Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras
Elektros sektorius

Eil. Vardas, pavardė
Nr

1

2

1

Saulius
Alekna

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

3

4

5

6

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Elektros
energijos
vartojimas

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

Eksploatuoti
SE-2380
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo

8

9

2019 02 04 2024 02 04

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

elektros
AK.

kategorija

2

Saulius
Kulakauskas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2381
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

3

Robertas
Staniukynas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2382
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
2024 02 04
4

Ričardas
Dabašinskas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2383
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

5

Algimantas
Izidorius

Elektros
įrenginių

Elektrotechni
kos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

SE-2384

Jeruševičius

6

eksploatavi
mas

Kęstutis Jusas Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.
-

Eksploatuoti
SE-2385
(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

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
7

Saulius
Alekna

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2386
(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.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

8

Edgaras
Valickis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

-

Eksploatuoti
SE-2387
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

įrenginiuose

9

Eugenijus
Šmitas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
-

Eksploatuoti
SE-2388
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

10 Paulius Urbas Elektros

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2389
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

11 Gintautas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2390
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mas

Pernavas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
12 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2391
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Elektros
Rauluševičius įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2392
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Valeika

13 Dangeras

kategorija VK.
14 Vitas Senūta

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2393
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

15 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2394
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.2021
02 04

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

16 Jonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2395
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

17 Petras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,

-

Atlikti operatyvinio
SE-2396
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Beniulis

Pavlavičius

Motiejūnas

operatyvinisremonto
darbuotojas
18 Valius Žėkas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2397
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

19 Juozas Bublys Elektros

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2398
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

20 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2299
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

21 Alvydas

Elektros
įrenginių

Elektros
įrenginių

-

: Atlikti operatyvinio
darbuotojo,

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mas

Brilius

Pauplys

SE-2400

eksploatavi
mas

operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

22 Alfredas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2401
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

23 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinisremonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
SE-2402
darbuotojo,
operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

24 Edvardas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2403
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Dagys

Kasiliauskas

Butkus

operatyvinio-remonto
darbuotojo funkcijas
elektros įrenginiuose
iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
25 Virginijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2404
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

26 Algirdas

Elektros
įrenginių

Elektrotechni
kos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Petrokas

Požėra

SE-2405

27 Benius

Kairiūkštis

eksploatavi
mas

darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2406
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
28 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2407
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

29 Dainius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2408
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Černiauskas

Gopenas

vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
30 Almas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2409
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

31 Egidijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2410
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Bulvičius

Paškevičius

mas

32 Saulius

Elektros
Kęstutis
įrenginių
Kazakevičius eksploatavi
mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektrotechni
kos
darbuotojas
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.
-

Eksploatuoti
SE-2411
(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

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

elektros
VK.

kategorija

33 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2412
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

34 Algimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2413
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Kišonas

Miežinas

vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
35 Arvydas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2414
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

36 Kostas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti
SE-2415
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Stankevičius

Žvinklys

darbus
elektros
įrenginiuose

37 Marius

Garunkštis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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-2416
(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

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

VK.
38 Rimas

Elektros
Kmieliauskas įrenginių
eksploatavi
mas

39 Vytautas

Lisauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2417
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2418
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.
40 Edmundas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2419
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

41 Edmundas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2420
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Bilinskas

Čepkauskas

elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.
42 Rimas

Jusas

43 Vytautas

Julius Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2421
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2422
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Mickevičius

elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.
44 Mantas

Elektros
NakvosasElek įrenginių
tros įrenginių eksploatavi
eksploatavima mas
s

45 Paulius

Ivankevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

-

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

SE-2423

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

SE-2424
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
46 Ramūnas

Garuolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2425
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

47 Saulius

Elektros
Kareniauskas įrenginių
eksploatavi
mas

48 Algimantas

Ivanavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2426
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

Elektrotechni 2015-12-10 Eksploatuoti
SE-2427
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 k V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
49 Vildas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-2428
(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.

2019 02 04 2022 02 04

-

-

-

-

50 Ričardas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2014-03-06 Eksploatuoti
SE-2429
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

Radzevičius

Dabašinskas

-

įrenginiuose

51 Ričardas

Dabašinskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 k V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

Energetikos 2014-03-06 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 10 kV
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o

SE-2430

2019 02 04 2024 02 04

-

-

-

-

organizavimą
įmonėje
52 Simonas Petkus Elektros

Elektrotechni
kos
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-2431

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

53 Rytis Pocevičius Elektros

Elektrotechni
kos
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-2432

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

-

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

SE-2433

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginių
eksploatavi
mas

54 Jurgis Alūzas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginiuose

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

55 Edvinas
Nikandrovas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

SE-2434

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

56 Darius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-02-04 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2435

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

Tirevičius

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.2019 02 05
57 Alvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-02-10 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2436

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

58 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-02-10 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2437

2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

Lomsargis

Grikšas

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014-02-04 Eksploatuoti
SE-2438
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

60 Marius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

Andriuška

Pagareckis

-

Eksploatuoti
SE-2439
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo

elektros kategorija
VK.
61 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-12-16 Eksploatuoti
SE-2440
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

62 Aurimas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2441
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

63 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

Rimkus

Jotkevičius

Gurauskas

SE-2442

ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

64 Dainius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2443
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

65 Antanas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014-02-04 Eksploatuoti
SE-2444
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

Skudžinskas

Vaičiulis

-

VK.
66 Mindaugas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2445
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 02 05 2022 02 05

-

-

-

-

67 Evaldas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2015.09.25 Eksploatuoti
SE-2446
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

2019 02 15 2024 02 15

-

-

-

-

Kaminskas

Mejeris

-

AK.
68 Karolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2447
(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.

2019 02 15 2024 02 15

-

-

-

-

69 Edvinas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius.

-

Eksploatuoti
SE-2448
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

2019 02 15 2022 02 15

-

-

-

-

Tručionis

Budginas

kategorija VK.
70 Vytas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2450
(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.

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

71 Vygantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2451
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000
V. Suteikiamos teisės
vykdyti
darbų

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

Šeduikis

Jomantas

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2452
(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.

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

73 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2453
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

Kitovskij

Martišius

74 Dominykas

Litvaitis

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose -

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
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
AK.
-

Eksploatuoti
SE-2454
(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.

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
75 Serhii

Petrenko

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

76 Igoris Zujevas Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2455
(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.

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2456
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000
V. Suteikiamos teisės

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2457
(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.

2019 02 22 2024 02 22

-

-

-

-

78 Rihards

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2458
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Skarulskis

Zilevičs

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

79 Raivis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2459
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000
V. Suteikiamos teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

80 Laimonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2460
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Celminš

Gestautas

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.

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2461
(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.

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Elektros
Dambrauskas įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2462
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

81 Aurimas

Judys

82 Mantas

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.

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

83 Oleksandr

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2463
(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.

2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

84 Aurimas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Panchenko

Kusas

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.

SE-2464

elektros ūkį

85 Saulius

Latviūnas

Elektros
energijos
vartojimas

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.

Asmuo,
2014-02-04 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2465

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
86 Andrius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas 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-2466

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

87 Romusis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas 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

SE-2467

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Žiogas

Stanislovas
Butkus

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
88 Stanislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2013-06-27 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2468

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

89 Albinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

SE-2469

2019 03 04 2024 03 04

-

-

-

-

Zalepugas

Mozūras

-

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.
90 Linas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-02-23 Eksploatuoti
SE-2470
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

91 Arvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Kleinauskas

Kazlauskas

SE-2471

įrenginius

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

92 Vaclovas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
SE-2472
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

93 Antanas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
SE-2473
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

94 Tomas

Elektros

Elektrotechni 2016-04-13 Eksploatuoti

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Viržintas

Alimas

SE-2474

Zagorskis

energijos
vartojimas

kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

95 Jonas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2475
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

96 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros

-

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

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

Akranglis

Jakubauskas

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

SE-2476

įrenginius

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

97 Marius Dargis Elektros

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2477
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

98 Ingrida

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2478
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

99 Monika

Elektros

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

energijos
vartojimas

Lenkevič

-

SE-2479

Baškienė

energijos
vartojimas

kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

100 Rita Grikšaitė Elektros

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2480
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

101 Aistė

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2481
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

energijos
vartojimas

Strumilienė

Elektros
energijos
vartojimas

1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
102 Lina

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2482
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 03 04 2022 03 04

-

-

-

-

103 Sigitas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Šimašienė

Žukauskas

-

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

SE-2483

organizavimą
įmonėje
104 Žigintas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-03-06 Vadovauti
elektros SE-2484
įmonių,
įrenginių eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio valdymo,
padalinių
techninės
priežiūros,
vadovai ar jų
remonto,
matavimo,
įgalioti
bandymo, paleidimo ir
asmenys,
derinimo) darbams iki
atsakingi už
10 kV. Apsaugos nuo
elektros
įrenginių
elektros
kategorija
eksploatavim
AK.
ą

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

105 Raimundas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-01.30 Vadovauti
elektros SE-2485
įmonių,
įrenginių eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio valdymo,
padalinių
techninės
priežiūros,
vadovai ar jų
remonto,
matavimo,
įgalioti
bandymo, paleidimo ir
asmenys,
derinimo) darbams iki
atsakingi už
1000 V. Apsaugos
elektros
įrenginių
nuo
elektros
eksploatavim
kategorija AK.
ą

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

106 Kęstutis

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Energetikos
įmonių,
padalinių

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Jokubauskas

Budrys

Labukas

-

Vadovauti
įmonės
elektros

energetikos SE-2486
padalinio
įrenginių

mas

vadovai
,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.
1000

107 Sigitas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

108 Žigintas

Elektros

Elektrotechni 2014-03-06 Eksploatuoti

Žukauskas

-

V.

Eksploatuoti
SE-2487
(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.
SE-2488

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Jokubauskas

109 Algirdas

Lapienis

įrenginių
eksploatavi
mas

kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2014-04-10 Eksploatuoti
SE-2489
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
110 Vaidotas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2018-12-17 Eksploatuoti
SE-2490
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

111 Rimas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

Meškaitis

Žebrauskas

-

Eksploatuoti
SE-2491
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

įrenginiuose

112 Modestas

Bubinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Eksploatuoti
SE-2492
(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.

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

113 Jolita

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2493
(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.

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

114 Arūnas Pūras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2494
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

Narbutienė

funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
115 Arūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2495
(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.

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

116 Algimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2496
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros

2019 03 22 2022 03 22

-

-

-

-

Marma

Botyrius

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2018-09-06 Eksploatuoti
SE-2497
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.

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

118 Albertas

Elektros

Asmuo,

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Kurkauskas

2014-07-10 Eksploatuoti

SE-2498

Poška

119 Antanas

Vaičaitis

energijos
vartojimas

atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-07-10 Eksploatuoti
SE-2499
atsakingas
(technologiškai
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

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
120 Povilas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2500
(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.

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

121 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2501
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Grigaitis

Macijauskas

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-28 Eksploatuoti
SE-2502
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

123 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-02-26 Eksploatuoti
SE-2503
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Andriulaitis

Šakėnas

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.
124 Marius

Venslavičius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-03 Eksploatuoti
SE-2504
atsakingas
(technologiškai
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

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

AK.
125 Algirdas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-08 Eksploatuoti
SE-2505
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

126 Lukas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-03 Eksploatuoti
SE-2506
atsakingas
(technologiškai
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

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Narkus

Baublys

vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
127 Vilmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-03-28 Eksploatuoti
SE-2507
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

128 Arūnas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-23 Eksploatuoti
SE-2508
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Čepkauskas

Romualdas
Gedgaudas

(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.
129 Vytautas Jasas Elektros

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV. Suteikiama
apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2509

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

130 Aivaras

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV . Suteikiama
apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2510

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mas

Skirbutas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

131 Romas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV. Suteikiama
apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2511

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

132 Gintautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2512

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

133 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai

SE-2513

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Abromas

Matulis

Vaišnoras

-

elektros ūkį

134 Kęstutis

Mažeika

Elektros
energijos
vartojimas

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.2019 03 27

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2514

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
135 Arvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-15 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2515

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

136 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2516

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Tiškus

Razmus

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
137 Alfonsas Vitė Elektros

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2517

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

138 Algirdas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2518

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

energijos
vartojimas

Stončius

Elektros
energijos
vartojimas

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.
139 Bronius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-03-25 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2519

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

140 Darius

Elektros

Asmuo,

SE-2520

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Stonkus

2014-04-08 Eksploatuoti

Žutautas

energijos
vartojimas

atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

141 Henrikas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Jasaitis

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

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

SE-2521

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
142 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2522

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

143 Vaclovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2523

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Bublys

Čiuželis

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2012-10-05 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2524

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

145 Žilvinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,

SE-2525

2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Jurčius

Jankauskas

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.
146 Alvidas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-04-22 Eksploatuoti
SE-2526
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

147 Algirdas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

Jurčius

Bertašius

SE-2527

elektros
įrenginius

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

148 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2528
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

149 Audrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-13 Eksploatuoti
SE-2529
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

Juodzevičius

Jonikavičius

-

elektros kategorija
VK.
150 Bronislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
SE-2530
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

151 Mindaugas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2531
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

152 Arvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Jonaitis

Stasiūnas

Milius

SE-2532

ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

153 Julius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
SE-2533
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

154 Renata

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
SE-2534
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Baltrūnas

Tiškutė

PK.
155 Jolanta

Elektros
Jankauskienė energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
SE-2535
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

156 Ramunė

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
SE-2536
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

157 Justė

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Leilionienė

Janauskienė

SE-2537

elektros
įrenginius

158 Sandra

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2538
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Elektros
Šimkevičienė energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2539
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Pocienė

159 Jolanta

160 Renata

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2540
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

161 Vita

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2541
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Juodvalkienė

Dvarionienė

162 Alva

Elektros
Poliščiukienė energijos
vartojimas

SE-2542

įrenginius

163 Vitalija

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2543
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

164 Rasa

Elektros
Avižiutė-Zum energijos
arė
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
SE-2544
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

165 Ineta
Elektros
Aleksandravičien

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti

2019 04 08 2022 04 08

-

-

-

-

Rusteikienė

SE-2545

energijos
vartojimas

kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

166 Vaidotas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-08 Eksploatuoti
SE-2546
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

167 Arvydas

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

ė

Bartkus

Daugėla

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

2014-04-28 Eksploatuoti
(technologiškai

SE-2547

168 Algimantas

Smolenskas

vartojimas

už vartotojo
elektros ūkį

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

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

Eksploatuoti
SE-2548
(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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
169 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
SE-2549
(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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

170 Albinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2550
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Leveckis

Vaškevičius

-

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2551
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

172 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2552
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Vincaitis

Artūras
Romaška

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.
173 Vidmantas

Zienius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2553
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

174 Virgilijus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2554
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

175 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-04-17 Eksploatuoti
SE-2555
atsakingas
(technologiškai
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

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Karčiauskas

Balnys

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
176 Paulius

Elektros
Daugelavičius energijos
vartojimas

177 Petras

Navikas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2556
(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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Asmuo,
2014-05-08 Eksploatuoti
SE-2557
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-08 Eksploatuoti
SE-2558
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

179 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-12-21 Eksploatuoti
SE-2559
kos
(
technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
techniškai

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Viselga

Matiukas

eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius.

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

180 Arvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2017-03.16 Eksploatuoti
SE-2560
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

181 Giedrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-01-30 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

Savickas

Rutkauskas

SE-2561

vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje
182 Alius Bartkus Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

AK.

-

Eksploatuoti
SE-2562
(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

2019 04 26 2024 04 26

-

-

-

-

AK.
183 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2019-01-24 Eksploatuoti
SE-2563
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

184 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-04-11 Eksploatuoti
SE-2564
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Lisauskas

Majauskas

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
185 Juozas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-04-11 Eksploatuoti
SE-2565
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

186 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

Lieponis

Naujokas

-

Eksploatuoti
SE-2566
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

elektros
įrenginiuose

bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

187 Modestas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2018-10-19 Eksploatuoti
SE-2567
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

2019 04 26 2022 04 26

-

-

-

-

188 Virginijus
Laurinavičius

Elektros
įrenginių

Elektros
įrenginių

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Velykis

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,

SE-2568

189 Martynas
Mačiulis

eksploatavi
mas

operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

190 Alvydas Einikis Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

191 Laimonas
Mačernis

Elektros

operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV. Suteikiama
apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV .Suteikiama
apsaugos nuo
elektros kategorija
VK

SE-2569

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2570

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti

SE-2571

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

192 Kęstutis
Paulauskas

įrenginių
eksploatavi
mas

kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2572

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-2573

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

193 Gintaras Jonikas Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

VK.
194 Arūnas Virvilas Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2574

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

195 Kęstutis
Černeckis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2575

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

196 Žaneta
Zadorožnaja

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,

-

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

SE-2576

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

paleidimo ir
derinimo) darbams.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

197 Žaneta
Zadorožnaja

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2577
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti,paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10KV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.Apsaugo
s nuo elektros
kategorija AK.

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

198 Benius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas 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

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

Damanskas

SE-2578

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
199 Rimantas

Burba

Elektros
energijos
vartojimas

200 Valdas Brasas Elektros

energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-07-23 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2579

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

Asmuo,
2014-05-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2580

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

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.
201 Petras

Elektros
Monstavičius energijos
vartojimas

202 Domijonas

Elektros

Asmuo,
2014-02-04 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2581

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

Asmuo,

SE-2582

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

2014-04-15 Eksploatuoti

Liaušas

203 Tomas

Budreckas

energijos
vartojimas

atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

(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.

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-22 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2583

2019 05 02 2024 05 02

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
204 Rolandas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti
SE-2584
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

205 Gediminas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti
SE-2585
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

206 Gediminas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-07-15 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Kuzminskas

Dievinas

Markauskas

SE-2586

eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

207 Anatolij

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-03-31 Eksploatuoti
SE-2587
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

208 Valdemaras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-2588
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Žarenkov

Niedritis

209 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2017-02-23 Eksploatuoti
SE-2589
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

210 Egidijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2590
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

211 Virgilijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2591
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V. Apsaugos nuo

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Juodzevičius

Stanaitis

Bitvinskas

elektros kategorija
AK.
212 Aleksandr

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2592
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

213 Virginijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2593
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

214 Paulius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros

-

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

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

Timofejev

Česnys

Raudonis

SE-2594

įrenginius

215 Zigmas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2595
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

216 Arūnas Aklys Elektros

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2596
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

217 Genadijus

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo

-

Eksploatuoti
SE-2597
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Šveikys

Elektros
energijos
vartojimas

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

energijos
vartojimas

Kaunas

Elektros
energijos
vartojimas

elektros ūkį

218 Mantas

Grigaliūnas

Elektros
energijos
vartojimas

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.

Asmuo,
2013.02.25 Eksploatuoti
SE-2598
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

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

elektros
AK.

kategorija

219 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2599
(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.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

220 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2600
(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

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Tauras
Kregždys

Proscevičius

atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
221 Linas Krakys

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-22 Eksploatuoti
SE-2601
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

222 Zigmas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-22 Eksploatuoti
SE-2602
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Aleksiejus

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.
223 Nirmidijus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-22 Eksploatuoti
SE-2603
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

224 Evaldas

Elektros

Asmuo,

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Tilūnas

2014-05-22 Eksploatuoti

SE-2604

Čerbauskis

225 Vladislovas

Eugenijus
Tamėnas

energijos
vartojimas

atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-05 Eksploatuoti
SE-2605
atsakingas
(technologiškai
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

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
226 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-23 Eksploatuoti
SE-2606
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.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

227 Alvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014.06.05 Eksploatuoti
SE-2607
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Šlepikas

Naruševičius

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2608
(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.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

229 Ramanas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2609
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Puočiauskas

Akstinas

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.
230 Arūnas

Elektros
Chodoravičius energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2610
(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

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

AK.
231 Tadeuš

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-05-13 Eksploatuoti
SE-2611
kos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,remontuoti,
ntis vartotojo
matuoti,
bandyti,
elektros
paleisti ir derinti )
įrenginius.
vartotojo
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2019 05 27 2022 05 27

-

-

-

-

232 Deividas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2612
(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.

2019 05 27 2022 05 27

-

-

-

-

233 Vilis

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas

-

Eksploatuoti
SE-2613
(technologiškai
valdyti,
techniškai

2019 05 27 2022 05 27

-

-

-

-

Bartkevič

Leonavičius

Tamošiūnas

234 Stasys

Navasaitis

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

Elektrotechni 2016.05.13 Eksploatuoti
SE-2614
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vadovo,
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.

2019 05 27 2024 05 27

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
235 Gintaras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2615
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2019 05 27 2022 05 27

-

-

-

-

236 Algirdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2616
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės

2019 05 27 2022 05 27

-

-

-

-

Jurgelevičius

Lazarenka

vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
237 Donatas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2617

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

238 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-07-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2618

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

Songaila

Jasionis

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.
239 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2619

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

240 Robertas

Elektros

Asmuo,

SE-2620

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

Jakas

2014-06-10 Eksploatuoti

Rimkus

241 Darius

Juotkus

energijos
vartojimas

atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

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

SE-2621

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
242 Sergejus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-10 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2622

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

243 Aleksandr

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2623

2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

Strelčenko

Saveljev

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2624
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

245 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014-04-09 Eksploatuoti
SE-2625
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Slavinskas

Izidorius
Paulius

-

elektros kategorija
VK.
246 Mindaugas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2626
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

247 Virginijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014-05-13 Eksploatuoti
SE-2627
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

248 Marius Losis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Kaminskas

Austys

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-2628

ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

249 Alfredas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2629
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

250 Bronius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-05-20 Eksploatuoti
SE-2630
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Vainutis

Bernotas

-

VK.
251 Kazimieras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-05-06 Eksploatuoti
SE-2631
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

252 Visvaldas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-06-15 Eksploatuoti
SE-2632
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

253 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo

2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Riauka

Mikalauskas

Datenis

-

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

SE-2633

elektros
įrenginius

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

254 Darius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
ekslpoatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

255 Gintautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015 06 10
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar jų
įgalioti

Taparauskas

Krilavičius

-

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

SE-2634

2019 05 31 2024 05 31

-

-

-

-

Vadovauti
elektros SE-2635
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

2019 05 31 2024 05 31

-

-

-

-

asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą
256 Ramūnas

matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams
iki 10 kV. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2636
(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.

2019 05 31 2022 05 31

-

-

-

-

Elektros
Aleksandraviči įrenginių
us
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

Eksploatuoti
SE-2637
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

2019 05 31 2022 05 31

-

-

-

-

Daškevičius

257 Egidijus

elektros
įrenginiuose

258 Darius

Elektros
Juozapavičius energijos
vartojimas

259 Bronius

Krivickas

Elektros
energijos

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

Asmuo,
2014.07.10 Eksploatuoti
SE-2638
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Asmuo,
atsakingas

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

2014.05.08 Eksploatuoti
(technologiškai

SE-2639

260 Robertas

Vinčiūnas

vartojimas

už vartotojo
elektros ūkį

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
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014.06.20 Eksploatuoti
SE-2640
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
261 Albertas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014.06.05 Eksploatuoti
SE-2641
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

262 Remigijus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-05 Eksploatuoti
SE-2642
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000 V

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Žukas

Bagdonas

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-05 Eksploatuoti
SE-2643
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

264 Aidas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo

2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

Dragašius

Kalinauskas

-

Eksploatuoti
SE-2644
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

elektros
įrenginius.

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

265 Andrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti
SE-2645
(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.

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

266 Gintautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016.06.13 Eksploatuoti
SE-2646
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Žukauskas

Šliumpa

-

elektros
įrenginiuose

267 Jaronimas

Vencius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.
-

Eksploatuoti
SE-2647
(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

2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

VK.
268 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2648
(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.

2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

269 Arvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2649
(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

2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Vilčinskas

Juška

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
270 Kęstutis Katinas Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

271 Darius
Kasparavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2650
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

Elektrotechni 2016-07-11 Eksploatuoti
kos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti) elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2651

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

272 Viktoras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas 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-2652

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

273 Česlovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-26 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2653

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

Alekna

Vainavičius

-

iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
274 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-05-06 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2654

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

275 Romas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-06-10 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2655

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

Budrys

Ronkys

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

Arlauskas

Elektros
energijos
vartojimas

277 Eduard Majer Elektros

energijos

Asmuo,
2014-10-21 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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
VK.

SE-2656

2019 06 28 2024 06 28

-

-

-

-

Elektrotechni 2015-06-17 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai

SE-2657

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

vartojimas

eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

278 Donatas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-07-11 Eksploatuoti
SE-2658
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

279 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Noreika

Pipiras

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

-

Eksploatuoti
SE-2659
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

elektros kategorija
AK.
280 Julius Armalis Elektros

Elektrotechni 2016-07-11 Eksploatuoti
SE-2660
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

281 Sergij

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

282 Karolis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-10-06 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

energijos
vartojimas

Biriukov

Lengvinas

-

Eksploatuoti
SE-2661
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
SE-2662

ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

283 Sergej

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2663
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

284 Alfredas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2664
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Golubovskis

Vaitkus

VK.
285 Vaidotas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2665
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

286 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2666
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

287 Raimondas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo

-

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

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Liutikas

Sakalauskas

Paulaitis

SE-2667

elektros
įrenginius

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

288 Raivaldas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2668
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

289 Lina

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2015-08-05 Eksploatuoti
SE-2669
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Balynas

Dajorienė

-

290 Simona

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2670
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

291 Jolanta

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2671
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

292 Sandra

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros

-

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

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Mikitenko

Gedgaudaitė

Deltuvienė

SE-2672

įrenginius

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

293 Olga

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2673
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

294 Kristina

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2674
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

295 Rimantas

Elektros

Elektrotechni

-

Eksploatuoti(technol

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

Valančienė

Stanytė

SE-2675

Dulskis

įrenginių
eksploatavi
mas

kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

296 Jaunius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2676

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

297 Juozas Ūselis

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

SE-2677

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

Lembutis

ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

298 Olegas

Černovas

mas

darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2678

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

SE-2679

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

299 Tadas Užtupis Elektros

įrenginių
eksploatavi

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

mas

darbus
elektros
įrenginiuose

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

300 Sigitas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2019 03 22
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

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

SE-2680

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

301 Bronislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 07 10
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2681

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

Žukauskas

Liutkus

subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

302 Bronius

Dubavičius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 07 10
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.

SE-2682

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
303 Emilis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

304 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 07 10
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Kučinskas

Saudargas

-

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

SE-2683

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2684

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
305 Remigijus

Bučas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 07 18
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

SE-2685

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

AK.
306 Nerijus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

307 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014 07 22
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Ukrinas

Švirinas

-

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

SE-2686

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

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

SE-2687

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

VK.
308 Mindaugas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2014 07 22
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis 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-2688

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

309 Ovidijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016 01 29
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis 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-2689

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

310 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016 01 29
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

SE-2690

2019 07 26 2022 07 26

-

-

-

-

Vaičiulis

Mickūnas

Saudargas

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

Elektros
Kolomenčikov energijos
vartojimas
as

312 Dovydas

Rušinskas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

Asmuo,
2014 08 07
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

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

SE-2691

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

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

SE-2692

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
313 Artūras

Stankevičius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2010 01 22
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo

SE-2693

2019 07 26 2024 07 26

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
314 Giedrius
Barauskas

Elektros
energijos
vartojimas

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

-

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

SE-2694

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

315 Sergej
Krasnopejev

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
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-2695

2019 07 31 2022 06 28

-

-

-

-

316 Justinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,

SE-2696

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

Drungilas

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.
317 Mindaugas

Rimkus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2697

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

AK.
318 Pavel

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2698

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

319 Milgidas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2699

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

Morozov

Kasinskas

vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
320 Vadim

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-16 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2700

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

321 Žaneta

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

SE-2701

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

Charčenko

Zadorožnaja

-

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.
322 Andrius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

323 Vytautas

Elektros
energijos

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai

Smaguris

Arlickas

-

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-2702

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

SE-2703

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

vartojimas

324 Lukas Liaušas Elektros
energijos
vartojimas

vartotojo
elektros ūkį

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

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

SE-2704

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
325 Valentinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2705

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

326 Bronislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,

SE-2706

2019 07 31 2024 07 31

-

-

-

-

Okockis

Rušinskas

ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
327 Audrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-07-11 Eksploatuoti
SE-2707
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

328 Gintautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

Požanovskis

Švaras

-

Eksploatuoti
SE-2708
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

VK.
329 Rimantas

Elektros

Neverdauskas energijos

vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2709
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

330 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-08-24 Eksploatuoti
SE-2710
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

331 Petras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

Vaitkus

Žvaginis

-

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

SE-2711

elektros
įrenginius

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

332 Robertas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-04-15 Eksploatuoti
SE-2712
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 07 31 2022 07 31

-

-

-

-

333 Rimgaudas
Gudynas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
eksploatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

Žemgulys

-

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

SE-2713

elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje
334 Edvinas Valaitis Elektros

Energetikos
įmonių
eksploatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

335 Alfredas

Energetikos
2013- 05įmonių
07
struktūrinių
padalinių
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už

įrenginių
eksploatavi
mas

Ališauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

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

SE-2714

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

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

SE-2715

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

derinimo) darbams.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

336 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

Išduoti pažymėjimą
(sertifikatą):Vadovaut
i elektros įrenginių
iki 10 kV
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

SE-2716

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

337 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir

SE-2717

2019 08 28 2022 08 28

-

-

-

-

Kolūpaila

Kunickas

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.Apsaugo
s nuo elektros
kategorija VK.
338 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

339 Algimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2018-11-23 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 10 kV
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar jų
valdymo, techninės
įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,

Kolūpaila

Navickas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki10
KV.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.Apsaugo
s nuo elektros
kategorija AK.

SE-2718

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

SE-2719

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

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

340 Valdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

341 Alfredas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2013 05 07
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Navikas

Ališauskas

-

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

SE-2720

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 10 KV ir

SE-2721

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
10 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
342 Kęstutis

Klimas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

-

eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 KV ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo

SE-2722

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

elektros kategorijos
AK.
343 Romas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016 08 12
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
vartotojo elektros
įrenginius iki
1000V.Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2723

2019 08 28 2022 08 28

-

-

-

-

344 Mindaugas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

SE-2724

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

Virpša

Kolūpaila

-

AK.
345 Edvinas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

346 Karolis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Valaitis

Ruzgus

-

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

SE-2725

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

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

SE-2726

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
347 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

SE-2727

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

348 Česlovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

SE-2728

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

Morozovas

Stoškus

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.
349 Vidas Juršys

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(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.

SE-2729

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

350 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(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.

SE-2730

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

351 Gintautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(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

SE-2731

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

Puzinas

Bubulis

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
352 Sigitas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(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.

SE-2732

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

353 Raimondas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2733

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

Kanapeckas

Ragas

-

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014 08 28 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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.

SE-2734

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

355 Jonas
Sinkevičius

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo

SE-2735

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

Navikas

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai

356 Jonas
Sinkevičius

vartojimas

elektros ūkį

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.
-

Eksploatuoti
(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

SE-2736

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
357 Jonas Kazėnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
eksploatuoja
nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje.

-

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

SE-2737

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

358 Aidas Kazėnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

SE-2738

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

eksploatavim
ą

apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

359 Jonas Kazėnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2739

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

360 Aidas Kazėnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti
SE-2740
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

361 Igoris
Baryšnikovas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2741

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

362 Rolandas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2742

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

363 Šarūnas

Elektros
energijos

Asmuo,
2014-09-16 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai

SE-2743

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

Pivrikas

Jančauskas

-

364 Arvydas

Šimanskis

vartojimas

vartotojo
elektros ūkį

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.

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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.

SE-2744

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
365 Jonas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-16 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2745

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

366 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-16 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,

SE-2746

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

Žukauskis

Baltmiškis

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-08-12 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2747

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

368 Algimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

SE-2748

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

Petrikas

Vyšniauskas

-

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.
369 Donatas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
SE-2749
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

370 Edvardas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

Girdenis

Piekus

SE-2750

įrenginius

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

371 Remigijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-11-23 Eksploatuoti
SE-2751
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

372 Vidas Šalnis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
SE-2752
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

Pakštys

373 Alvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
SE-2753
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

374 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
SE-2754
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

375 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-08-24 Eksploatuoti
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

Kailiūnas

Bartkus

Razma

SE-2755

įrenginius

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

376 Kazys

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2756
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

377 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2757
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

Elektrotechni

-

Eksploatuoti

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

Čiuželis

Rupainis

378 Stasys Narkus Elektros

SE-2758

energijos
vartojimas

kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

379 Alfonsas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

380 Vaidas Šleivys

Elektros
Energetikos
įrenginių
įmonių
eksplotavimas ekslpoatuoja

Juknius

nčių elektros
įrenginius
vadovai,
filialų

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

Eksploatuoti
SE-2759
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

-

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

2019 09 17 2024 09 17

-

-

-

-

SE-2760

vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje
381 Viktoras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-21 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2761

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

382 Romualdas

Elektros

Asmuo,

SE-2762

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Mišeikis

2014-10-07 Eksploatuoti

Račkauskas

383 Ričardas

Gadeikis

energijos
vartojimas

atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

(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.

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-16 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2763

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
384 Giedrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-2764
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

385 Kazys

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-09-26 Eksploatuoti
SE-2765
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

385 Kęstutis

Elektros
energijos

Elektrotechni
kos

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Jucius

Adomas
Veisas

Jurevičius

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai

SE-2766

vartojimas

darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

386 Remigijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2767
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

387 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2768
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Šeškus

Jučinskas

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

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
389 Jonas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-10-26 Eksploatuoti
SE-2769
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

390 Genadij

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

391 Giedrius

Elektros
Elektrotechni 2015-04-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Algirdas
Lukauskas

Šatalin

Jakubavičius

-

Eksploatuoti
SE-2770
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
SE-2771

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

392 Rinvydas

Mackonis

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

Elektros
Elektrotechni 2015-04-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

SE-2772

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

VK.
393 Giedrius

Kutra

Elektros
Elektrotechni 2015-04-21 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2773

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotechni 2015-04-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2774

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

394 Audrius

Paulėkas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
395 Darius

Bakanovas

Elektros
Elektrotechni 2015-04-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2775

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotechni 2015-04-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2776

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

396 Povilas

Naujokaitis

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki

1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
397 Tadas

Povilaitis

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2777

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotechni 2016-09-16 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2778

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

398 Rolandas

Derenčius

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki

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

Galinauskas

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2779

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

SE-2780

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

400 Benediktas

Paulauskas

vykdantis

darbus
elektros
įrenginiuose

401 Gytis Reipa

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

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2781

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Elektrotechni

-

Eksploatuoti(technol

SE-2782

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

402 Kastytis

Elektros

Banys

įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

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

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

403 Vladimir

Danyuk

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo

SE-2783

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

elektros kategorija
VK.
404 Paulius

Kukoraitis

Elektros
Elektrotechni
įrenginių
kos
eksplotavimas darbuotojas

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2784

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Elektros
Elektrotechni 2016-11-25 Eksploatuoti(technol
įrenginių
kos
ogiškai valdyti,
eksplotavimas darbuotojas
technišksi prižiūrėti,

SE-2785

2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

405 Vytautas

Bielskis

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
406 Albinas

Elektros
Energetikos
įrenginių
įmonių
eksplotavimas ekslpoatuoja

407 Kristina

Elektros
Energetikos
įrenginių
įmonių,
eksplotavimas padalinių

Baltušis

Kuprėnienė

20105-02-1 Organizuoti elektros
3
įrenginių iki 1000V
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

vadovai
,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

-

SE-2786

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Vadovauti energetikos SE-2787
įmonės
padalinio
elektros
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.
1000

408 Kristina

Guvensoy

Elektros
Energetikos
įrenginių
įmonių,
eksplotavimas padalinių

vadovai
,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

-

V.

Vadovauti energetikos SE-2788
įmonės
padalinio
elektros
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.
1000

409 Jonas

Elektros
Energetikos
Taraškevičius įrenginių
įmonių,
eksplotavimas padalinių

vadovai
,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

V.

2015-09-30 Vadovauti

energetikos SE-2789
įmonės
padalinio
elektros
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos nuo

elektros

kategorija

AK.
410 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-11 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 KV ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-2790

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

411 Stasys

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-11 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2791

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Armoška

Solovjovas

derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 KV ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
412 Renatas

Venckus

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-11 Eeksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 KV ir
organizuoti ir būti
atsakingam už

SE-2792

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
413 Feliksas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SE-2793
atsakingas už
(technologiškai
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 kategorijos
AK.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

414 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Paliūnas

Jasaitis

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-2794

elektros ūkį

415 Rolandas

Tamašauskas

Elektros
energijos
vartojimas

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 kategorijos
AK.

Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SE-2795
atsakingas
(technologiškai
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.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
416 Steponas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-22 Eksploatuoti
SE-2796
atsakingas
(technologiškai
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
1000V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Elektros
Taraškevičius energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-09-30 Eksploatuoti
SE-2797
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

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Varatinskis

417 Jonas

ir organizuoti, ir būti
atsakingam
už
vartotojo įrenginių iki
10
kV
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
418 Kastytis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-11 Eksploatuoti
SE-2798
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.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

419 Šarūnas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SE-2799
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

Valainis

Oželis

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.
420 Edmondas

Bagdonas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-24 Eksploatuoti
SE-2800
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.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

421 Miroslav

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2019-09-12 Eksploatuoti
SE-2801
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.

2019 09 30 2024 09 30

-

-

-

-

422 Stanislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

Lapinskij

Vezbergas

SE-2802

atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
423 Stasys Pauža

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-2803

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

424 Viktoras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-2804

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

425 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-08 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2805

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

Sidaravičius

Bautrėnas

įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
426 Paulius

Beinaris

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V

SE-2806

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
427 Gediminas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

428 Marius

Elktros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti

Pilius

Žiubrys

-

Eksploatuoti
SE-2807
(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.
SE-2808

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
429 Jevgenij

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2809

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

430 Vidmantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario

SE-2810

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

Suchlabovič

Bacevičius

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
431 Tautvydas

Elektros
Čekanavičius įrenginių
eksploatavi
mas

432 Almantas

Baltrušaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2811

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos

SE-2812

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
433 Petras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2813

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

434 Igor Sosikov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir

SE-2814

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

Svirplys

elektros
įrenginiuose

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

435 Gediminas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2815

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

436 Gvidas

Elektros
įrenginių

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,

SE-2816

2019 10 25 2024 10 25

-

-

-

-

Vaikšnoras

Kaupas

437 Igor Gailiš

eksploatavi
mas

darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-11-14 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-2817

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

438 Dalius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2818

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

439 Robertas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2819

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

440 Benjaminas

Elektros

Elektrotechni 2014-11-13 Eksploatuoti(technol

SE-2820

2019 10 25 2022 10 25

-

-

-

-

Ragožius

Stravinskas

Rutkauskas

įrenginių
eksploatavi
mas

kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

441 Edgaras
Bubliauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

SE-2820

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

442 Lukas Rėpšus

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo

SE-2821

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

mas

operatyvinis remonto
darbuotojas

funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV .
Suteikiama apsaugos
nuo elektros
kategorija :VK.

443 Robertas
Šerpytis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginių
operatyvinis
darbuotojas,
operatyvinis remonto
darbuotojas

-

Atlikti operatyvinio
darbuotojo,
operatyvinio remonto darbuotojo
funkcijas elektros
įrenginiuose iki 10
KV .
Suteikiama apsaugos
nuo elektros
kategorija :VK

SE-2822

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

444 Aleksandr
Zenkov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2823

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

445 Raimondas
Žiogas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2824

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

446 Donatas
Sidorenko

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2825

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

447 Alvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-12-04 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2826

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

Mončauskas

įrenginius iki 10kV,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
448 Donatas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2827

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

449 Vytautas

Elektros
energijos

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai

SE-2828

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

Ercius

Šeputis

450 Aloyzas

Každailis

vartojimas

elektros ūkį

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
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.
-

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

SE-2829

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
451 Algimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-09-09 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2830

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

452 Ričardas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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

SE-2831

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

Kušinas

Čubaras

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
453 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2832

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

454 Bronius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2833

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

Rimkus

Baltuonis

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.
455 Giedrius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2834

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

456 Rimvydas

Elektros

Asmuo,

SE-2835

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

Zamarys

-

Eksploatuoti

Brezgys

457 Romas

Gadeikis

energijos
vartojimas

atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

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

SE-2836

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
458 Kęstutis Ratas Elektros

Asmuo,
2014-12-04 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2837

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

459 Gintautas

Asmuo,
2014-10-07 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-2838

2019 10 30 2024 10 30

-

-

-

-

energijos
vartojimas

Vaičikauskis

Elektros
energijos
vartojimas

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-10-26 Eksploatuoti
SE-2839
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

461 Marius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

Vitkus

Misevičius

-

Eksploatuoti
SE-2840
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

elektros kategorija
VK.
462 Dovydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2841
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

463 Sergej Panov

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2842
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

464 Laurynas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

Košys

Misiūnas

SE-2843

ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

465 Zenonas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-10-26 Eksploatuoti
SE-2844
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

466 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

Razma

Barkauskas

-

Eksploatuoti
SE-2845
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

VK.
467 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2846
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

468 Rimvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2847
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

469 Algis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo

-

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

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

Mendelis

Brezgys

Pakalniškis

SE-2848

elektros
įrenginius

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

470 Arnoldas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2849
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

471 Viačeslav

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2850
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

Sauseris

Oleksenko

472 Gediminas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2851
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 10 30 2022 10 30

-

-

-

-

473 Jonas Dima

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2852

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

474 Jonas Dima

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
2014-12-17 Eksploatuoti
SE-2853
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) elektros
įrenginius iki 10kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

Gruzdys

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
475 Petras Ubis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2854

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

476 Modestas
Klumbys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2855

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

477 Vytautas

Elektros
energijos

Elektrotechni
kos
darbuotojas,

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-2856

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

Songaila

478 Bronius

Narmontas

vartojimas

eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

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

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

SE-2857

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
479 Remigijus

Makauskas

Elektros
energijos
vartojimas

480 Kazys Vaičius Elektros

energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

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-2858

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-2859

2019 11 27 2024 11 27

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
481 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2860
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

482 Gediminas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2861
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Grikšas

Lankutis

483 Viktor

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2862
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

484 Julius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2863
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

485 Raimondas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros

-

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

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Vorošilov

Andriuška

Kaubrys

SE-2864

įrenginius

486 Stasys

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

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2865
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Elektros
Kondrašovas energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2866
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Kantauskas

487 Aleksandras

488 Dmitrijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2867
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

489 Aleksandr

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2868
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

490 Ilja Petrov

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros

-

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

2019 11 27 2022 11 27

-

-

-

-

Morozovas

Akimov

SE-2869

įrenginius

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

491 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-13 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-2870

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

492 Arūnas

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo

SE-2871

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

Sadauskas

Gražys

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

vartojimas

493 Dmitrij Jurjev Elektros

energijos
vartojimas

elektros ūkį

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

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

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

SE-2872

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

įtampąiki 1000 V ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
494 Kazimieras

Kučinskas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
(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 kategorijos
AK.

SE-2873

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

495 Aidas

Virbalas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

496 Arturas Gylys Elektros

įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-11-13 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

SE-2874

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

Energetikos 2014.11.13 Vadovauti
elektros
įmonių,
įrenginių eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio valdymo,
padalinių
techninės
priežiūros,
vadovai ar jų
remonto,
matavimo,
įgalioti
bandymo, paleidimo ir
asmenys,
derinimo) darbams iki
atsakingi už
1000 V.
Apsaugos
elektros
įrenginių
nuo
elektros
eksploatavim
kategorija AK.
ą

SE-2875

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

497 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2876

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

498 Andrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.

SE-2877

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

Niuklys

Skučas

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
499 Valdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-12-13 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2878

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

500 Žilvinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-2879

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

Vengrauskas

Reutas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
501 Marius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-12-13 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-2880

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

502 Romualdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2016-12-13 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos

SE-2881

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

Degutis

Liepinis

teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
503 Žilvinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2882

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

504 Edgaras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki

SE-2883

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

Slavinskas

Uldinskas

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

506 Jonas Dima

Elektros
įrenginių

Elektros
įrenginius

-

Asmeniškai apžiūrėti SE-2885
elektros įrenginius iki

Gražys

SE-2884

2019 11 29

2024 11 29

2019 12 18 2024 12 18

-

-

-

-

-

-

-

-

eksploatavi
mas

asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechni
kos
darbuotojas

507 Artūras
Valančius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
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-2886

2019 12 18 2022 12 18

-

-

-

-

508 Eduardas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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.

SE-2887

2019 12 18 2024 12 18

-

-

-

-

Anančenka

10kV.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).
-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
509 Artūras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-12-10 Eksploatuoti
atsakingas už
(technologiškai
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-2888

2019 12 18 2024 12 18

-

-

-

-

510 Antanas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-12-21 Eksploatuoti
SE-2889
kos
( technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo

2019 12 18 2022 12 18

-

-

-

-

Vaitkus

Gaudiešius

elektros kategorija
VK.
511 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2890
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 12 18 2022 12 18

-

-

-

-

512 Antanas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2891
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2019 12 18 2022 12 18

-

-

-

-

513 Limantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti
elektros
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

Normantas

Vitkus

Mikalauskas

SE-2892

vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
ą

remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo) darbams iki
10 kV. Apsaugos nuo

elektros
AK.

kategorija

514 Egidijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SE-2893

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

515 Karolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SE-2894

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

Norkevičius

Jusevičius

-

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

nuo

Apsaugos
elektros

eksploatavim
ą

kategorija AK.

516 Arūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-12-11 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
įmonėje

SE-2895

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

517 Jolanta

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2014-12-11 Vadovauti energetikos
įmonių,
įmonės
padalinio
padalinių
elektros
įrenginių
vadovai
,
eksploatavimo
atsakingi už
(technologinio valdymo,
elektros
techninės
priežiūros,
įrenginių
remonto,
matavimo,
eksploatavim
bandymo, paleidimo ir
ą

SE-2896

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

Bendinskas

Stasiulienė

derinimo) darbams iki
1000 V.

Apsaugos

nuo
elektros
kategorija AK.
518 Karolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

SE-2897

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

519 Arimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2014-12-11 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,

SE-2898

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

Kemzūra

Baranauskas

-

prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
520 Kęstutis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2017-01.20 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-2899

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

521 Gintaras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni 2017-01-20 Eksploatuoti(technol
kos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki

SE-2900

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

Jonaitis

Skudžinskas

1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
522 Dovidas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2901

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

523 Linas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti )elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario

SE-2902

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

Šlekys

Pečiulaitis

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
524 Dainė

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti )elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-2903

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

525 Gabija

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti )elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-2904

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

Juškevič

Senulytė

526 Laura

Elektros
Vasiliauskaitė įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti )elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-2905

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

527 Simona

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechni
kos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti )elektros
įrenginius iki
1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-2906

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

528 Karolis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2907

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

Gružauskaitė

Kemzūra

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.
529 Eligijus

Sinkevičius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-12-11 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
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.

SE-2908

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

530 Bernardas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-12-11 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
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.

SE-2909

2019 12 19 2024 12 20

-

-

-

-

531 Viktoras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2014-12-11 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
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

SE-2910

2019 12 19

-

-

-

-

Lesevičius

Rasalas

1000
V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK.
532 Andrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-12-20 Eksploatuoti
kos
(
technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius.
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

SE-2911

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

533 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-12-20 Eksploatuoti
kos
(
technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginius.
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

SE-2912

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

534 Vilius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechni 2016-12-20 Eksploatuoti
kos
(
technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
techniškai

SE-2913

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

Vaitekūnas

Užusenis

Banaitis

eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius.

535 Mindaugas

Norvaišas

Elektros
energijos
vartojimas

PR_07/09(L1)

Elektrotechni
kos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis vartotojo
elektros
įrenginius.

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

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

SE-2914

2019 12 19 2022 12 20

-

-

-

-

