Atestuotų (sertifikuotų) darbuotojų registras

Šilumos 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

Darius
Malašauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

2

Šilumos
Romualdas
Asmuo,
vartojimas
LisauskasŠilum
atsakingas
os vartojimas
už įmonės
ar pastato

-

2008-04-17

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

Ekslpoatuoti(technolo SŠ-1266
giškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1 MW.

2018 01 26 2021 01 26

-

-

-

-

SŠ-1267

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
3

Arvydas
Gineika

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1268

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

4

Giedrius
Lučiūnas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1269

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
5

Leonas
Vincekas

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

2011-09-01 Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SŠ-1270

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

sistemų
eksploatavi
mą
6

Andrius
Backevičius

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

7

Aleksandras
Primagovas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos

-

2015-02-13

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

SŠ-1271

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SŠ-1272

2018 02 23 2021 02 23

-

-

-

-

punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

8

Leonas
Vincekas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2010-03-17 Vadovauti šilumos
SŠ -1273 2018 02 23 2023 02 23
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu iki 1,4 MPa
padalinių
,vardinės galios iki 10
vadovai ar
MW eksploatavimo
juos
(technologinio
pavaduojant
valdymo, techninės
ys asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
šilumos
paleidimo ir
įrenginių
derinimo) darbams.
eksploatavi
mą

-

-

-

-

9

Jonas
Venzlauskas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-07-17 Eksploatuoti
SŠ -1274 2018 02 23 2023 02 23
įrenginių
(technologiškai
apsaugos,
valdyti, techniškai
automatikos
prižiūrėti, remontuoti,
,
matuoti, bandyti,
signalizacij
paleisti ir derinti)
os
ir
šilumos įrenginių su
valdymo
darbiniu slėgiu iki 1,4

-

-

-

-

sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

MPa, vardinės galios
iki 10 MW apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

10 Linas Šabūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-07-17 Eksploatuoti
SŠ -1275 2018 02 23 2023 02 23
įrenginių
(technologiškai
apsaugos,
valdyti, techniškai
automatikos
prižiūrėti, remontuoti,
,
matuoti, bandyti,
signalizacij
paleisti ir derinti)
os
ir
šilumos įrenginių su
valdymo
darbiniu slėgiu iki 1,4
sistemas
MPa, vardinės galios
eksploatuoj
iki 10 MW apsaugos,
antis
automatikos,
elektrotechn
signalizacijos ir
ikos
valdymo sistemas.
darbuotojas

-

-

-

-

11 Aleksandr

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

-

-

-

Černiavskij

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki
25,5 MPa; vardinės
galios: iki 100 MW;
ir šilumos tinklų: iki
500mm DN ir
daugiau)
esploatavimą.

SŠ-1276

2018 02 28 2023 02 28

atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
12 Albertas

Navickas

13 Igor Kovaliov

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki
25,5 MPa; vardinės
galios: iki 100 MW;
ir šilumos tinklų: iki
500mm DN ir
daugiau)
esploatavimą.

SŠ-1277

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
šilumos
įrenginius,

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki
25,5 MPa; vardinės
galios: iki 100 MW;
ir šilumos tinklų: iki

SŠ-1278

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
14 Zigmas Šlepetis Šilumos

500mm DN ir
daugiau)
esploatavimą.

Energetikos 2015-04-22 Vadovauti šilumos
įrenginių įmonių
įrenginių su darbiniu
eksploatavi struktūrinių
slėgiu : iki 4,0 MPa ,
mas
padalinių
vardinės galios: iki
vadovai ar
50 MW
juos
eksploatavimo
pavaduojant
(technologinio
ys asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
šilumos
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams;
mą
Vadovauti šilumos
tinklų: iki 500 mm
DN eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir

SŠ-1279

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

derinimo) darbams.
15 Saulius

Šniaukas

16 Aleksandr

Laptev

17 Gintautas

Zigmantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1280
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
50MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1281
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 4,0MPa;
vardinės galios iki
50MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1282
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 4,0MPa;
vardinės galios iki
50MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

18 Giedrius

Butkus

19 Albertas

Navickas

20 Aleksandr

Černiavskij

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1283
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
50MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1284

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.2018
02 28

SŠ-1285

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
21 Igor Kovaliov

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

22 Aidas Lukošius Šilumos

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

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1286

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

2013-02-01 Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

SŠ-1287

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

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

2015-04-22 Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

23 Zigmas Šlepetis Šilumos

SŠ-1288

2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

24 Juozapas

Žvinklys

25 Saulius

Šniaukas

26 Vytautas

Kačinskas

Šilumos
Pastato
2015-03-12 Eksploatuoti
SŠ-1289
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

Eksploatuoti
SŠ-1290
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 10MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
2015-02-19 Eksploatuoti
SŠ-1291
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

-

27 Justinas

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

28 Antanas Pupšys Šilumos

Pastato
2015-01-21 Eksploatuoti
SŠ-1293
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

29 Viktoras

Šilumos
Pastato
2015-02-19 Eksploatuoti
SŠ-1294
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Genutis

Norvila

Šilumos
Pastato
2015-03-12 Eksploatuoti
SŠ-1292
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

30 Vincas Karalius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės SŠ-1295
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

31 Jonas Ališauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SŠ-1296
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1 MW.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

32 Arvydas
Petrauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto
vandens

2016-10-28

SŠ-1297
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

ir

sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

33 Dalius Naujalis

Šilumos
Pastato
2015-03-17 Eksploatuoti
SŠ-1298
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti )
sistemas,
eksploatuoj
pastato šilumos
antys
punktus, šildymo ir
darbininkai
karšto vandens
sistemas iki 1 MW.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

34 Dainius
Tamulevičius

Šilumos
Pastato
2015-03-17 Eksploatuoti
SŠ-1299
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti )
sistemas,
eksploatuoj
pastato šilumos
antys
punktus, šildymo ir
darbininkai
karšto vandens
sistemas iki 1 MW.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

35 Vincas
Senkus

Aloyzas Šilumos

Pastato

2015-03-17

Eksploatuoti

SŠ-1300

vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

36 Vaidas
Vaitkevičius

Šilumos
Pastato
2015-03-17 Eksploatuoti(technolo SŠ-1301
vartojimas šilumos
giškai valdyti,
punktus,
techniškai prižiūrėti,
šildymo ir
remontuoti, matuoti,
karšto
bandyti, paleisti ir
vandens
derinti ) pastato
sistemas,
eksploatuoj
šilumos punktus,
antys
šildymo ir karšto
darbininkai
vandens sistemas iki
1 MW.

2018 03 23 2021 03 23

-

-

-

-

37 Vidmantas
Ardzijauskas

Šilumos
Asmuo,
2006-10-31 Organizuoti įmonės SŠ-1302
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
38 Paulius
Tamoliūnas

Šilumos
Asmuo,
2012-06-08 Organizuoti įmonės SŠ-1303
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

39 Arvydas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Gudelis

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SŠ-1304

40 Vitalijus

Bagdonas

41 Vaidotas

Kybartas

42 Rimantas

Bacevičius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SŠ-1305

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SŠ-1306

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar

-

Vadovauti šilumos
tinklų: iki 500 mm
DN ir daugiau
eksploatavimo
(technologinio

SŠ-1307

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą
43 Vytautas

Kirstukas

44 Aurimas

Selenius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai

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

-

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

SŠ-1308

2018 03 23 2023 03 23

-

-

-

-

2017-10-27 Eksploatuoti
SŠ-1309
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW;

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

šilumos tinklų iki
500mmDN.
45 Tomas Rilskis

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

46 Petras

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

Beinorius

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai

2017-07-26

-

Eksploatuoti
SŠ-1310
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW;
šilumos tinklų iki
500mmDN.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

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

2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

SŠ-1311

vandens
sistemų
eksploatavi
mą
47 Rimas

Gudauskas

48 Antanas

Beniušis

49 Stanislovas

Bumbulis

Šilumos
Pastato
2015-03-31 Eksploatuoti
SŠ-1312
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas daugiau kaip
10MW.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1313
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1314
(technologiškai
valdyti, techniškai
ir
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

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

50 Gintaras Diglys Šilumos

Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1315
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

51 Oleg Chorošev

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1316
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

52 Bronius Čiunka Šilumos

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo

2014-11-18 Eksploatuoti
SŠ-1317
(technologiškai
valdyti, techniškai
ir
prižiūrėti, remontuoti,

karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

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

53 Petras Šimkus

Šilumos
Pastato
2014-11-18 Eksploatuoti
SŠ-1318
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

54 Edverdas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

Grubas

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

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu: iki
1,4 MPa; vardinės
galios: iki 1,5 MW;
ir šilumos tinklų: iki
500mmDN ir
daugiau)
eksploatavimą.

SŠ-1319

eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.
55 Arūnas

Pranckevičius

56 Mindaugas

Šimkevičius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SŠ-1320

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SŠ-1321

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

57 Algirdas

Gedmintas

58 Vidas

Lygnugaris

59 Rimantas

Špiliauskas

60 Zigmas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1322
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
1,5MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1323
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
1,5MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1324
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
1,5MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos

Šilumos

-

Eksploatuoti

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

SŠ-1325

Bumblys

61 Benediktas

Prudeckis

62 Leonardas

Žvirgždinas

įrenginių įrenginius
eksploatavi eksploatuoj
mas
antys
darbuotojai
(operatoriai)

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1326
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 1,4MPa;
vardinės galios iki
1,5MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

SŠ-1327

ūkį)
63 Mindaugas

Šilumos
Asmuo,
ŠimkevičiusŠil vartojimas atsakingas
umos
už įmonės
vartojimas
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

64 Edverdas

Grubas

65 Aleksej

Jegorov

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1328

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1329

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

SŠ-1330

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

2015-10-21 Vadovauti pastato

karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
66 Petras Budrys

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

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

2014-11-18

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

SŠ-1331

2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
67 Arūnas Kunkis

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1332
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

68 Sergej

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1333
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Ogeičiuk

69 Antanas

Gudauskas

2015-04-22

Eksploatuoti
(technologiškai

SŠ-1334

punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

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

70 Tadas Rupeika

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1335
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

71 Kęstas

Šilumos
Pastato
2015-04-22 Eksploatuoti
SŠ-1336
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Juškevičius

72 Linas Petruška

Pastato

2015-03-31

Eksploatuoti

SŠ-1337

vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.
73 Kastytis

Jonaitis

74 Algimantas

Rudys

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

Šilumos
Pastato
2015-03-31 Eksploatuoti
SŠ-1338
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SŠ-1339
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1MW.

75 Edgaras Tauras Šilumos

-

Organizuoti įmonės SŠ-1340
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

76 Liudvikas Dirsė Šilumos

Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės SŠ-1341
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

77 Dainius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato

-

Organizuoti įmonės SŠ-1342
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

Stočkus

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
78 Liudvikas Dirsė Šilumos

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

79 Vytautas Vitkus Šilumos

Energetikos

-

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

SŠ-1343

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

-

Vadovauti šilumos

SŠ-1344

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

įrenginių įmonių
eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą
80 Justas

Sadzevičius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

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

-

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

SŠ-1345

2018 05 25 2023 05 25

-

-

-

-

matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
81 Albertas Žukas Šilumos

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

-

Organizuoti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu: iki 4,0 MPa,
vardinės galios iki 10
MW eksploatavimą.

SŠ-1346

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

82 Albertas Žukas Šilumos

-

Vadovauti šilumos
SŠ-1347
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 4,0 MPa
,vardinės galios iki 10
MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Energetikos
vartojimas įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos

įrenginių
eksploatavi
mą

derinimo) darbams.

83 Vytautas Gustas

Šilumos
Asmuo,
2011-02-11 Organizuoti įmonės ar SŠ-1348
pastato
šilumos
vartojimas atsakingas
vartojimo
įrenginių
už įmonės
eksploatavimą.
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

84 Algimantas
Paukštys

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės ar SŠ-1349
pastato
šilumos
vartojimo
įrenginių
eksploatavimą.

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

85 Albertas Žukas

Šilumos

-

Vadovauti pastato

2018 06 22 2023 06 22

-

-

-

-

Pastato

SŠ-1350

vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
86 Albertas Žukas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

SŠ-1351
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti \)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 10 MW.

2018 06 22 2021 06 22

-

-

-

-

87 Jonas Survila

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-03-20 Eksploatuoti
SŠ-1352
įrenginių
(technologiškai
apsaugos,
valdyti, techniškai
automatikos
prižiūrėti, remontuoti,
,
matuoti, bandyti,
signalizacij
paleisti ir derinti)
os ir
šilumos įrenginių su
valdymo
darbiniu slėgiu : iki
sistemas
4,0 MPa; vardinės
eksploatuoj
galios: iki 50 MW;
antis
apsaugos,
elektrotechn
automatikos,
ikos
signalizacijos ir
darbuotojas
valdymo sistemas

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

88 Gediminas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

2018 06 27 2023 06 27

-

-

-

-

Lukšys

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu: iki
1,4 MPa; vardinės
galios: iki 50,0 MW;
ir šilumos tinklų: iki
500mmDN ir
daugiau)
eksploatavimą.

SŠ-1353

89 Romualdas

Vaišnoras

90 Gediminas

Lukšys

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-03-12 Vadovauti šilumos
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu : iki 4,0 MPa ,
padalinių
vardinės galios: iki
vadovai ar
50 MW
juos
eksploatavimo
pavaduojant
(technologinio
ys asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
šilumos
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą

SŠ-1354

2018 06 27 2023 06 27

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

SŠ-1355

2018 06 27 2023 06 27

-

-

-

-

-

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

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

Baltušnikas

92 Gediminas

Lukšys

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2012-02-15 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių (su
eksploatuoj
darbiniu slėgiu: iki
ančių
4,0 MPa;
šilumos
vardinės galios: iki
įrenginius,
50,0 MW)
vadovai,
eksploatavimą.
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių

-

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

SŠ-1356

2018 06 27 2023 06 27

-

-

-

-

SŠ-1357

2018 06 27 2023 06 27

-

-

-

-

padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
93 Vydmantas

Abrutis

94 Jonas Survila

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

Šilumos
Pastato
2015-06-17 Eksploatuoti
SŠ-1358
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto
vandens
sistemas

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

ir

Eksploatuoti
SŠ-1359
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos

eksploatuoj
antys
darbininkai.
95 Romas

Alaburda

96 Arvydas

Bernotas

97 Kęstutis

Daukantas

punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 10MW.

Šilumos
Pastato
2015-06-17 Eksploatuoti
SŠ-1360
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 10MW.

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
2015-06-17 Eksploatuoti
SŠ-1361
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,

2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SŠ-1362

šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.
98 Kęstutis

Daukantas

99 Tomas

Endzinas

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

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

2015-07-22

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

SŠ-1363

2018 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SŠ-1364

2018 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas daugiau kaip
10MW.

100 Aleksas
Šimatonis

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SŠ-1365
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1 MW.

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

101 Petras Preitikas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SŠ-1366
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1 MW.

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

102 Julijus
Tautkevičius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės SŠ-1367
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

103 Vilimas Kudelis

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės SŠ-1368
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 07 27 2023 07 27

-

-

-

-

104 Antanas Mikulis

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SŠ-1369

2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

ir

karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

105 Mindaugas

Velička

106 Ričardas

Draugelis

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

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės SŠ-1370
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

-

Organizuoti įmonės SŠ-1371
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
107 Lina

Trečiokaitė

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

108 Oleg Petrovskij Šilumos

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
specialistai

109 Petras Vitkus

Šilumos

Šilumos

-

Organizuoti įmonės SŠ-1372
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

-

SŠ-1373
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 5 MW.

2018 08 24 2023 08 24

-

-

-

-

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

2015-06-29 Eksploatuoti

SŠ-1374

įrenginių įrenginius
eksploatavi eksploatuoj
mas
antys
darbuotojai
(operatoriai)

110 Antanas

Genčas

111 Anzelmas

Jucius

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

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-06-29 Eksploatuoti
SŠ-1375
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti, remontuoti,
darbuotojai
matuoti,
bandyti,
(operatoriai)
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa;
vardinės
galios iki 50MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-06-29 Eksploatuoti
SŠ-1376
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti, remontuoti,
darbuotojai
matuoti,
bandyti,
(operatoriai)
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

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

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2015-06-29 Eksploatuoti
SŠ-1377
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti, remontuoti,
darbuotojai
matuoti,
bandyti,
(operatoriai)
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa;
vardinės
galios iki 50MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

113 Jonas Kėbla

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

SŠ-1378
Eksploatuoti
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa;
vardinės
galios iki 50MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

114 Arūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

SŠ-1379
Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Kirstukas

Sokolovas

darbuotojai

115 Antanas

Ručinskas

116 Mečislovas

Kmita

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos

bandyti, paleisti ir
derinti)
šilumos
tinklus
iki
500mmDN.
-

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

SŠ-1380

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

2013-09-20

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1381

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
117 Juozas Pleikys

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1382

2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

118 Arūnas

Šilumos
Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1383
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Bytautas

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

antys
darbininkai.
119 Stasys

Kemežys

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

120 Vaidutis Surkys Šilumos

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

121 Arūnas

Sokolovas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto
vandens
sistemas

ir

karšto vandens
sistemas iki 10MW.
-

Eksploatuoti
SŠ-1384
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 10MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SŠ-1385
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

2015-03-12

Eksploatuoti
SŠ-1386
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai.
122 Egidijus

Pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

-

Eksploatuoti
SŠ-1387
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1MW.

2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

123 Andrej Chodžin Šilumos

Šilumos
įrenginių įrenginių
eksploatavi apsaugos,
mas
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SŠ-1388
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių su
darbiniu slėgiu iki
25,5 MPa, vardinės
galios iki 100 MW
apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

124 Mindaugas

Šilumos
Šilumos
įrenginių įrenginių
eksploatavi apsaugos,

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Lidžius

Malonis

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1MW.

SŠ-1389

125 Jurij

Verchoturov

126 Arnoldas

Nausas

mas

automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių su
darbiniu slėgiu iki
25,5 MPa, vardinės
galios iki 100 MW
apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SŠ-1390
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių su
darbiniu slėgiu iki 4
MPa, vardinės galios
iki 5 MW apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij

-

Eksploatuoti
SŠ-1391
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas
127 Audrius

Beliauskas

128 Ramūnas

Strakšys

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

šilumos įrenginių su
darbiniu slėgiu iki 4
MPa, vardinės galios
iki 5 MW apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SŠ-1392
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginių su
darbiniu slėgiu iki 4
MPa, vardinės galios
iki 50 MW apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

-

Organizuoti įmonės SŠ-1393
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2018 09 21 2023 09 21

-

-

-

-

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
129 Mindaugas

Starkus

130 Roman Repič

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-08-24 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių (su
eksploatuoj
darbiniu slėgiu : iki
ančių
1,4 MPa; vardinės
šilumos
galios: iki 50,0 MW;
įrenginius,
ir šilumos tinklų: iki
vadovai,
500mmDN)
filialų
eksploatavimą.
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

SŠ-1394

2018 09 25 2023 09 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
SŠ-1395
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

galios iki 1,5MW.
131 Artūras

Iliutkinas

132 Egidijus

Vaitkūnas

133 Donatas

Šikšnius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1396
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(operatoriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1397
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
1,4MPa; vardinės
galios iki 50MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

-

Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
1MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

SŠ-1398

2018 09 25 2023 09 26

-

-

-

-

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

asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
134 Robertas

Žemgulys

135 Aurimas

Butavičius

matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo)
darbams.2018 09 25

Šilumos
Asmuo,
2013-09-20 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1399

2018 09 25 2023 09 26

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių

SŠ-1400

2018 09 25 2023 09 26

-

-

-

-

2015-09-30

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
136 Juozas Švažas

Šilumos
Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1401
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

137 Alfredas

Šilumos
Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1402
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Beivydas

138 Vytas Jotauta

2015-09-16

Eksploatuoti
(technologiškai

SŠ-1403

punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.
139 Gintautas

Matukevičius

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

Šilumos
Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1404
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1405
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Šilumos

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

140 Pranas Kinderis Šilumos

141 Vaidas

Pastato

-

Eksploatuoti

SŠ-1406

Bacevičius

142 Darius

Martinaitis

143 Albinas

Dobrovolskis

vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.
Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
darbininkai.

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

Eksploatuoti
SŠ-1407
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
pastato šilumos
punktus, šildymo ir
karšto vandens
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
2015-10-21 Eksploatuoti
SŠ-1408
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

144 Robertas

Žemgulys

145 Robertas

Notkus

146 Tomas

Aleksiūnas

Šilumos
Pastato
2015-09-16 Eksploatuoti
SŠ-1409
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti, remontuoti,
karšto
matuoti, bandyti,
vandens
paleisti ir derinti)
sistemas
pastato šilumos
eksploatuoj
punktus, šildymo ir
antys
karšto vandens
darbininkai.
sistemas iki 1MW.

2018 09 25 2021 09 26

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki
4,0 MPa; vardinės
galios: iki 100 MW)
eksploatavimą.

SŠ-1410

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
Energetikos
įrenginių įmonių,
eksploatavi eksploatuoj

-

Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki

SŠ-1411

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

147 Lukas

Žarnauskas

148 Algimantas

Žiaunys

mas

ančių
šilumos
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.

4,0 MPa; vardinės
galios: iki 100 MW)
eksploatavimą.

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1412
( remontuoti- vidinių
paviršių cheminis
valymas) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 4,0MPa;
vardinės galios iki
100MW.

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1413
( remontuoti- vidinių
paviršių cheminis
valymas) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 4,0MPa;
vardinės galios iki
100MW.

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

149 Valdas

Staugaitis

150 Robertas

Notkus

151 Tomas

Aleksiūnas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai)

-

Eksploatuoti
SŠ-1414
( remontuoti- vidinių
paviršių cheminis
valymas) šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu : iki 4,0MPa;
vardinės galios iki
100MW.

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1415

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1416

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
152 Lukas

Žarnauskas

153 Valdas

Staugaitis

154 Gediminas

Kalinauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

Eksploatuoti
(remontuoti-vidinių
paviršių cheminis
valymas) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10MW.

SŠ-1417

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

Eksploatuoti
(remontuoti-vidinių
paviršių cheminis
valymas) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10MW.

SŠ-1418

2018 10 03 2023 10 03

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos

-

Organizuoti įmonės SŠ- 1419 2018 10 05 2023 10 05
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
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