09 Eksploatuoti
SE-1637 2017 09 22 2020 09 22
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1638 2017 09 22 2020 09 22
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

-

-

-

-

Elektros
MarkevičiusEle įrenginių
ktros įrenginių eksploatavi
eksploatavimas mas

Elektrotech 2016-07-04 Eksploatuoti
SE-1639 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros

kategorija VK.
256 Marius

Ramanauskas

257 Žilvinas

Sukackas

258 Jonas Špokas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2012-01-05 Eksploatuoti
SE-1640 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1641 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1642 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

259 Egidijus

Andrašius

260 Eugenijus

Balčiūnas

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1643 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1644 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose

261 Donatas

Belevičius

262 Vladimiras

Blinovas

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1645 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1646 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija

-

-

-

-

PK.
263 Vidmantas

Čečetas

264 Egidijus

Danilevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1647 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1648 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektrotech 2014-12-03 Eksploatuoti
SE-1649 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

265 Aurelijus Eičas Elektros

įrenginių

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

266 Juozas

Gustaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1650 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1651 2017 09 25 2020 09 25
įrenginių nikos
(technologiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės

-

-

-

-

267 Aloyzas Gužys Elektros

įrenginiuose

268 Vytautas

Jurkštas

269 Juozas Katinas

vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-08-04 Eksploatuoti
SE-1652 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1653 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros

-

-

-

-

kategorija VK.
270 Romas

Katkevičius

271 Algirdas

Markauskas

272 Kazimieras

Mendžickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1654 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1655 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1656 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose

273 Algimantas

Petrauskas

274 Tautvydas

Mikelionis

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1657 2017 09 25 2022 09 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1658 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas

-

-

-

-

elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
275 Algirdas

Petrauskas

276 Egidijus

Pitkauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1659 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-12-03 Eksploatuoti
SE-1660 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

277 Virginijus

Ribokas

278 Jonas

Remigijus
Rimas

279 Rimas Romas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1661 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1662 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1663 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose

280 Vaidas Rimkus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1664 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1665 2017 09 25 2020 09 25
įrenginių nikos
(technologiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija

-

-

-

-

281 Stasys Ruočkus Elektros

VK.
282 Paulius

Seniūnas

283 Romas

Stankevičius

284 Mindaugas

Tamulaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-30 Eksploatuoti
SE-1666 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-10-18 Eksploatuoti
SE-1667 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1668 2017 09 25 2020 09 25
(technologiškai valdyti,

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

285 Eugenijus

Tauras

286 Edmundas

Urmanavičius

techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1669 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-12-30 Eksploatuoti
SE-1670 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

-

-

-

-

vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
287 Vladas

Sprangauskas

288 Ramūnas

Bareiša

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1671 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-07-04 Eksploatuoti
SE-1672 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti ) elektros
darbus
įrenginius iki 1000 V.
elektros
Suteikiamos
teisės
įrenginiuose
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

289 Aivaras Gabė

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1673 2017 09 25 2020 09 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

290 Artūras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1674 2017 09 25 2020 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1675 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros

-

-

-

-

Vyšniauskas

291 Rimvydas

Balnys

-

įrenginiuose

292 Jonas

Rafanavičius

293 Alvydas

Malinauskas

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-12-03 Eksploatuoti
SE-1676 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1677 2017 09 25 2020 09 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros

įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
294 Gediminas

Preikša

295 Antanas

Ramanauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1678 2017 09 25 2022 09 25
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1679 2017 09 25 2020 09 25
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

296 Artūras

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2017-04-26 Eksploatuoti
SE-1681 2017 09 27 2022 09 27
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 10kV, ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10kV, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2014-09-04 Eksploatuoti
SE-1682 2017 09 27 2022 09 27
TamošauskasEl energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
ektros energijos vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Starostovičius

297 Jonas Dima

298 Karolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti energetikos SE-1680 2017 09 27 2022 09 27
įmonės padalinio
elektros įrenginių iki
1000V eksploatavimo (
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams. Suteikiama
aukšta apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

vartojimas

299 Algirdas

Rancas

300 Edmundas

Paplauskas

elektros ūkį

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

Elektros
Asmuo,
2014-02-04 Eksploatuoti
SE-1683 2017 09 27 2022 09 27
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V, eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-1684 2017 09 27 2020 09 27

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

301 Sergej

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1685 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

302 Olegas Vilks

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1686 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

303 Vidmantas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1687 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Abramov

Kilbauskas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
-

vartotojo
elektros
įrenginius

304 Tomas

Dzindzelieta

305 Remigijus

Stakvilevičius

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

Elektros
Elektrotech 2014-05-06 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1688 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-04-24 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1689 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

SE-1690 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

306 Kazys Gedvilas Elektros

Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

307 Arūnas Baltinas Elektros

Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1691 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

308 Steponas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1692 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

SE-1693 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Kontrimas

309 Adomas

Šakinis

elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

310 Petras Žernys

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1694 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

311 Stasys Čižus

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1695 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

312 Gintautas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1696 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Vasiliauskas

įrenginius

313 Steponas

Siūtilas

314 Irmantas

Rubežius

315 Justinas

Genutis

įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1697 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1698 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1699 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
316 Vaclovas

Vaišvilas

317 Tomas

Gajauskas

318 Matas Donėla

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1700 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2017-06-01 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1701 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-05-06 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1702 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
319 Anicetas

Razgus

320 Vaclovas

Petrauskas

321 Arvydas

Endriuška

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1703 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1704 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros

SE-1705 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

kategorija VK
322 Arkadij

Bukrejev

323 Vytautas

Žukaitis

324 Vidmantas

Vaitkevičius

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1706 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1707 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2013-04-08 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1708 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

-

325 Vaidutis Surkys Elektros

Elektrotech 2014-09-10 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1709 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

326 Virginijus

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1710 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti )
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1711 2017 09 27 2020 09 27

-

-

-

-

Komža

327 Algimantas

Koncevičius

328 Audronis

Šipkus

329 Česlovas

Čekanavičius

330 Egidijus

Mazgys

331 Romualdas

Zapolskis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1712 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1713 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1714 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
SE-1715 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

Elektrotech
nikos

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
332 Kęstutis

-

Eksploatuoti
SE-1716 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

333 Saulius Petrikis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1717 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

334 Airidas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-1718 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

Tamašauskas

Martinkus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

antis
vartotojo
elektros
įrenginius
335 Arūnas

Vaitkevičius

336 Valentinas

Staveckas

337 Vilmantas

Stašauskas

bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1719 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1720 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1721 2017 10 11 2020 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

elektros
įrenginius
338 Gytis Vaznelis

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

Elektros
Asmuo,
2014-11-13 Eksploatuoti
SE-1722 2017 10 11 2022 10 11
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

339 Vaidas Stankus Elektros

Energetikos 2015-06-12 Organizuoti elektros
įrenginių įmonių,
įrenginių 1000V
eksploatavi ekslpoatuoj
eksploatavimą.
mas
ančių
Apsaugos nuo elektros
elektros
kategorija AK.
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

SE-1723 2017 10 11 2022 10 11

-

-

-

-

-

-

-

-

elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
340 Linas Vitas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1724 2017 10 11 2022 10 11
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

341 Česlovas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti

elektros SE-1725 2017 10 11 2022 10 11
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos

-

-

-

-

Čepkauskas

mą

nuo elektros kategorija
AK.

342 Palius Šulcas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2012-09-18 Eksploatuoti
SE-1726 2017 10 26 2022 10 26
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

343 Viktoras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-10-09 Eksploatuoti
SE-1727 2017 10 26 2022 10 26
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros

Elektrotech

-

-

-

-

Vilkelionokas

344 Kęstas

-

Eksploatuoti

SE-1728 2017 10 26 2020 10 26

Karauskas

345 Rimantas

Žukauskas

346 Kęstutis

Zaveckas

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1729 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

Eksploatuoti
SE-1730 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

347 Evaldas

Janulaitis

348 Petras

Lašinskas

derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1731 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1732 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario

-

-

-

-

funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK
349 Kazimieras

Daunaravičius

350 Arvydas

Jurkšys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1733 2017 10 26 2022 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1734 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

351 Timofejus

Kovalenko

352 Rolandas

Šadzevičius

353 Arvydas

Vegelevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1735 2017 10 26 2020 10 26
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-1736 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1737 2017 10 26 2020 10 26
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

354 Saulius Viliūšis Elektros

355 Saulius

Čižinauskas

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1738 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Eksploatuoti
SE-1739 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK
356 Jolita Urniežė

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1740 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK

-

-

-

-

357 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1741 2017 10 26 2022 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario

-

-

-

-

Leskauskas

funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK
358 Armantas

Kaveckas

359 Jevgenij

Čekrygin

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1742 2017 10 26 2022 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1743 2017 10 26 2022 1026
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo,
darbų
vykdytojo,

-

-

-

-

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK
360 Stanislovas

Vansevičius

361 Mindaugas

Čikštas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1744 2017 10 26 2022 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-11-13 Eksploatuoti
SE-1745 2017 10 26 2022 10 26
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
10 kV. Apsaugos nuo

-

-

-

-

elektros kategorija AK.
362 Zenonas

Grigaravičius

363 Povilas

Tervydis

364 Augustinas

Stoškus

365 Vitalis

Kaminskas

Elektros
Elektrotech 2014-11-13 Eksploatuoti
SE-1746 2017 10 26 2022 10 26
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1747 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1748 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
SE-1749 2017 10 26 2020 10 26
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

Elektrotech
nikos

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
366 Andrius

Beniušis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

techniškai prižiūrėti,
remontuoti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.
SE-1750 2017 10 27 2022 10 27

-

-

-

-

Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
SE-1751 2017 10 27 2022 10 27
įrenginių nikos
(technologiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000V.

-

-

-

-

367 Jevgenij Juralovič Elektros

Energetikos 2012-09-27 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 10kV
eksploatuoj
eksploatavimą.
ančių
Suteikiama aukšta
elektros
apsaugos nuo elektros
įrenginius
kategorija AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
368 Dmitrij Petrov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-08-12 Eksploatuoti
SE-1752 2017 10 27 2022 10 27
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose .Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

369 Vytas Čiužas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1753 2017 10 27 2022 10 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už

-

-

-

-

-

-

-

-

vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
370 Gintautas

Leliūnas

371 Eduardas

Alonderis

Elektros
Asmuo,
2010-12-14 Eksploatuoti
SE-1754 2017 10 27 2022 10 27
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2014-09-04 Eksploatuoti
SE-1755 2017 10 27 2022 10 27
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki

-

-

-

-

1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK
372 Vytautas

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1756 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

373 Sigitas Balsys

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1757 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

374 Ričiardas

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1758 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Baranauskas

Baranskas

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
375 Juozas Švažas

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1759 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

376 Vaclovas

Elektros
Elektrotech 2014-06-13 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1760 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1761 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Bilvinas

377 37Andrejus

Šupta

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
378 Edvinas

Markevičius

379 Vasilij

Maksimov

380 Evaldas

Vadišius

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1762 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1763 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros

SE-1764 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

kategorija VK
381 Sigitas

Ramašauskas

382 Steponas

Černeckis

383 Rimantas

Buožė

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1765 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

SE-1766 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

SE-1767 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

Apsaugos nuo elektros
kategorija PK
384 Gintautas

Dargis

385 Laimonas

Diksas

386 Leonardas

Jonauskis

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1768 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1769 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros

SE-1770 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

kategorija PK
387 Tomas

Šilkauskis

388 Bronius

Jomantas

389 Algimantas

Šaulys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1771 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.

SE-1772 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1773 2017 10 27 2020 10 27

-

-

-

-

Apsaugos nuo elektros
kategorija PK.
390 Elvyras

Kazakevičius

391 Raimondas

Kiela

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
SE-1774 2017 11 27 2022 11 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1775 2017 11 27 2020 11 27
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
10 kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

-

-

-

-

392 Vilius Džiaugys Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

-

-

Eksploatuoti
SE-1776 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

393 Šarūnas Gabrys Elektros

Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1777 2017 11 27 2020 11 27
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

394 Jonas

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1778 2017 11 27 2020 11 27
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

-

-

-

Pašvenskas

395 Gintautas

Speteliūnas

-

Eksploatuoti
SE-1779 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir

vartotojo
elektros
įrenginius

derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

396 Jonas Šimonis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-01-12 Eksploatuoti
SE-1780 2017 11 27 2020 11 27
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

397 Viktoras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-11-20 Eksploatuoti
SE-1781 2017 11 27 2022 11 27
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo,
darbų
vykdytojo,

-

-

-

-

Kondrotas

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
398 Arūnas Gineitis Elektros

399 Valdas

Kvietkauskas

Elektrotech 2014-05-29 Eksploatuoti
SE-1782 2017 11 27 2022 11 27
įrenginių nikos
(technologiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
suteikiamos
teisės
vykdyti darbų vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

-

-

-

Elektrotech 2015-02-13 Eksploatuoti
SE-1783 2017 11 27 2020 11 27
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
suteikiamos
teisės

vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
400 Vaidas

Stabingis

401 Aurelijus

Kampas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2013-04-10 Eksploatuoti
SE-1784 2017 11 27 2020 11 27
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10 kV.
suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1785 2017 11 27 2020 11 27
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų

vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
402 Vytas Čiužas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-1786 2017 11 29 2022 11 29
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK

-

-

-

-

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1787 2017 11 29 2022 11 29
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už

-

-

-

-

403 Rokas Venckus Elektros

vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
404 Simonas

Baltunis

405 Arvydas

Katkus

406 Raimondas

Tamošauskas

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1788 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1789 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1790 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

įrenginius

407 Viačeslav

Golubev

408 Mindaugas

Leškauskas

409 Rimas

Dargvainis

įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1791 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1792 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1793 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

įrenginius

410 Romaldas

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1794 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

411 Lukas Liaušas

Elektros
Elektrotech 2014-09-16 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

SE-1795 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

412 Kostas

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.

SE-1796 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Bendikas

Razgaitis

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK
413 Vilmantas
Šimuliūnas

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1797 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

414 Tomas

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1798 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Siūloma suteikti šias
energijos nikos
teises: Eksploatuoti
vartojimas darbuotojas,
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antis
prižiūrėti, remontuoti,
vartotojo
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginius
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.

SE-1799 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Kaunietis

415 Audrius

Drukteinis

Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

416 Justinas

Adomaitis

417 Arturas

Šaparnis

418 Artūras

Beniušis

Elektros
Elektrotech 2014-12-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1800 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-11-04 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1801 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-11-18 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1802 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

419 Reda

Skrodenienė

420 Vita

Žemgulienė

421 Ramutė

Urbšienė

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1803 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1804 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-1805 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

elektros
įrenginius

422 Giedrė Šarkytė

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1806 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

423 Vilija Stulgienė Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1807 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

424 Monika

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros

SE-1808 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

Gimbutaitė

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

įrenginius

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

425 Eglė Šarkaitė

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1809 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

426 Ignas Ramalis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1810 2017 11 29 2020 11 29

-

-

-

-

427 Steponas
Puškorius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

SE-1811 2017 12 07 2022 12 07

-

-

-

-

Energetikos 2015-05-20 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
eksploatuoj
eksploatavimą.
ančių
Suteikiama aukšta
elektros
apsaugos nuo elektros
įrenginius
kategorija (AK).
vadovai,
filialų

vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.
428 Steponas
Puškorius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-05-20 Vadovauti energetikos
įmonių
įmonės padalinio
padalinių
elektros įrenginių iki
vadovai,
1000V, eksploatavimo
atsakingi už
( technologinio
elektros
valdymo, techninės
įrenginių
priežiūros, remonto,
eksploatavi
matavimo, bandymo,
mą.
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo elektros
kategorija (AK).

429 Viktoras Lošys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

SE-1812 2017 12 07 2022 12 07

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1813 2017 12 08 2022 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

-

-

-

-

vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.
430 Andrius

Žemgulys

431 Eugenijus

Naujokas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-10-05 Eksploatuoti
SE-1814 2017 12 08 2022 12 08
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-10-05 Eksploatuoti
SE-1815 2017 12 08 2022 12 08
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros

-

-

-

-

įrenginiuose

įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

432 Kęstutis Juška

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-10-05 Eksploatuoti
SE-1816 2017 12 08 2022 12 08
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

433 Valdimaras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-10-05 Eksploatuoti
SE-1817 2017 12 08 2022 12 08
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

Ramoška

darbus
elektros
įrenginiuose

434 Alius

Laskevičius

435 Antanas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
KalčiūnasElektr energijos

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektrotech 2015-10-05 Eksploatuoti
SE-1818 2017 12 08 2022 12 08
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektrotech
nikos

-

-

-

-

2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1819 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,

os
energijos vartojimas darbuotojas,
vartojimas
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

436 Saulius Požėra

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1820 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti)
vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

437 Raimundas

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1821 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1822 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

Vaitiekūnas

438 Vaidmantas

Janušauskas

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

439 Jonas Jurkonis

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1823 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

440 Albertas

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1824 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1825 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo

-

-

-

-

Eugenijus
Sakalas

441 Vilius

Ivanauskas

elektros
įrenginius
442 Genadijus

Macijauskas

443 Vladimiras

Liniovas

444 Alvydas

Paškevičius

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1826 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1827 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1828 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo

-

-

-

-

elektros kategorija PK.
445 Alvydas

Burkšaitis

446 Šarūnas

Jasiulionis

447 Arvidas Šukys

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1829 2017 12 08 2020 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1830 2017 12 08 2022 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1831 2017 12 08 2022 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

448 Ramūnas

Antanas
Dimindavičius

Elektros
Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-1832 2017 12 08 2022 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

449 Saulius Vėželis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1833 2017 12 08 2022 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

450 Vytas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1834 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
SE-1835 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,

-

-

-

-

Šimkauskas

451 Kęstutis

Krikščiūnas

Elektrotech
nikos

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

452 Gintaras Pocius Elektros

-

Eksploatuoti
SE-1836 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

453 Dalius Bedarfas Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1837 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

454 Rytis Senikas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-1838 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius
456 Romualdas

bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1839 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

457 Linas Norkus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1840 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

458 Mantas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-1841 2017 12 08 2020 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo

-

-

-

-

Šaronas

Buividavičius

elektros
įrenginius
459 Rinaldas

Ramanauskas

460 Vidmantas

Kurtinaitis

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.
Eksploatuoti
SE-1842 2017 12 08 2022 12 08
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija AK.

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-07-16 Eksploatuoti
SE-1843 2017 12 08 2022 12 08
energijos nikos
(technologiškai valdyti,
vartojimas darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki
įrenginius
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

-

-

-

-

461 Vytautas Škėrys Elektros

-

Asmuo,
2013-03-19 Eksploatuoti
SE-1844 2017 12 08 2022 12 08
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros

įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
462 Algirdas

Galvelis

463 Audrius

Stačiokas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-01-15 Eksploatuoti
SE-1845 2017 12 20 2022 12 20
atsakingas
(technologiškai valdyti,
už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2006-03-09 Eksploatuoti
SE-1846 2017 12 20 2022 12 20
atsakingas
(technologiškai valdyti,
už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

-

-

-

-

subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.
464 Arūnas Laučius Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-03-06 Eksploatuoti
SE-1847 2017 12 20 2022 12 20
atsakingas
(technologiškai valdyti,
už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK.

-

-

-

-

465 Dainius

Elektrotech 2015-01-15 Eksploatuoti
SE-1848 2017 12 20 2020 12 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas,
techniškai prižiūrėti,
eksploatuoj
remontuoti,
matuoti,
antis
bandyti, paleisti ir
vartotojo
derinti ) vartotojo
elektros
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

Jatkauskas

Elektros
energijos
vartojimas

įrenginius
466 Alvydas

Lankas

467 Vytautas

Naockūnas

468 Vidmantas

1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1849 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1850 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1851 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Marcinkevičius energijos

vartojimas

469 Mindaugas

Alosevičius

470 Justas

Gabrielaitis

471 Romas

Miliūnas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1852 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija VK.

-

-

-

-

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-1853 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros kategorija PK.

-

-

-

-

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-01-15 Eksploatuoti
SE-1854 2017 12 20 2022 12 20
atsakingas
(technologiškai valdyti,
už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V ir
organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki

-

-

-

-

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK.
472 Linas Šabūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2011-11-05 Organizuoti elektros
įmonių,
įrenginių 1000V
ekslpoatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo elektros
elektros
kategorija AK.
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-1855 2017 12 20 2022 12 20

-

-

-

-

473 Linas Šabūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2011-11-05 Vadovauti
elektros SE-1856 2017 12 20 2022 12 20
įmonių,
įrenginių iki 1000V
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo,
techninės
jų įgalioti
priežiūros,
remonto,
asmenys,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
elektros

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą

474 Gediminas

Petniūnas

475 Darius

Malašauskas

paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-08-24 Vadovauti energetikos SE-1857 2017 12 20 2022 12 20
įmonių
įmonės
padalinio
padalinių
elektros įrenginių iki
vadovai,
1000V eksploatavimo
atsakingi už
(technologinio
elektros
valdymo,
techninės
įrenginių
eksploatavi
priežiūros,
remonto,
mą
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.
Apsaugos
nuo elektros kategorija
AK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2005-03-01 Eksploatuoti
SE-1858 2017 12 20 2020 12 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir

-

-

-

-

brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.
476 Romas

Miliūnas

477 Arūnas

Žemaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-01-15 Eksploatuoti
SE-1859 2017 12 20 2020 12 20
nikos
(technologiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti,
matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)
elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
VK.

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1860 2017 12 20 2020 12 20
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti brigados nario

funkcijas
elektros
įrenginiuose. Apsaugos
nuo elektros kategorija
PK.
478 Kęstutis

Katinas

479 Jonas

Tamulevičius

Elektros
Asmuo,
2015-03-16 Eksploatuoti
SE-1861 2017 12 21 2022 12 21
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija AK

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2009-05-15 Eksploatuoti
SE-1862 2017 12 21 2022 12 21
energijos atsakingas
(technologiškai valdyti,
vartojimas už vartotojo
techniškai prižiūrėti,
elektros ūkį
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki

-

-

-

-

1000V eksploatavimą.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK2017 12
21
480 Sigitas

Mačijauskas

481 Zigmantas

Lučinskas

482 Vidmantas

Narkus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1863 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2012-10-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1864 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-01-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1865 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

įrenginius

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

483 Antanas Želvys Elektros

Elektrotech 2015-01-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1866 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

484 Žilvinas

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1867 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1868 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Gustaitis

485 Remigijus

Klimas

vartotojo
elektros
įrenginius

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

486 Tomas Japšas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1869 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

487 Tomas Šniepis

Elektros
Elektrotech 2015-03-13 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1870 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

488 Mindaugas

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

SE-1871 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Jankūnas

-

elektros
įrenginius

489 Rimvydas

Žebrauskas

490 Erenijus

Spudys

491 Raimundas

Zenkevičius

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1872 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2014-10-21 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija VK

SE-1873 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1874 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

492 Vytautas

Mažrimas

493 Adolfas

Ruginis

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1875 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1876 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

SE-1877 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

494 Julius Brukštus Elektros

Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

elektros
įrenginius

495 Zigmantas

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1878 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

496 Saulius Sokas

Elektros
Elektrotech 2015-03-13 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1879 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

497 Sergej

Elektros
Elektrotech 2015-02-11 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1880 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

Jurkus

Charčenko

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK
-

vartotojo
elektros
įrenginius

498 Ramintas

Ruzgys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

PR_07/09(L1)

paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK
-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo elektros
kategorija PK

SE-1881 2017 12 21 2020 12 21

-

-

-

-

