Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras
Elektros sektorius

Eil.
Nr

1

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

2

3

4

5

6

7

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-2915

Elektrotechn
įrenginių ikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-2916

1

Mindaugas
Norvaišas

2

Alvydas Šlyžius Elektros

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

8

9

Pastabos

10

11

12

13

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

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

3

Sergej
Tereščenko

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-01-25 Eksploatuoti
ikos
(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-2917

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

4

Tomas Rumšas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-2918

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

5

Vytautas
Aliukonis

Elektros

Elektrotechn

-

Eksploatuoti

SE-2919

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

energijos ikos
vartojimas darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

6

Viačeslav
Alionin

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-01-21 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-2920

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

7

Gintautas
Giedraitis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

2015-01-21 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-2921

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

elektros ūkį

8

Kęstutis
Kvietkauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas 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.
2015-01-21

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-2922

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
9

Rimas
Siautilas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2923

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

10

Arvydas
Elektros
Asmuo,
Prakapavičius energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2924

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
11

Rimantas
Januška

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

12

Vladimir
Alionin

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-01-21 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.
-

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

SE-2925

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

SE-2926

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

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.
13

Mindaugas
Gustas

Elektros
Elektrotechn 2017-02-24 Eksploatuoti
SE-2927
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

14

Aretas
Blaževičius

Elektros
Elektrotechn 2017-02-24 Eksploatuoti
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

SE-2928

įrenginius

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

15

Alvidas
Kairys

Elektros
Elektrotechn 2017-01-25 Išduoti pažymėjimą
SE-2929
energijos ikos
(sertifikatą):
vartojimas darbuotojas,
Eksploatuoti
eksploatuoja
( technologiškai
ntis
valdyti, techniškai
vartotojo
prižiūrėti,
elektros
remontuoti, matuoti,
įrenginius
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

16

Juozas
Ukrinas

Elektros
Elektrotechn 2017-01-25 Eksploatuoti
SE-2930
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

17

Roman Repič Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2931
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

18

Justas
Kreišmontas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2932
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

19

Alfridas
Beniušis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros

-

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

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

SE-2933

įrenginius

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

20

Evaldas
Gužauskas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2934
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

21

Donatas
Sidorenko

Elektros
Elektrotechn 2019-10-30 Eksploatuoti
SE-2935
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

22

Dangiras

Elektros

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti

SE-2936

Paulauskas

energijos ikos
vartojimas 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.

23

Dainius
Mačiulis

Elektros
Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti
SE-2937
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

24

Simonas
Bataitis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2938
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki

įrenginius

1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

25

Vytautas
Davidonis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-01-30 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
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-2939

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

26

Robertas
Jaudzemas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-01-30 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-2940

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius (nurodyti
elektros įrenginių
įtampąiki 10 kV ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
27

Rimgaudas
Katkevičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-01-30 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
organizuoti ir būti

SE-2941

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo įrenginių
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
28

Antanas
Edmundas
Pešaitis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

Eksploatuoti
SE-2942
(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.

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

29

Vytautas
Lasovickas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

SE-2943

elektros ūkį

30

Alvydas
Kučiauskas

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.

Elektros
Asmuo,
2015-01-15 Eksploatuoti
SE-2944
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

elektros kategorijos
AK.
31

Valdas
Kučinskas

Elektros
Asmuo,
2015-01-15 Eksploatuoti
SE-2945
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

32

Vincas Žižys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Energetikos 2015-01-15 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 10 kV
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti

SE-2946

asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
33

Arnoldas
Navickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-02-13 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-2947

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

34

Vincas Žižys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-01-15 Vadovauti elektros SE-2948
įmonių,
įrenginių
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar jų

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

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

35

Arnoldas
Navickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-02-13 Vadovauti elektros SE-2949
įmonių,
įrenginių
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar jų
valdymo, techninės
įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo
ir
elektros
įrenginių
derinimo) darbams
eksploatavi
iki 1000 V. Apsaugos
mą
nuo
elektros
kategorija AK.

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

36

Rolandas
Čepulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
struktūrinių
padalinių
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

-

Vadovauti elektros SE-2950
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams
iki 1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

37

Laimis
Lazickas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2016-12-27 Eksploatuoti(technol
ikos
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-2951

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

38

Vaidas
Žuveckas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2015-01-15 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros

SE-2952

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

įrenginiuose

39

Povilas
Anušauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

40

Juozas
Elektros
Steponavičius įrenginių

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

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
AK.

SE-2953

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Elektrotechn 2017-01-20 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,

SE-2954

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

41

Linas
Sadauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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.

Elektrotechn 2017-02-01 Eksploatuoti(technol
ikos
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

SE-2955

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

VK.
42

Viktoras
Švedas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-02-22 Eksploatuoti(technol
ikos
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-2956

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

43

Vidas
Skaringa

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-01-20 Eksploatuoti(technol
ikos
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

SE-2957

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
44

Gedas
Šakėnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-2958

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

45

Raimundas
Juozaitis

Elektros
Asmuo,
2018-02-09 Eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti ir būti
atsakingam už

SE-2959

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
46

Živilė
Milerytė

Elektros
Elektrotechn
įrenginių ikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrengini

-

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-2960

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

47

Donatas
Gudauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

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

SE-2961

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
48

Vytautas Stonys Elektros

Elektrotechn
įrenginių ikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-2962

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

49

Gedas
Daugirdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-2963

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

50

Andrius
Gudauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

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

SE-2964

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

51

Ignas Rusys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

52

Valdas
Lynikas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

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

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

SE-2965

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

2015-02-19 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

SE-2966

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
53

Artūras
Bukauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2967

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

54

Dovydas
Rumšas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-03-12 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2968

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

subjekto) elektros
įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
55

Rimantas
Andrijauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2969

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

56

Gytis
Vainauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-2970

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

57

Viktoras
Juraška

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.

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2971

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

elektros kategorija
AK.
58

Denis
Simonov

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2972

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

59

Aleksandr
Simonov

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-19 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-2973

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
60

Vidmantas
Vainorius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

61

Vytautas
Mineikis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2974

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

2015-02-11 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-2975

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

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.
62

Anatolijus
Čiulkovas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2976

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

63

Virgilijus

Elektros

-

Eksploatuoti

SE-2977

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

Elektrotechn

Kaziulis

energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

64

Edmundas
Šideikis

Elektros
Elektrotechn 2017-03-22 Eksploatuoti
SE-2978
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

65

Antanas
Raišuotis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-2979
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki

įrenginius

1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

66

Kęstutis
Tautavičius

Elektros
Elektrotechn 2017-03-22 Eksploatuoti
SE-2980
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

67

Anatolijus
Čiulkovas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2981
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

68

Laurynas
Jucikas

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
( technologiškai

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

Elektrotechn
ikos

SE-2982

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

69

Remigijus
Kirpša

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2983
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

70

Darius
Olkštinas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2984
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
71

Povilas
Skruibis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2985
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

72

Linas
Markaitis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-2986
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

73

Žydrūnas
Gečas

Elektros
Elektrotechn 2017-03-22 Eksploatuoti
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

SE-2987

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

74

Pranas
Martinkus

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

75

Gintaras
Liudavičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

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

Eksploatuoti
SE-2988
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2015-02-12 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V

SE-2989

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
76

Dainius
Sodaitis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

77

Valdas
Bražiūnas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

2015-02-12 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.
-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-2990

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

SE-2991

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

elektros ūkį

78

Vytautas
Kaškonas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
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.
-

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.

SE-2992

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
79

Vytautas
Rukuiža

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-03-18 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-2993

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

80

Rimantas
Povilauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-13 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-2994

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
81

Kazimieras
Mackevičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

82

Simonas

Elektros

Asmuo,

-

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.

2015-02-12 Eksploatuoti

SE-2995

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

SE-2996

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

83

Matulevičius

energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

(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.

Dainius
Markauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-02-12 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

SE-2997

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
84

Antanas
Elektros
Asmuo,
Ramanauskas energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-2998

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

85

Česlovas
Strumilo

-

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

SE-2999

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

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.
86

Vytautas
Debesys

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3000

2025 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

87

Arvydas Vitas Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-02-13 Vadovauti elektros SE-3001
įmonių,
įrenginių
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar jų
valdymo, techninės
įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo
ir
elektros
įrenginių
derinimo) darbams
eksploatavi
iki 1000 V. Apsaugos
mą
nuo
elektros
kategorija AK.

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

88

Kęstutis
Kelpša

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

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

SE-3002

elektros kategorija
VK.
89

Arnas
Šadlauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3003

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

90

Arvydas
Matuzas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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

SE-3004

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
91

Marius
Misevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3005

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

92

Vytautas
Zmitravičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3006

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
93

Edmundas
Keršis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3007

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

94

Kastytis
Noreika

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

-

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

SE-3008

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

įrenginiuose

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

95

Arvydas Vitas Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2015-02-13 Eksploatuoti(technol
ikos
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-3009

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

96

Arnas
Kalinauskas

Elektrotechn
ikos

SE-3010

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Elektros
įrenginių

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

97

Erikas
Banevičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3011

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

98

Laimonas
Truskis

Elektros
Elektrotechn
įrenginių ikos
eksploatavi darbuotojas

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

SE-3012

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

99

Renatas
Šeduikis

100 Vladislav

Kiruzel

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3013

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis

-

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

SE-3014

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

darbus
elektros
įrenginiuose

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

101 Edgaras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3015

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

102 Semion

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir

SE-3016

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

Voropanovas

Pautov

elektros
įrenginiuose

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

103 Matas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai 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-3017

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

104 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn

-

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

SE-3018

2020 03 04 2023 03 04

-

-

-

-

Zakarevičius

Liškauskas

ikos
darbuotojas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000 V.Apsaugos nuo
elektros kategorijos
PK.

105 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3019
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

106 Giedrius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-03-30 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Bacevičius

Merčaitis

SE-3020

subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija VK
107 Tautvydas

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3021
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

108 Vladimir

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-03-30 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Čekanavičius

Vorobjov

SE-3022

bandyti paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK
109 Almantas

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3023
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

110 Jevgenij

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Baltrušaitis

Suchlabovič

2015-03-30 Eksploatuoti
(technologiškai

SE-3024

111 Gvidas

Kaupas

vartojimas

už vartotojo
elektros ūkį

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

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3025
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

kategorija AK
112 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3026
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

113 Petras

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3027
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Gricius

Svirplys

vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK
114 Bronius

Elektros
Spangelevičiu energijos
vartojimas
s

115 Marius

Žiubrys

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3028
Asmuo,
2015-03-30 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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Asmuo,
2015-03-30 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

SE-3029

subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK
116 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

SE-3030
Asmuo,
2015-03-30 :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 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

117 Ivan Avdevič

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2015-03-30 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Ališauskas

SE-3031

VK

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

118 Algirdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-03-30 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 10 kV
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai, ar
valdymo, techninės
jų
įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
elektros
derinimo) darbams.
įrenginių
Apsaugos nuo
eksploatavi
elektros kategorija
mą
AK.

SE-3032

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

119 Justinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių

SE-3033

2020 04 03 2025 04 03

-

-

-

-

Žalgiris

Urbonavičius

2015-03-30 Vadovauti elektros
įrenginių iki 10 kV
eksploatavimo
(technologinio

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

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

120 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-04-21 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
technišksi 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 kategorijos
VK.

SE-3034

2020 04 03 2023 04 03

-

-

-

-

121 Vaidas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti
ikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius
elektros
(nurodyti elektros

SE-3035

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

Kazakevičius

Jankauskas

įrenginius

įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

122 Nerijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti
ikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius
elektros
(nurodyti elektros
įrenginius
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

SE-3036

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

123 Aleksandr
Pankrašov

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti
ikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius
elektros
(nurodyti elektros
įrenginius
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

SE-3037

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

124 Andrejus

Elektros
energijos

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti

SE-3038

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

Kalėda

Vanagas

vartojimas

ikos
darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

125 Genadijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechn 2017-03-24 Eksploatuoti
ikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti) vartotojo
vartotojo
elektros įrenginius
elektros
(nurodyti elektros
įrenginius
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

SE-3039

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

126 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

SE-3040

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

Zelenkovas

Jotauta

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti) vartotojo
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

-

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.
127 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

128 Rimas

Elektros

Asmuo,

Babarskas

-

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.

2015-03-18 Eksploatuoti

SE-3041

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

SE-3042

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

Sinkevičius

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 kategorijos
AK.

129 Vilius Stočkus Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2015-05-05 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

SE-3043

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
130 Romualdas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2015-03-30 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-3044

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

131 Paulius

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2015-03-18 Eeksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-3045

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

Žukauskas

Meiliūnas

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.
132 Ramūnas

Daugirda

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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.

SE-3046

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

133 Jurgis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti(technol
ikos
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-3047

2020 04 07 2025 04 07

-

-

-

-

134 Mantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-3048

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

Viktoras
Radzevičius

Viliušis

-

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.
135 Dainius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3049

2020 04 07 2023 04 07

-

-

-

-

136 Steponas
Šimulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-22 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
eksploatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Suteikiama aukšta
įrenginius
apsaugos nuo
vadovai,
elektros kategorija
filialų
(AK).
vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros

SE-3050

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

Ruočkus

-

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.
137 Steponas
Šimulis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-22 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar jų
valdymo, techninės
įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
elektros
derinimo) darbams.
įrenginių
Suteikiama aukšta
eksploatavi
apsaugos nuo
mą
elektros kategorija
(AK).

SE-3051

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

138 Arvydas Vilkas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SE-3052

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

-

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

eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje.
139 Laimonas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

140 Valdas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Valiukas

Valančius

2015-03-12 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.
-

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

SE-3053

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

SE-3054

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

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

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-22 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-3055

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

142 Stasys

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-22 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-3056

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

Meržvinskas

Jurevičius

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.
143 Linas

Drevinskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-22 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

SE-3057

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

AK.
144 Rolandas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-22 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-3058

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

145 Paulius Jucys

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-22 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

SE-3059

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

Gurauskas

vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
146 Bronius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3060

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

147 Pranas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3061

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

Zabiela

Pranciškus
Paulius

(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.
148 Robertas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3062

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

149 Dmitrij

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-3063

2020 04 10 2025 04 10

-

-

-

-

Galiūnas

Kudinov

Asmuo,
atsakingas

vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

150 Albertas

Martišius

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
Elektrotechn 2017-04-26 Eksploatuoti
SE-3064
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

151 Algirdas Jocys Elektros

Elektrotechn 2017-04-26 Eksploatuoti
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

SE-3065

2020 04 10 2023 04 10

-

-

-

-

2020 04 10 2023 04 10

-

-

-

-

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

152 Vladislovas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-26 Eksploatuoti
SE-3066
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 10 2023 04 10

-

-

-

-

153 Algimantas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

2020 04 10 2023 04 10

-

-

-

-

Kuliešius

Morkeliūnas

-

Eksploatuoti
SE-3067
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

elektros kategorija
VK.
154 Džeraldas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3068

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Elektros
Talat-Kelpšas įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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

SE-3069

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Krolis

155 Albinas

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
156 Kęstutis

Elektros
Kvedaravičius įrenginių
eksploatavi
mas

157 Mindaugas

Janulaitis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3070

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

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

-

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

SE-3071

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą

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

158 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 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
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-3072

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

159 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų

SE-3073

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Vitkauskas

Pipiras

vadovai ar jų
įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
160 Ernestas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2018-11-02 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
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-3074

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

161 Dainius

Elektros
Energetikos 2015-05-15 Organizuoti elektros
įrenginių įmonių
įrenginių iki 10 kV
eksploatavi ekslpoatuoja
eksploatavimą.

SE-3075

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Remeika

Navickas

162 Aurimas

Jankauskas

mas

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

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-05-28 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
eksploatavi
mo
organizavim

SE-3076

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

ą įmonėje
163 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3077

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

164 Stasys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3078

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Vitkauskas

Jasionis

165 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-04-17 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3079

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

166 Algirdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-05-15 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 10 kV)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3080

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Pipiras

Stanaitis

167 Aurimas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-05-28 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3081

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

168 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti(technol
ikos
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

SE-3082

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Jankauskas

Vitkauskas

elektros kategorija
AK.
169 Mykolas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-10-12 Eksploatuoti(technol
ikos
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-3083

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

170 Laimonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2019-09-22 Eksploatuoti(technol
ikos
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

SE-3084

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Šneideris

Gestautas

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
171 Alvydas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
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-3085

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

172 Nerijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-03-18 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
ekslpoatuoja
eksploatavimą.
nčių elektros
Apsaugos nuo
įrenginius
elektros kategorija
vadovai,
AK.
filialų
vadovai ar jų

SE-3086

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Kelaitis

Narbutas

-

įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
173 Nerijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

174 Gediminas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Narbutas

Banys

Energetikos 2015-03-18 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar jų
eksploatavimo
įgalioti
(technologinio
asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
elektros
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
-

SE-3087

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-3088
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti paleisti ir

2020 04 23 2025 04 23

-

-

-

-

derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK
175 Arūnas

Elektros
Asmuo,
2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3089
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija VK

2020 04 2 2025 04 23

-

-

-

-

176 Marius

Elektros
Asmuo,
2018-01-26 Eksploatuoti
SE-3090
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai

2020 04 2 2025 04 23

-

-

-

-

Kacevičius

Veslovas

elektros ūkį

177 Rimvidas

Greviškis

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

Elektros
Asmuo,
2015-04-28 Eksploatuoti
SE-3091
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti paleisti ir
derinti)
vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto)
elektros
įrenginius iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
1000
V
eksploatavimą.Apsau
gos nuo elektros
kategorija AK

2020 04 2 2025 04 23

-

-

-

-

178 Rosvaldas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 :Eksploatuoti
SE-3092
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

179 Gintaras

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3093
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

180 Eugenijus
Jančauskas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3094
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Bieliauskas

Domanaitis

PK.
181 Albinas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3095
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

182 Giedrius

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3096
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

183 Gintautas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Rupeika

Trainys

Stulpinas

SE-3097

elektros
įrenginius

įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

184 Giedrius

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3098
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

185 Kęstutis

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3099
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

186 Algirdas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Mickevičius

Brazaitis

Rupeika

SE-3100

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

187 Stasys

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3101
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti ) vartotojo
ntis
elektros įrenginius
vartotojo
(nurodyti elektros
elektros
įrenginių įtampą iki
įrenginius
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

188 Mindaugas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Saulėnas

Mickevičius

-

Eksploatuoti
SE-3102
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) vartotojo
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
PK.

189 Tadas Poškus

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3103
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

190 Albertas

Elektros
Elektrotechn 2017-04-27 Eksploatuoti
SE-3104
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

191 Gintautas

Elektros
Elektrotechn 2017-11-27 Eksploatuoti
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Gigelis

Speteliūnas

SE-3105

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

192 Antanas

Elektros
Elektrotechn 2018-02-23 Eksploatuoti
SE-3106
energijos ikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

193 Mantas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Pastelis

Kutniauskas

-

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

SE-3107

elektros
įrenginius

derinti ) vartotojo
elektros įrenginius
(nurodyti elektros
įrenginių įtampą iki
1000V. Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.

194 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-10-26 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-3108

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

195 Jonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.

SE-3109

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Viliūšis

Remigijus
Rimas

Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
196 Aivaras Gabė

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-3110

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

197 Aloyzas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-3111

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

198 Vladimiras

Elektros

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol

SE-3112

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Gužys

Blinovas

199 Mindaugas

įrenginių ikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-3113

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Elektros
Sprangauskas įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos

SE-3114

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Tamulaitis

200 Vladas

įrenginiuose

teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

201 Donatas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-3115

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

202 Stasys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotechn 2017-09-25 Eksploatuoti(technol
ikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti )elektros
darbus
įrenginius iki
elektros
1000V.Suteikiamos
įrenginiuose
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo

SE-3116

2020 04 24 2023 04 24

-

-

-

-

Belevičius

Ruočkus

elektros kategorija
VK.
203 Rimutis

Elektros
Aleksandraviči įrenginių
us
eksploatavi
mas

Elektrotechn
ikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3117

2020 04 24 2025 04 24

-

-

-

-

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

-

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

SE-3118

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

204 Steponas Ruikis Elektros

205 Aivaras

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

206 Vytautas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Kvekšas

Gricius

-

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-3119

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

2015-04-27 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

SE-3120

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
207 Vaidotas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

208 Gediminas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Pavliukovas

Šleinius

2015-05-20 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.
-

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

SE-3121

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

SE-3122

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

subjekto) elektros
įrenginius iki 10kV,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
209 Jonas Dima

Elektros
Elektrotechn 2017-04-26 Eksploatuoti
SE-3123
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

210 Stasys Raudys Elektros

Elektrotechn 2017-04-26 Eksploatuoti
SE-3124
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.

2020 04 29 2025 04 29

-

-

-

-

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
211 Danielius

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3125
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

212 Egidijus

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3126
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

213 Algimantas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Butikis

Bagdonas

Šveckus

SE-3127

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

214 Dovydas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3128
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

215 Remigijus

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3129
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Bunokas

Lisauskas

elektros kategorija
VK.
216 Vilmantas

Elektros
Elektrotechn 2017-11-29 Eksploatuoti
SE-3130
energijos ikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

217 Ramūnas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3131
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

218 Stanislavas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Šimuliūnas

Daugintis

Kondrackis

SE-3132

eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

219 Algis Jonušas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3133
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

220 Gedas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3134
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Sabaliauskas

elektros kategorija
PK.
221 Vytautas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3135
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

222 Rolandas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3136
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Kaubrys

Bubliauskas

223 Aidas Šiuipys Elektros

Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja

SE-3137

ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

224 Egidijus

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3138
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

225 Romualdas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3139
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

Jurkevičius

Komliauskas

PK.
226 Arvydas

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-3140
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2020 04 29 2023 04 29

-

-

-

-

227 Gytis

Elektros
Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3141
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

228 Albertas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-10 Eksploatuoti
SE-3142
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Tapinas

Vaišnoras

Šlajus

-

vartotojo
elektros
įrenginius.

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

229 Michail

Elektros
Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3143
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

230 Vladimir

Elektros
Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3144
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

231 Jonas

Elektros
energijos

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Šaramentov

Nazarenko

Vasiliauskas

Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3145
ikos
(
technologiškai

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

232 Olegas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3146
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

233 Marijanas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-17 Eksploatuoti
SE-3147
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Palivonas

Klemiato

234 Boris Salostej Elektros

Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3148
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

235 Genadij

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3149
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

236 Aretas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3150
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Golubov

Buržinskas

nuo
elektros
kategorija VK.
237 Gasparas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3151
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

238 Rinoldas

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3152
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

239 Nerijus

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3153
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Vaitkus

Maruška

Pilipaitis

vartotojo
elektros
įrenginius.

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

240 Tomas

Elektros
Asmuo,
2015-04-24 eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-3154

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

241 Romualdas

Elektros
Asmuo,
2015-04-16 eksploatuoti
energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

SE-3155

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

Radzevičius

Mažeiva

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.
242 Gintautas

Elektros
Asmuo,
2015-04-16 eksploatuoti
Liutvinavičius energijos atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 10 kV
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-3156

2020 05 04 2025 05 04

-

-

-

-

243 Ernestas
Gibavičius

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3157
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

Remigijus
244 Malinauskas

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3158
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

245 Algirdas
Paukštė

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3159
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

įrenginius.

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

246 Pavel Ziuzin

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3160
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

247 Vidas
Jančiukas

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3161
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

248 Tadeušas
Sturlis

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3162
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

249 Igor Zykin

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3163
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

250 Andrej
Vladimirov

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3164
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

251 Karolis

Elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti

SE-3165

Mitkus

energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

252 Erikas
Mazepa

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3166
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

253 Stanislav
Šekštello

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3167
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

kategorija VK.
254 Mantas
Danielius

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3168
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

255 Chonia
Kaplan

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3169
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

256 Vladimir
Lobodenko

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3170
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

įrenginius.

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

257 Jonas Mitkus

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3171
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

258 Tomas
Petraitis

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3172
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

259 Peteris
Žulerons

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3173
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

260 Edvard
Dragun

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3174
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

261 Ričard
Lazovskij

Elektros
Elektrotechn 2015-04-24 Eksploatuoti
SE-3175
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

262 Anton

Elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti

SE-3176

Lukaševič

energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

263 Raimond
Šidlovski

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3177
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

264 Lukas
Palevičius

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3178
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

kategorija VK.
265 Pavel Dragun Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3179
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

266 Andrius
Astylaitis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

-

Eksploatuoti
SE-3180
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

267 Audrius
Jonavičius

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
SE-3181
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

įrenginius.

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

268 Gytis
Gumbinas

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3182
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

269 Karolis
Končius

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3183
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija VK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

270 Rimas Boguša Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3184
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

271 Juozas
Medveckas

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3185
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

272 Mindaugas
Rudokas

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3186
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija AK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

273 Viktor

Elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti

SE-3187

Ovčinko

274 Vytautas
Liutkus

energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

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

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3188
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

275 Georgij Sidun Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3189
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

kategorija PK.
276 Pavel
Medvedev

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3190
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

277 Romualdas
Gaidys

Elektros
Elektrotechn 2015-05-06 Eksploatuoti
SE-3191
energijos ikos
(
technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti,
techniškai
eksploatuoja
prižiūrėti,
ntis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti ) vartotojo
įrenginius.
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

278 Tadas
Masiulionis

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SE-3192
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo

įrenginius.

279 Karolis
Zdanevičius

Elektros
Elektrotechn
energijos ikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoja
ntis
vartotojo
elektros
įrenginius.

PR_07/09(L1)

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

Eksploatuoti
SE-3193
(
technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo
elektros
kategorija PK.

2020 05 11 2025 05 11

-

-

-

-

