Atestuotų (sertifikuotų) darbuotojų registras

Naftos 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

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

7

8

9

Pastabos

10

11

12

13

1

Romualdas
Čėsna

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SN-0269 2018 01 26 2021 01 26
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

-

-

-

-

2

Saulius
Stankevičius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

SN-0270 2018 01 26 2021 01 26
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

darbininkai

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

3

Nerijus
Kavaliauskas

4

Ernestas Aušra Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

skystojo kuro
degalinės įrenginius.
-

SN-0271 2018 01 26 2021 01 26
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

-

-

-

-

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SN-0272 2018 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

SN-0273 2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

mą.
5

Saulius Pažėra

Naftos

Skystojo

produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

6

Igor Purkin

Naftos
Energetikos 2012-07-31 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

7

Igor Purkin

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2012-07-31

SN-0274 2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

SN-0275 2018 02 23 2021 02 23
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

darbininkai

skystojo kuro
degalinės įrenginius.

8

Arūnas
Miliauskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0276 2018 03 09 2021 03 09

-

-

-

-

9

Elvinas
Večerkauskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0277 2018 03 09 2021 03 09

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0278 2018 03 09 2021 03 09

-

-

-

-

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

SN-0279 2023 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

10 Jurgita

Mikelionienė

11 Remigijus

Majauskas

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
12 Nerijus

Lazdauskas

13 Arūnė

eksploatavimą.

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SN-0280 2023 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Naftos
produktų

-

Vadovauti skystojo

SN-0281 2023 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Energetikos

Ruplėnienė

14 Nerijus

Lazdauskas

vartojimas įmonės
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistais

kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

SN-0282 2023 03 23 2023 03 23
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius
ir vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

15 Robertas

Jockus

16 Judita

Bernotavičiūtė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

SN-0283 2018 03 28 2023 03 28
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo
kuro
degalinės įrenginius
ir vadovauti skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SN-0284 2018 03 28 2021 03 28
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

2015-04-22 Eksploatuoti
SN-0285 2018 03 28 2021 03 28
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

17 Alma Merkienė Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

darbininkai
18 Virginija

Vasiliauskienė

19 Rasa

Diržiuvienė

20 Vanda

Skrabienė

21 Arūnas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-04-22 Eksploatuoti
SN-0286 2018 03 28 2021 03 28
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-04-22 Eksploatuoti
SN-0287 2018 03 28 2021 03 28
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-04-22 Eksploatuoti
SN-0288 2018 03 28 2021 03 28
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

-

-

-

-

Naftos
Energetikos 2013-05-21 Organizuoti skystojo
produktų
Kondratavičius
įmonių
kuro degalinės
vartojimas vadovai ar
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.

SN-0289 2018 04 20 2023 04 20

asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
Naftos
Energetikos 2013-05-21 Vadovauti skystojo
produktų
Kondratavičius
įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

22 Arūnas

23 Anna

Oblačinska

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas

2013-03-18 Vadovauti skystojo
kuro degalinės

SN-0290 2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

SN-0291 2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
24 Vitalijus

Ščupakovas

įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

Naftos
Energetikos 2013-06-27 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros) darbams.
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0292 2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

25 Gintaras

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistais

-

SN-0293 2018 04 20 2023 04 20
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius
ir vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų
Medzikauskien
kuro
vartojimas
ė
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0294 2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0295 2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

Kęstutis
Stakeliūnas

26 Sonata

27 Beata Alionienė Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

darbininkai
28 Vytas

Rakauskas

29 Valentina

Vaičkuvienė

30 Dovilė

Martinkienė

31 Reda Poškienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0296 2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0297 2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0298 2018 04 20 2021 04 20

-

-

-

-

2015-04-22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo

SN-0299 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

kuro degalinės
įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
32 Rasa Rauktienė Naftos

SN-0300 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Naftos
Energetikos 2013-03-28 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0301 2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas

SN-0302 2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

33 Adomas

Būdelis

34 Donatas

Skaringa

2015-04-22

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

Vadovauti skystojo
kuro degalinės

struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
35 Rasa Valinčienė Naftos

Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros )
darbams.2018 05 25

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SN-0303 2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

36 Erika Surudė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SN-0304 2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

37 Andrius

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SN-0305 2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Strankauskas

mą.
38 Daiva

Juškevičienė

39 Antanas

Morkevičius

40 Sigitas

Antanavičius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0306 2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0307 2018 05 25 2021 05 25

-

-

-

-

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN-0308 2018 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

mo
organizavim
ą.
41 Sigitas

Antanavičius

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SN-0309 2018 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

mą.
42 Darius Gritkus

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai.

-

Eksploatuoti
SN-0310 2018 07 20 2021 07 20
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

-

-

-

-

43 Audronė

Naftos
produktų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Mikalauskienė

Skystojo
kuro

SN-0311 2018 07 20 2021 07 20

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai.
44 Jūratė

Naftos
Energetikos
Chlebnikovaitė produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

45 Šarūnas

Andrijauskas

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.
-

Vadovauti skystojo SN-0312 2018 07 27 2023 07 27
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir

-

-

-

-

SN-0313 2018 08 29 2023 08 29

derinimo) darbams.

atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
46 Skirma

Kuprevičienė

47 Veronika

Kupšienė

48 Nataša

Beržinskienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai.

-

Eksploatuoti
SN-0314 2018 08 29 2021 08 29
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai.

-

Eksploatuoti
SN-0315 2018 08 29 2021 08 29
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

-

-

-

-

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

SN-0316 2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
49 Irma

Pavilionienė

50 Jurgita

Keblikienė

valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

SN-0317 2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SN- 0318 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai

prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0319 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0320 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

53 Greta Papelytė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0321 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

54 Virginija

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės

SN- 0322 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

51 Inga

Tvorogienė

52 Regina

Baliukynienė

Glušauskienė

darbininkai
55 Eduardas

Puzinas

56 Tomas

Kudrešovas

57 Žilvinas

Povilaitis

58 Jadvyga

Chodzinskaitė

įrenginius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0323 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0324 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0325 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0326 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

59 Inga

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0327 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0328 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

61 Darius Veselga

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0329 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

62 Dovilė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0330 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
produktų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SN- 0331 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Grigaliūnienė

60 Marius

Kaleininkas

Navickaitė

63 Virginija

Deltuvienė

Skystojo
kuro

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
64 Ingrida

Grendelienė

65 Evaldas

Iešmanta

66 Danutė

Šaltinienė

67 Algis

Adomaitis

valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0332 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0333 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0334 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SN- 0335 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0336 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0337 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
Marcinkevičien produktų kuro
vartojimas degalinės
ė
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN- 0338 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės

SN- 0339 2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

68 Reda

Gedmintienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

69 Sigitas Karalius Naftos

70 Asta

71 Renalda

Kaladavičiūtė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

darbininkai
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įrenginius

