Atestuotų (sertifikuotų) darbuotojų registras

Elektros sektorius

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

1

2

3

4

5

6

1

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

7

Zdislav Šostak Elektros
Asmuo,
2014-02-07 Eksploatuoti
SE-1883
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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

8

9

2018 01 26 2023 01 26

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

AK.
2

Aleksandr
Sobolevskij

Elektros
Asmuo,
2014-02-07 Eksploatuoti
SE-1884
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

3

Giedrius
Lučiūnas

Elektros
Asmuo,
2011-03-18 Eksploatuoti
SE-1885
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
4

Arvydas
Gineika

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1886
(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.

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

5

Gintautas
Šliumpa

Elektros
Asmuo,
2016-06-13 Eksploatuoti
SE-1887
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
6

Vilhelmas
Namikas

Elektros
Elektrotech 2016-11-30 Eksploatuoti
SE-1888
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 0126

-

-

-

-

7

Robertas
Janulčikas

Elektros
Elektrotech 2016-11-30 Eksploatuoti
SE-1889
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

VK.

8

Robertas
Latkauskas

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1890
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

9

Algis
Latkauskas

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1891
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1892
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

10 Gintautas

Sikorskas

vartotojo
elektros
įrenginius

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

11 Romas Bikas

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1893
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

12 Valentinas

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1894
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

Elektros

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

Plančiūnas

13 Vygandas

Elektrotech

2015-02-12 Eksploatuoti

SE-1895

Misevičius

14 Zenonas

Stulpinas

15 Vladas

Skeiveris

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
VK.

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1896
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1897
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

elektros
PK.

16 Vytautas

Poškus

kategorija

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1898
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

17 Igoris
Elektros
Rachmangulovas įrenginių

Elektrotech 2016-04-08 Eksploatuoti
SE-1899
nikos
(technologiškai
eksploatavi darbuotojas
valdyti,
techniškai
mas
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

Apsaugos
elektros
AK.
18 Mantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1900
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

Marius Elektros
Venslovas
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1901
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

Vidzikauskas

19

nuo
kategorija

vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
20 Ramūnas

Dubosas

21 Rimantas

Mikulevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-01-15 Eksploatuoti
SE-1902
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1903
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

22 Audrius

Valatka

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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
VK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1904
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

23 Antanas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2015-03-17 Atlikti operatyvinio SE-1905
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo
elektros
kategorija VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

24 Vitas Mikna

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2015-02-12 Atlikti operatyvinio SE-1906
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo
elektros
kategorija VK.

2018 01 26

-

-

-

-

25 Steponas

Elektros
Asmuo,
2006-08-31 Eksploatuoti
SE-1907
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

Dabrišius

Navajauskas

Apsaugos
elektros
AK
26 Stasys

Majauskas

27 Laura

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
Dvaranauskien įrenginių
ė
eksploatavi
mas

nuo
kategorija

Elektrotech 2017-03-23 Eksploatuoti
SE-1908
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018 01 26 2023 01 26

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1909
(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.
28 Viktoras

Tereščenka

29 Vytautas

Kuprys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2011-03-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-1910

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2009-12-04 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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

SE-1911

2018 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
30 Nikolaj

Zatovka

31 Vytautas Jasas

Elektros
Asmuo,
2013-06-03 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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.

SE-1912

2018 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

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

SE-1913

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

elektros kategorija
VK.
32 Darius

Bernotas

33 Darius

Palilionis

34 Edita

Martinkienė

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-1914

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

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-1915

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

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-1916

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

įrenginius

35 Mindaugas

Valys

36 Stanislovas

Banys

37 Romas Bružas

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-1917

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-01-28 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-1918

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-01-26 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-1919

2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

38 Algirdas

Vaitkus

39 Evgenii

Postnikov

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

Elektros
Asmuo,
2014-03-13 Eksploatuoti
SE-1920
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-1921
(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.
40 Algimantas

Labutis

41 Kęstutis

Trečiokas

Elektros
Elektrotech 2014-09-22 Eksploatuoti
SE-1922
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2010-04-07 Eksploatuoti
SE-1923
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

elektros
VK.
42 Robertas

Grickevičius

43 Deividas

Paškevičius

44 Sergejus

Cibulskis

kategorija

Elektros
Elektrotech 2002-09-06 Eksploatuoti
SE-1924
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2007-06-18 Eksploatuoti
SE-1925
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2004-05-27 Eksploatuoti
SE-1926
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

45 Andrius Čėsna Elektros

-

Eksploatuoti
SE-1927
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

46 Žydrūnas Gilys Elektros

-

Eksploatuoti
SE-1928
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

47 Adrijus

Elektros

Elektrotech

2015-03-17 Eksploatuoti

SE-1929

Kisieliauskas

48 Eimutis

Raškauskas

49 Kęstutis

Nenartavičius

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
VK.

Elektros
Elektrotech 2015-03-17 Eksploatuoti
SE-1930
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2011-12-22 Eksploatuoti
SE-1931
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

elektros
VK.
50 Vytautas

Butkus

51 Sandras

Sutkevičius

52 Stanislovas

Adomavičius

kategorija

Elektros
Elektrotech 2015-03-17 Eksploatuoti
SE-1932
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-03-17 Eksploatuoti
SE-1933
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK..

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1934
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

53 Romualdas

Urbis

54 Saulius

Norkūnas

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

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

-

Eksploatuoti
SE-1935
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2011-02-21 Eksploatuoti
SE-1936
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

VK.
55 Antanas

Pastelis

56 Vidmantas

Slavinskas

57 Mindaugas

Garbačius

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

-

Eksploatuoti
SE-1937
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-26 Eksploatuoti
SE-1938
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti ) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius iki
elektros
1000 V. Apsaugos nuo
įrenginius
elektros
kategorija
PK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-26 Eksploatuoti
SE-1939
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti ) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius iki
elektros
1000 V. Apsaugos nuo
įrenginius
elektros
kategorija

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

PK.
58 Ramūnas

Kazakevičius

59 Rimantas

Klangauskas

60 Nerijus

Norkūnas

Elektros
Elektrotech 2015-02-26 Eksploatuoti
SE-1940
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti ) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius iki
elektros
1000 V. Apsaugos nuo
įrenginius
elektros
kategorija
PK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-03-16 Eksploatuoti
SE-1941
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti ) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius iki
elektros
1000 V. Apsaugos nuo
įrenginius
elektros
kategorija
PK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

Elektrotech 2015-03-17 Eksploatuoti
SE-1942
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
61 Giedrius

Petraitis

62 Deividas

Žemaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-03-17 Eksploatuoti
SE-1943
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.2018 02 23

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

2015-04-30 Eksploatuoti
SE-1944
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

įrenginiuose

63 Mindaugas

Geiša

64 Remigijus

Gikys

elektros 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 2015-03-09 Eksploatuoti
SE-1945
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

2010-06-29 Eksploatuoti
(technologiškai

SE-1946

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

65 Aleksandras

Mikalauskas

66 Juozas

Arbačiauskas

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 2014-09-29 Eksploatuoti
SE-1947
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech 2007-08-21 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

SE-1948

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

67 Jonas

Venzlauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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
VK.
-

Eksploatuoti
SE-1949
(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

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

VK.
68 Evaldas

Valutkevičius

69 Antanas

Paulauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-10-28 Eksploatuoti
SE-1950
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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.

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

SE-1951 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
70 Mindaugas

Šimkevičius

71 Simonas

Valutis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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.

SE-1952 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000V, ir

SE-1953 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
72 Aleksandr

Černiavskij

73 Albertas

Navickas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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.

SE-1954 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-1955 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

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.
74 Igor Kovaliov

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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.

SE-1956 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

75 Tomas

Dambrauskas

76 Viktor

Burkovskij

77 Vilmantas

Valančius

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 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-1957 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-10-21 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
AK.

SE-1958 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 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

SE-1959 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
78 Kęstutis

Lengvys

79 Sergej

Romanov

80 Sergej Pavlov

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 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-1960 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 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-1961 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-03-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-1962 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

įrenginius

įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

81 Petras Labokas Elektros

Elektrotech 2015-03-12 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-1963 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

82 Artūras

Elektros
Elektrotech 2015-03-12 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-1964 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

SE-1965 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Pralgauskas

83 Romas Strauka Elektros

Elektrotech 2015-03-12 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

vartotojo
elektros
įrenginius

84 Viktoras

Petrošius

85 Arvydas

Rupeikis

86 Vidas Meška

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

Elektros
Elektrotech 2014-02-04 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-1966 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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-1967 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

SE-1968 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

87 Povilas

Jokubaitis

88 Algirdas

Bronius
Pranevičius

89 Audrius

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

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-1969 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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-1970 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektros

SE-1971 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Elektrotech

2015-03-13 Eksploatuoti

Šileika

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

90 Liudas

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

Gelumbickas

91 Zigmas

Daukantas

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
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-1972 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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

SE-1973 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

VK.
92 Aleksej

Pisčanskij

93 Saulius

Dovidauskas

94 Rimantas

Šeškauskas

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-1974 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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-1975 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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

SE-1976 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

-

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

Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
95 Romas

Levinskis

96 Zenonas

Pontužas

97 Vidmantas

Montvilas

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-1977 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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-1978 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

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

SE-1979 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

elektros
įrenginius

98 Albertas

Katauskis

99 Antanas

Imbrasas

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

Elektros
Asmuo,
2015-02-26 Eksploatuoti
SE-1980
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1981
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
100 Dainius Jakas

Elektros
Asmuo,
2015-02-12 Eksploatuoti
SE-1982
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

101 Vincas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Karalius

-

Eksploatuoti
SE-1983
(technologiškai
valdyti,
techniškai

elektros ūkį

102 Rimantas

Latvys

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,
2009-06-01 Eksploatuoti
SE-1984
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

103 Remigijus

Grinevičius

104 Marijus

Mickus

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-1985
(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.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SE-1986
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

105 Gintaras

Krievinis

106 Algirdas

Brazys

107 Benius

Juškaitis

Elektros
Elektrotech 2015-03-18 Išduoti pažymėjimą SE-1987
energijos nikos
(sertifikatą):
vartojimas darbuotojas,
Eksploatuoti
eksploatuoj
(technologiškai
antis
valdyti,
techniškai
vartotojo
prižiūrėti, remontuoti,
elektros
matuoti,
bandyti,
įrenginius
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2002-08-18 Eksploatuoti
SE-1988
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoj
ančių

2014-04-14 Organizuoti elektros
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo

SE-1989

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

Juškaitis

109 Saulius

Bielevičius

elektros kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-04-14 Vadovauti
elektros SE-1990
įmonių,
įrenginių
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
elektros
paleidimo
ir
įrenginių
derinimo) darbams iki
eksploatavi
1000 V. Apsaugos
mą
nuo
elektros
kategorija AK.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

2015-09-18 Eksploatuoti
(technologiškai

SE-1991

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

110 Paulius Spūdys Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
-

Eksploatuoti
SE-1992
(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

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

elektros
VK.
111 Saulius

Čižinauskas

112 Audrius

Liumparas

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-10-25 Eksploatuoti
SE-1993
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-28 Eksploatuoti
SE-1994
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

elektros
VK.
113 Edmundas

Dobkevičius

114 Evaldas

Tarankevičius

115 Rimantas

Lukošius

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-28 Eksploatuoti
SE-1995
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2015-12-22 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija AK.

SE-1996

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2015-07-03 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose

SE-1997

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

-remonto
darbuotojas
116 Alvydas

Pakamorė

117 Vydmantas

Stancikas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija AK.

Elektrotech 2016-06-17 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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.

SE-1998

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

SE-1999

2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

118 Dovydas

Laurinavičius

119 Algimantas

Povilas

120 Vygantas

Jokubaitis

Eksploatuoti
(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.2018 03 28

SE-2000

2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-04-22 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-2001

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
energijos

SE-2002

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Elektrotech
nikos

-

2015-04-22 Eksploatuoti
( technologiškai

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

121 Edgaras Konas Elektros

Elektrotech 2015-04-22 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-2003

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

122 Edmundas

Elektros
Elektrotech 2015-02-19 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-2004

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Dotas

123 Algimantas

Vaitilavičius

124 Petras

Gančerauskas

25 Arvydas

Tiškus

Elektros
Elektrotech 2015-03-12 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
AK.

SE-2005

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-03-12 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-2006

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-04-22 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

SE-2007

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

elektros kategorija
VK.
26 Giedrius

Kepalas

27 Ramutis

Utaravičius

28 Deividas

Tarasevičius

Elektros
Elektrotech 2015-04-22 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-2008

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-04-22 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-2009

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

SE-2010

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

-

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

įrenginius

29 Povilas

Ugianskis

30 Povilas

Ugianskis

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
elektros
įrenginų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti energetikos ES-2011
įmonės
padalinio
elektros įrenginių iki
10 kV, eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-01-19 Eksploatuoti
ES-2012
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
31 Liudvikas

Dirsė

32 Laurynas

Šilanskis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
ES-2013
(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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-21 Eksploatuoti
ES-2014
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
33 Arūnas

Pirštelis

34 Gintaras

Vieraitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-17 Eksploatuoti
ES-2015
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

2015-04-17 Eksploatuoti
(technologiškai

ES-2016

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

35 Gintautas

Bilius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech 2015-04-17 Eksploatuoti
ES-2017
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

elektros
AK.
36 Mindaugas

Sirvydis

37 Virginijus

Ribokas

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-05-15 Eksploatuoti
ES-2018
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-09-22 Eksploatuoti
ES-2019
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,

2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
38 Vaidas Surblys Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

39 Rimantas

Petraška

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
ES-2020
(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.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

2015-04-17 Eksploatuoti
ES-2021
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

įrenginiuose

40 Rimvydas

Grabskis

41 Povilas

Eidukonis

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-17 Eksploatuoti
ES-2022
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-2023

vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

42 Vytautas

Jakštas

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,
2009-10-09 Eksploatuoti
SE-2024
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

AK.
43 Gintautas

Jonas Šedys

44 Mindaugas

Sirvydis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2025
(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.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2015-05-15 Eksploatuoti
SE-2026
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,
ir būti atsakingam už

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
45 Linas Lukošius Elektros

Asmuo,
2015-04-17 Eksploatuoti
SE-2027
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

46 Albina

Elektros
Asmuo,
2013-03-18 Eksploatuoti
SE-2028
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

Motiejūnaitė

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.
47 Aleksej Kižin

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

-

Eksploatuoti
SE-2029
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

48 Algimantas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-2030
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

Sukackas

elektros
įrenginius

49 Alvydas

Juozapavičius

50 Raimondas

Čėsna

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

Elektros
Elektrotech 2014-02-26 Eksploatuoti
SE-2031
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

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

-

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

SE-2032

eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
51 Raimondas

Čėsna

52 Tomas

Eitmonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti energetikos SE-2033
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).

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

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-2034

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

SE-2035

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

53 Darius Jonušas Elektros

Elektrotech 2015-05-19 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

54 Karolis Areška 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-2036

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

55 Dmitrij

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-2037

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

SE-2038

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Cvetkov

56 Dmitrij

Elektrotech

Zakrasovskij

57 Dmitrij

Kudinov

58 Augustinas

Eidėjus

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

Elektros
Elektrotech
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.
-

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

SE-2039

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2012-06-04 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

SE-2040

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

VK.
59 Egidijus Zukas Elektros

Elektrotech 2015-05-20 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

60 Audrius

Jakaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

SE-2041

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Elektrotech 2015-05-14 Eksploatuoti
SE-2042 2018 05 24 2023 05 25
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

-

-

-

-

61 Romualdas

Gulbinas

62 Kęstutis

Kapčius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-05-14 Eksploatuoti
SE-2043 2018 05 24 2023 05 25
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
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 2015-05-15 Eksploatuoti
SE-2044 2018 05 24 2023 05 25
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario

-

-

-

-

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
63 Almantas

Biliūnas

64 Kęstutis

Žuramskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-03-19 Eksploatuoti
SE-2045 2018 05 24 2023 05 25
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti 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-2046 2018 05 24 2021 05 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
PK.
65 Liudvikas

Borisevičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
SE-2047
(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.

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Asmuo,
2016-09-29 Eksploatuoti
SE-2048
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

66 Rimas Jonaitis Elektros

-

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.
2018 05 25
67 Vidas Daukša

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2049
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

68 Saulius

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2050
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Mažeika

Apsaugos
elektros
VK.
69 Dainius

Misiūnas

70 Juozas

Klimčiauskas

71 Rimantas

Kučinskas

nuo
kategorija

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2051
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 ksploatuoti
SE-2052
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2053
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

72 Artūras

Kišonis

73 Kristupas

Strašunskas

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

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2054
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

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

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2055
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

74 Albertas

Buinickas

75 Rimantas

Rinkevičius

76 Vygantas

Gustas

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2056
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2057
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2058
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 10 kV.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Apsaugos
elektros
VK.
77 Aleksandras

Vileišis

78 Vidmantas

Tamošiūnas

79 Vaidas

Sutkaitis

nuo
kategorija

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2059
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2060
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 10 kV.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

218 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti
elektros SE-2061
įrenginių iki 1000V
eksploatavimo
(technologinio

vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą
80 Petras
Monstavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

81 Sandra Laukytė- Elektros
Korsakė
įrenginių

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

Energetikos 2014-02-04 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

Elektrotech
nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis

2015-06-17 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-2062

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

SE-2063

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

82 Antanas

Stulgys

83 Aleksandras

Rubinas

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

Elektros
Asmuo,
2012-12-21 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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.

SE-2064

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2012-12-21 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai

SE-2065

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

elektros ūkį

84 Vygandas

Rasevičius

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.2018 05 30

Elektros
Asmuo,
2012-12-21 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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

SE-2066

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

AK.
85 Simonas

Dolėba

86 Laimonas

Kumpys

87 Mindaugas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(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.

SE-2067

2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-10 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-2068

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Elektros

SE-2069

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Elektrotech

-

2015-06-10 Eksploatuoti

Borusevičius

88 Laimonas

Grikšas

89 Aras Butkus

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.

Elektros
Elektrotech 2015-06-10 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-2070

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-07-15 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

SE-2071

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

VK.
90 Dovydas

Šimkevičius

91 Jūratė

Pukinskienė

92 Dainora

Dilnikaitė

Elektros
Elektrotech 2015-06-10 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-2072

2018 05 30 2021 05 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-2073

2018 05 30 2021 05 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.

SE-2074

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
93 Dovilė

Žvinklytė

94 Skaistė

Šulskytė

95 Jurgita

Radevičienė

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-2075

2018 05 30 2021 05 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-2076

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-2077

2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

elektros
įrenginius

96 Kazimieras

Adomaitis

97 Audrius

Balčiūnas

98 Erikas

Čistovas

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

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

-

Eksploatuoti
SE-2078
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SE-2079
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SE-2080
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

99 Nerijus Jakaitis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2081
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

100 Ruslanas

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

-

Eksploatuoti
SE-2082
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SE-2083
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

Eksploatuoti
SE-2084
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Jefremovas

101 Artūras

Junevičius

102 Mindaugas

Mikštas

vartotojo
elektros
įrenginius
103 Arnoldas

-

Eksploatuoti
SE-2085
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

104 Artūras Šiaulys Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2086
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

105 Edvinas

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

-

Eksploatuoti
SE-2087
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Elektros

-

Eksploatuoti

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Repečka

Stanislauskas

106 Vytautas

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

1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

Elektrotech

SE-2088

Stanislauskas

107 Arnoldas

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius
-

Eksploatuoti
SE-2089
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

108 Gedas Valionis Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2090
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

109 Alfredas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-2091
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Verikas

Varžinskas

Elektros
Elektrotech
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
įrenginius
110 Deividas

Veršinskas

111 Kęstutis

Šilingas

112 Mindaugas

Kolūpaila

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

elektros
PK.

Eksploatuoti
SE-2092
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2015-03-24 Eksploatuoti
SE-2093
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektros
energijos

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Asmuo,
atsakingas

-

kategorija

-

Eksploatuoti
(technologiška

SE-2094

vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

113 Viktoras

Šaltenis

114 Ramūnas

Jakubonis

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
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2095
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SE-2096
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

115 Balys Brantas

Elektros
Elektrotech 2015-03-27 Eksploatuoti
SE-2097
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

116 Kęstutis

Elektros
Elektrotech 2015-07-02 Eksploatuoti
SE-2098
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

Domanaitis

117 Gintaras

Bungardaitis

118 Gintaras

Šimkūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-12 Eksploatuoti
SE-2099
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-12 Eksploatuoti
SE-2100
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.2018 06 22
119 Anatolijus

Drabatiukas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-05-21 Eksploatuoti
SE-2101
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,prižiūrinčio
jo ir brigados nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2102
įrenginių nikos
(technologiškai
eksploatavi darbuotojas
valdyti,
techniškai
mas
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

120 Renata Miliūnė Elektros

vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
121 Vytautas

Ragauskas

122 Marius

Venslavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-18 Eksploatuoti
SE-2103
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
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
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

2015-07-17 Eksploatuoti
SE-2104
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

123 Mindaugas

Rinkevičius

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-06-12 Eksploatuoti
SE-2105
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

elektros
AK.
124 Nerijus

Markevičius

125 Andrius

Rožėnas

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-09-25 Eksploatuoti
SE-2106
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2107
(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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
126 Nerijus

Baležentis

127 Lukas Gailius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2108
(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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-2109
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

128 Paulius

Rombergas

129 Martynas

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V. 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-2110
(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
AK.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Elektros

Elektrotech

-

Eksploatuoti

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

SE-2111

Tutka

130 Audrius

Senkus

131 Stanislavas

Černiauskas

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
PK.

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2112

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-05-25 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)

SE-2113

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

elektros
įrenginius

132 Justinas

Jurevičius

133 Vytautas

Štumbergas

134 Jonas Survila

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

Elektros
Elektrotech 2015-09-10 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros
įrenginius
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2114

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2115

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-03-04 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-2116

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

135 Vytenis

Dargvilas

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

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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-2117

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektrotech 2015-06-26 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-2118

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
energijos

SE-2119

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

136 Arūnas Vytuvis Elektros

137 Pavel Osipov

Elektrotech
nikos

2015-06-26 Eksploatuoti
( technologiškai

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

138 Darius

Teišerskis

139 Gediminas

Uskovas

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

Elektros
Elektrotech 2015-06-10 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-2120

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-07-15 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-2121

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

140 Remigijus

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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-2122

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

141 Linas Likša

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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-2123

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

142 Renatas

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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

SE-2124

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Antužis

Vitartas

elektros kategorija
VK.
143 Virginijus

Ramoška

144 Dzmitry

Niadvetski

145 Viktar Zaitsau

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-2125

2018 06 27 2021 06 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-2126

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

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

SE-2127

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

įrenginius

146 Mindaugas

Elektrotech 2015-05-20 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2128

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

147 Sigitas Kiaulakis Elektros

Elektrotech 2015-05-20 Eksploatuoti
įrenginių nikos
(technologiškai
eksploatavi darbuotojas
valdyti, techniškai
mas
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2129

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

148 Arūnas

Elektros
Asmuo,
2013-08-29 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

SE-2130

2018 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

Piečius

Rumbutis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

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.
149 Rokas

Jančauskas

150 Raimundas

Šarka

Elektros
Elektrotech 2017-05-31 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-2131

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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.

SE-2132

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
151 Algerdas

Lukočus

152 Deivydas

Bumblys

153 Martynas

Buivydas

Elektros
Elektrotech 2015-06-26 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-2133

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

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-2134

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-2135

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

elektros
įrenginius

154 Bronislovas

Liutkus

155 Šarūnas

Liutkus

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-12-11
Vadovauti elektros SE-2136
įmonių
įrenginių iki 1000 V
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
elektros
paleidimo
ir
įrenginių
derinimo) darbams.
eksploatavi
Apsaugos
nuo
mą
elektros
kategorija
AK.

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-06-22 Eksploatuoti
SE-2137
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.2018 07 27
156 Julius

Sarafinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

157 Tomas Bereika Elektros

Elektrotech 2017-06-22 Eksploatuoti
SE-2138
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
SE-2139
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

įrenginiuose

158 Robertas

Ivoška

159 Kęstas

Švaikauskas

elektros 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-2140
(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
VK.

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

SE-2141

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

160 Povilas Udras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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
VK.
-

Eksploatuoti
SE-2142
(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

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

VK.
162 Fabijonas

Snitka

163 Donatas

Zabrodinas

Elektros
Asmuo,
2015-06-30 Eksploatuoti
SE-2143
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-12 Eksploatuoti
SE-2144
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

164 Algimantas

Suveizdis

165 Edvardas

Andrijaitis

166 Alfredas

Milius

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2145

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2146

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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

SE-2147

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
167 Arvydas

Čyžauskis

168 Nikolaj

Gerasimov

169 Liudvikas

Prišmontas

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2148

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2149

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo elektros

SE-2150

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

įrenginius

170 Rimantas

Armonaitis

171 Algirdas

Poškus

172 Regimantas

Kontrimas

įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2151

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
AK.

SE-2152

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti, bandyti,

SE-2153

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

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

173 Juozas Stonys

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
AK.

SE-2154

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

174 Antanas

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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-2155

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

SE-2156

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Mikalauskas

175 Jonas Kaučikas Elektros

-

Elektrotech 2015-06-17 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

176 Vytautas

Paulauskas

177 Sergey

Suvorov

178 Vytautas

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
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-2157

2018 07 27 2021 07 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-2158

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

SE-2159

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros

Elektrotech

2015-06-17 Eksploatuoti

Narbutas

179 Erikas

Seselskis

180 Edgaras

Aglinskas

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.

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
PK.

SE-2160

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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

SE-2161

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

PK.
182 Tadas

Varinauskas

183 Tomas

Bagdonas

184 Rimvydas

Kniukšta

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
PK.

SE-2162

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
PK.

SE-2163

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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.

SE-2164

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
185 Jakov Sigal

Elektros
Elektrotech 2015-06-17 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
PK.

SE-2165

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

186 Romas

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-2166

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

-

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

SE-2167

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Šatrauskas

187 Vigandas

Vainora

elektros
įrenginius

188 Mindaugas

Drulia

189 Povilas

Muznikas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuos

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

vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
2015 07 17 Eksploatuoti
(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
VK.
-

SE-2168

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2169
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo

2018 08 24 2021 08 24

-

-

-

-

elektros
VK.
190 Jonas

Valatkevičius

191 Julius

Mockevičius

kategorija

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

-

Eksploatuoti
SE-2170
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 08 24 2021 08 24

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2171
(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.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

192 Darius

Ulkštinas

193 Vilius

Narbutas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoj
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.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2172

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoj
ančių
elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

-

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

SE-2173

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
194 Darius

Ulkštinas

195 Vilius

Narbutas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

-

Vadovauti
elektros SE-2174
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki
1000 V. Apsaugos

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

nuo
elektros
kategorija AK.
Vadovauti
elektros SE-2175
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo)
darbams.

Apsaugos
elektros

nuo
kategorija

AK.
196 Darius

Ulkštinas

197 Audrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
Ambraževičius įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2176
(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
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

Elektrotech 2015-07-21 Eksploatuoti
SE-2177
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti
darbus
) elektros įrenginius
elektros
iki
1000
V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo

2018 08 24 2021 08 24

-

-

-

-

elektros
PK.
198 Andrej

Chodžin

199 Bronislovas

Rimkus

kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2178
(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.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

SE-2179

200 Vitalijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

SE-2180

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

201 Algirdas
Liaudanskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-07-22 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2181

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

202 Marijus Pesys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-2182

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Šalkauskas

-

-

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

elektros kategorija
VK.
203 Mindaugas
Pocius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2183

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

204 Dmitrij
Serebriakov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2184

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

205 Vytautas Svipas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2185

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
206 Eduardas Gibišas Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2186

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

207 Darius
Radzevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2187

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

208 Algis Mockus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

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

SE-2188

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

209 Romualdas

Morkūnas

210 Viačeslav

Kučinskij

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

Elektros
Asmuo,
2013-08-30 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
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.

SE-2189

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
2013-08-30 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar

SE-2190

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV, ir organizuoti
ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
211 Arūnas

Budvytis

212 Stanislovas

Banys

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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.

SE-2191

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2018-01-31 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,

SE-2192

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

213 Adomas

Galdikas

214 Laimonas

Pakamarė

215 Lina

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki 10kV.
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 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2193

2018 08 29 2021 08 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-2194

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-2195

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Elektros
TrečiokaitėEle energijos

Asmuo,
atsakingas

ktros energijos vartojimas už vartotojo
vartojimas
elektros ūkį

216 Gintautas

Anzelis

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,
2015-05-15 Eksploatuoti
SE-2196
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

AK.
217 Tomas

Taurinskas

218 Gintautas

Obelevičius

Asmuo,
atsakingas
už
vartotojo
elektros
ūkį

Asmuo,
2013-10-15 Eksploatuoti
SE-2197
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
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.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech 2015-09-23 Eksploatuoti
SE-2198
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

219 Jonas Raupelis Elektros

220 Ramūnas

Blaževičius

221 Ramūnas

Elektrotech 2014-05-08 Eksploatuoti
SE-2199
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti, remontuoti,
antis
matuoti,
bandyti,
vartotojo
paleisti ir derinti)
elektros
vartotojo
elektros
įrenginius
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoj
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.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.2018 09 20

SE-2200

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Elektros

Energetikos

-

Vadovauti

elektros SE-2201

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Blaževičius

222 Paulius

Griškevičius

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Eksploatuoti
SE-2202
(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.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

223 Arimantas
Baranauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2014-12-11 Eksploatuoti
SE-2203
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000 V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

224 Donatas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Voitkūnas

-

Eksploatuoti
SE-2204
(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
VK.
225 Bronius

Mažeika

226 Giedrius

Širvys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-2205
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2206
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
1000 V ir organizuoti,

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
227 Tomas

Jasulaitis

228 Aidas Juškelis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2207
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2208
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Apsaugos
elektros
PK.
229 Rolandas

Kivaras

230 Juozas

Radzvila

nuo
kategorija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2209
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2210
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

231 Gintautas

Steponavičius

232 Gintautas

Stoškus

233 Darius

Manionis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2211
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2212
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2213
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

darbus
elektros
įrenginiuose

234 Oleh

Lohvynenko

235 Dainius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
Kvedaravičius įrenginių
eksploatavi
mas

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

Elektrotech 2015-09-07 Eksploatuoti
SE-2214
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti ) elektros
elektros
įrenginius iki 1000 V.
įrenginiuose
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2215
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
brigados
nario

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.
236 Oleh Leleka

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2216
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2217
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

237 Andrii Trishyn Elektros

PK.
238 Oleh

Elektros
TverdyiElektro įrenginių
s
įrenginių eksploatavi
eksploatavimas mas

239 Anatolii

Mokranskyi

240 Ihor Nedilia

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2218
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2219
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

2018 09 21 2021 09 21

-

-

-

-

SE-2220

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

241 Vitalij Jevsejev

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

242 Arnoldas Kavolis Elektros

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

Elektrotech 2015-09-15 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus

2010-12-15 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

SE-2221

2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

SE-2222

2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

243 Artūras Kavolis

244 Kęstutis

Jaudzemas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

Elektrotech 2012-12-03 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti, remontuoti,
darbus
matuoti, bandyti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginiuose
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2223

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ar
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10kV, ir organizuoti

SE-2224

2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

ir būti atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
245 Remigijus

Gečas

246 Jevgenij

Lisovskij

Eksploatuoti
(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.

SE-2225

2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

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

SE-2226

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

Beivydas

248 Antanas

Šeputis

249 Robertas

Trakšelys

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

SE-2227

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

SE-2228

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-2229

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

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

SE-2230

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

251 Sergej Truš

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

SE-2231

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

252 Zigmantas

Eksploatuoti
( technologiškai

SE-2232

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Krašinskas

Rudgalvis

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

Pancerovas

254 Pranas

Bakevičius

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

SE-2233

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

SE-2234

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

255 Piotr

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

SE-2235

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

256 Kęstutis Matas

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

SE-2236

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

257 Raimondas

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

SE-2237

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Moskalčiuk

Žukas

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
258 Linas

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

SE-2238

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

259 Šarūnas Žulpa

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

SE-2239

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

260 Saulius Dargis

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

SE-2240

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Petravičius

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

Riepšas

262 Gintaras

Nyderis

263 Vidmantas

Sakalauskas

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

SE-2241

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

SE-2242

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

SE-2243

2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

PR_07/09(L1)

