Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras
Elektros sektorius

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

1

2

3

4

5

6

1

Jonas Dima

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

2

Bronius
Meškys

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

Energetikos Energetikos
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo pažymėjimo
(sertifikato) (sertifikato)
Nr.
išdavimo data

7

8

Energetikos Energetikos Energetikos
darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo
pažymėjimo
pažymėjimo
(sertifikato) (sertifikato) (sertifikato)
sustabdymo panaikinimo
galiojimo
data
data
data

9

Elektros
2016-04-15 Atlikti operatyvinio
SE-3558 2021-01-27 2026-01- 27
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
- remonto
iki 10kV. Suteikiama
darbuotojas
aukšta apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).
-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

SE-3559 2021-01-27 2024- 01- 27

Energetiko
s
darbuotojo
pažymėjim
o
(sertifikato
)
atnaujinim
o data po
sustabdym
o

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

3

Ignas Meška

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-3560 2021-01-27 2024- 01- 27

-

-

-

-

4

Vidas Meška

Elektros
Elektrotech 2018-02-28 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,

SE-3561 2021-01-27 2024- 01- 27

-

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

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

5

Leonas
Berezinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3562 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

6

Kęstutis
Šabūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3563 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

VK.
7

Irmantas
Miliauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018-02-13

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

SE-3564 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

8

Stasys
Majauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018-01-26

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

SE-3565 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

9

Remigijus
Gikys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

2018-02-23

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

SE-3566 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

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

10 Aleksandras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2018-02-23

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

SE-3567 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

11 Valdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3568 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

12 Albertas

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

2016-01-29

Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,

SE-3569 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Mikalauskas

Leščinskas

Vidmantas

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

13 Ričardas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3570 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

14 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

2017-05-25

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

SE-3571 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Draugelis

Kaduškevičius

įrenginiuose

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

15 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2018-09-20 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000V
ekslpoatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-3572 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

16 Tomas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2018-09-20 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių (nurodyti
struktūrinių
elektros įrenginių
padalinių
įtampą iki 1000 V)
vadovai ar
eksploatavimo

SE-3573 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Taurinskas

Taurinskas

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

17 Vitas Mikna

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

16 Antanas

Elektros
Energetikos
įrenginių įmonių
eksploatavi struktūrinių

Dabrišius

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

Energetikos 2018-09-20 Atlikti operatyvinio
SE-3574 2021-02-01 2024-02-01
įmonių
darbuotojo,
ekslpoatuoj
operatyvinio-remonto
ančių
darbuotojo funkcijas
elektros
elektros įrenginiuose
įrenginius
iki 10 kV. Apsaugos
vadovai,
nuo elektros
filialų
kategorija VK.
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
2018-09-20 Atlikti operatyvinio
SE-3575 2021-02-01 2024-02-01
darbuotojo,
operatyvinio-remonto

-

-

-

-

-

-

-

-

mas

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

17 Paulius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-3576 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

18 Valentinas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-20

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

SE-3577 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Jokimas

Guzelis

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

iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
VK.
19 Stanislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-20

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

SE-3578 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

20 Zigmas Gečas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-26

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

SE-3579 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Matias

21 Saulius Rėkus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-26

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

SE-3580 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

22 Gintaras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-26

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

SE-3581 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

23 Vilmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis

2016-01-29

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

SE-3582 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Šakinis

Bandza

vartotojo
elektros
įrenginius

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

24 Rimvydas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-29

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

SE-3583 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

25 Ernestas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2016-01-29

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

SE-3584 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Dundulis

Šiupienis

elektros kategorijos
VK.
26 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-3585 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

27 Robertas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-01-26

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

SE-3586 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

28 Algis

Elektros
energijos

Elektrotech

2018-01-26

Eksploatuoti

SE-3587 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Makluševičius

Latkauskas

Latkauskas

vartojimas

nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

29 Gintautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-01-26

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

SE-3588 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

30 Romas Bikas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

2018-01-26

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

SE-3589 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Sikorskas

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

elektros
įrenginius

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

31 Valentinas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-01-26

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

SE-3590 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

32 Vilhelmas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-01-26

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

SE-3591 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Plančiūnas

Namikas

VK.
33 Robertas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-01-26

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

SE-3592 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

34 Anatolijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2020-01-18

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

SE-3593 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

35 Vytas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos

2020-01-18

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-3594 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Janulčikas

Markovas

Dragašius

darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

36 Rimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2020-01-18

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

SE-3595 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

37 Algirdas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

2020-01-18

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

SE-3596 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Baronas

Gudelis

įrenginius

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

38 Kęstutis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2020-01-18

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

SE-3597 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

39 Leonas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3598 2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

Kačiulis

Berezinas

vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
VK.
40 Robertas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-3599 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

41 Darius Balnis

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-3600 2021-02-01 2024-02-01

-

-

-

-

Žemblauskas

42 Viktoras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3601 2021-02-24 2024 02 24

-

-

-

-

43 Albertas Čiapas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3602 2021-02-24 2024 02 24

-

-

-

-

44 Gintautas
Baužinskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3603 2021-02-24 2024 02 24

-

-

-

-

Tereščenka

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

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-15

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-3604

2021 02 24 2026 02 24

-

-

-

-

46 Aurimas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-15 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-3605

2021 02 24 2026 02 24

-

-

-

-

Leknius

Motužis

įrenginius iki 1000V,
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
47 Egidijus Ringys Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

Eksploatuoti
SE-3606
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

Elektrotech 2018-02-28 Eksploatuoti
SE-3607
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

48 Petras Labokas Elektros

-

elektros kategorija
VK.
49 Sergej Pavlov

Elektros
Elektrotech 2018-02-28 Eksploatuoti
SE-3608
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

50 Rokas Rekašius Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-3609
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

51 Rimantas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

Galdikas

SE-3610

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

52 Tomas Vaitkus

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

Eksploatuoti
SE-3611
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

53 Algimantas

Elektros
Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
SE-3612
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

Vaitilavičius

-

AK.
54 Romas Strauka Elektros

Elektrotech 2018-02-28 Eksploatuoti
SE-3613
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

55 Nerijus

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

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

56 Mindaugas

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

2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

Jakubauskas

Valys

-

Eksploatuoti
SE-3614
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
SE-3615

vartotojo
elektros
įrenginius

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

57 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

SE-3616

2021-03-01

2026-01-01

-

-

-

-

58 Genadijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar

-

Vadovauti elektros
įrenginių (nurodyti
elektros įrenginių
įtampą iki 10 kV)
eksploatavimo

SE-3617

2021-03-01

2026-01-01

-

-

-

-

Švilpa

Marčenkovas

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

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

59 Giedrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SE-3618

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

60 Jonas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

SE-3619

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Petraitis

Venzlauskas

2018-02-23 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

darbus
elektros
įrenginiuose

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

61 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SE-3620

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

62 Deividas

Elektros

Elektrotech

SE-3621

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Geiša

2018-02-23 Eksploatuoti(technol

Žemaitis

63 Gedas Šakėnas

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

Elektrotech 2020-01-30 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti )elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000
V.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo

SE-3622

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

elektros kategorija
VK.
64 Alvydas Gylys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3623

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

65 Alius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3624

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Meškelevičius

elektros kategorija
AK.
66 Valentinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3625

2021-03-01

2026-03-01

-

-

-

-

67 Aurelijus

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

SE-3626

2021-03-01

2026-03-01

-

-

-

-

Juodis

Lukoševičius

atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
68 Mindaugas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-02-29

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-3627

2021-03-01

2026-03-01

-

-

-

-

69 Henrik Skočik

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3628

2021-03-01

2026-03-01

-

-

-

-

Kumža

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.
70 Kęstutis

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

2018-02-23

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

SE-3629

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

71 Adrijus

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo

2018-02-23

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

SE-3630

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Nenartavičius

Kisieliauskas

elektros
įrenginius

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

72 Vytautas

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

2018-02-23

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

SE-3631

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

73 Sandras

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

2018-02-23

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

SE-3632

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Butkus

Sutkevičius

VK.
74 Evaldas

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

2018-02-23

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

SE-3633

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

75 Saulius

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

2018-02-23

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

SE-3634

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

76 Ernestas

Elektros
energijos

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-3635

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

Valutkevičius

Norkūnas

Katilauskas

Elektrotech
nikos

-

vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti )
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
PK.

77 Vladas

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

2018-01-26

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

SE-3636

2021-03-01

2024-03-01

-

-

-

-

78 Algimantas

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

2018-02-23

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

SE-3637

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

Skeiveris

Labutis

nuo elektros
kategorijos VK.
79 Kęstutis

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

2018-02-23

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

SE-3638

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

80 Robertas

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

2018-02-23

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

SE-3639

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

81 Deividas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

2018-02-23

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-3640

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

Trečiokas

Grickevičius

Paškevičius

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

82 Sergejus

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

2018-02-23

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

SE-3641

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

83 Andrius Čėsna

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

2018-02-23

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

SE-3642

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

Cibulskis

kategorijos VK.
84 Marijus Mickus Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-03-23

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

SE-3643

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

85 Žydrūnas Gilys Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2018-02-23

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

SE-3644

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-3645

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

86 Viačeslav

Merkulov

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

87 Edvinas

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

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti )
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
PK.

SE-3646

2021-03-05

2024-03-05

-

-

-

-

88 Eligijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

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

SE-3647

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Silkinas

Andreika

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

89 Rokas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-07-11 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-3648

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

90 Martynas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-03-29 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

SE-3649

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

Macijauskas

Sprogys

iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
91 Vilius

Baltikauskas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

92 Kazys Rudokas Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-21 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.

SE-3650

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

2016-04-15

SE-3651

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

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.
93 Gintautas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

94 Artūras

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

Jakubauskas

Neimanas

2016-04-15 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.
-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-3652

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

SE-3653

2021-03-24

2026 03 24

-

-

-

-

elektros ūkį

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

95 Karolis Areška

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3654
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

96 Oleg Lyan

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-3655

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

97 Dalius

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

Eksploatuoti
SE-3656
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

98 Edgaras Konas

Elektros
Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
SE-3657
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Bendikas

-

VK.
99 Rolandas

Elektros
Elektrotech 2018-05-04 Eksploatuoti
SE-3658
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

100 Audrius

Elektros
Elektrotech 2018-05-04 Eksploatuoti
SE-3659
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Juškevičius

Arcišauskis

101 Arvydas Tiškus Elektros

Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,

SE-3660

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

102 Linas Kidykas

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

Eksploatuoti
SE-3661
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

103 Vygantas

Elektros
Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
SE-3662
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Jokubaitis

-

VK.
104 Giedrius

Elektros
Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
SE-3663
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

105 Petras

Elektros
Elektrotech 2018-03-28 Eksploatuoti
SE-3664
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

106 Tomas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Kepalas

Gančerauskas

Mažeikis

-

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

SE-3665

vartotojo
elektros
įrenginius

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

107 Mindaugas

Elektros
Elektrotech 2018-03-23 Eksploatuoti
SE-3666
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

108 Andrius

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

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Puidokas

Barzdys

-

Eksploatuoti
SE-3667
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

109 Anatoly Savlov Elektros

Elektrotech 2018-03-23 Eksploatuoti
SE-3668
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

110 Laimonas

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3669
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

111 Vaidas

Elektros
Elektrotech 2018-05-31 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Kumpys

Būdvytis

SE-3670

vartotojo
elektros
įrenginius

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

112 Aleksandras

Elektros
Elektrotech 2018-03-23 Eksploatuoti
SE-3671
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

113 Ričardas

Elektros
Elektrotech 2018-05-04 Eksploatuoti
SE-3672
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Cilinginas

Grigutis

114 Dovydas

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

-

Eksploatuoti
SE-3673
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

115 Jonas Briedis

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

-

Eksploatuoti
SE-3674
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

-

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

2021-03-24

2024 03 24

-

-

-

-

Antanavičius

116 Romas Kaupys Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

SE-3675

įrenginius

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

117 Eglė

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 10 kV
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-3676

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

118 Jonas

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

SE-3677

2021-03-29

2025-12-31

-

-

-

-

Valevičienė

Pakalniškis

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

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2019-12-19

120 Leonas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Baranauskas

Tamulevičius

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-3678

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-3679

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

elektros ūkį

121 Rimantas

Gailiūnas

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.
Apsaugos nuo

SE-3680

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

elektros kategorijos
AK.
122 Vaidotas

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
VK.

SE-3681

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

123 Gintaras

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

2018-03-22

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

SE-3682

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

Pečiulis

Krievinis

124 Valdas

-

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

SE-3683

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

125 Albinas Jonikas Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-3684

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

126 Donaldas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis

-

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

SE-3685

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

Bieliūnas

Kubilius

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

vartotojo
elektros
įrenginius

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

127 Vytautas

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

-

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

SE-3686

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

128 Gintaras

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

-

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

SE-3687

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

Gudonis

Mikalauskas

129 Vytautas

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-3688

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

130 Andrius

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

2016-03-31

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

SE-3689

2021-03-29

2026-03-29

-

-

-

-

Petkevičius

Kontrimas

131 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2018-03-23 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti )elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000
V.Suteikiamos teisės
vykdyti brigados
nario funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-3690

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

132 Nerijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

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

SE-3691

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

133 Andželika

Elektros

Elektrotech

-

Eksploatuoti(technol

SE-3692

2021-03-29

2024-03-29

-

-

-

-

Čižinauskas

Gasparavičius

Bilytė

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

134 Mindaugas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3693

2021-04-28

2026 04 28

-

-

-

-

135 Marius

Elektros
energijos

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-3694

2021-04-28

2026 04 28

-

-

-

-

Vaitonis

Žalneriūnas

Asmuo,
atsakingas

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

vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

136 Alfredas

Ažusienis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
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 organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
2016-05-06

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

SE-3695

2021-04-28

2026 04 28

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
137 Tomas

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3696
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

138 Sigitas Ruškys

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

-

Eksploatuoti
SE-3697
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10kV.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

139 Algimantas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Eitmonas

Španceris

SE-3698

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

140 Egidijus Zukas

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3699
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

150 Augustinas

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3700
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Eidėjus

elektros kategorija
VK.
151 Vytautas

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

Eksploatuoti
SE-3701
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

152 Aras Butkus

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3702
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Juozapavičius

153 Evaldas Kuršys Elektros

-

Elektrotech 2018-05-04 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,

SE-3703

antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

154 Rimvydas

Elektros
Elektrotech 2018-05-31 Eksploatuoti
SE-3704
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

155 Giedrius

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

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Pikelis

Normantas

-

Eksploatuoti
SE-3705
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

VK.
156 Artūras Balnis

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

Eksploatuoti
SE-3706
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

157 Laimonas

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3707
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Grikšas

158 Romas Karalius Elektros

-

Elektrotech 2018-05-31 Eksploatuoti
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,

SE-3708

vartotojo
elektros
įrenginius

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

159 Dovydas

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3709
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

160 Dmitrij

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3710
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Šimkevičius

Cvetkov

161 Dmitrij

Elektros
Elektrotech 2018-04-23 Eksploatuoti
SE-3711
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

162 Erika

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

-

Eksploatuoti
SE-3712
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

163 Lina

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

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

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Zakrasovskij

Rusteikienė

Kruminienė

SE-3713

įrenginius

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

164 Julija Žiogaitė

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

Eksploatuoti
SE-3714
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

165 Jūratė

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3715
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

166 Jurgita

Elektros

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

Pukinskienė

Elektrotech

-

2018-05-30 Eksploatuoti

SE-3716

Radevičienė

167 Dainora

Dilnikaitė

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

Elektros
Elektrotech 2018-05-30 Eksploatuoti
SE-3717
energijos nikos
( technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

168 Irma Barčkienė Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
SE-3718
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

įrenginius

1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

169 Edmundas

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

-

Eksploatuoti
SE-3719
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

170 Edgaras

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

-

Eksploatuoti
SE-3720
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

2021-04-28

2024 04 28

-

-

-

-

171 Algirdas

Elektros
energijos

Eksploatuoti
(technologiškai

2021-05-03

2025-12-31

-

-

-

-

Jocaitis

Bubliauskas

Gudeliauskas

Asmuo,
atsakingas

2016-04-13

SE-3721

vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

172 Sergėjus

Pavlovič

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
2016-04-13

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-3722

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
173 Mindaugas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

-

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

SE-3723

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

174 Donatas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-07-05

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

SE-3724

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

Marcevičius

Varvuolis

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

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-3725

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

176 Karolis

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-13

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

SE-3726

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

Račkauskas

Kolupaila

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.
177 Jonas Kolupaila Elektros

Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-13

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

SE-3727

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

178 Gintautas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-04-27

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

SE-3728

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

179 Dangiras

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

2016-03-29

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

SE-3729

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

180 Borisas

Elektros

Eksploatuoti

SE-3730

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

Vaičekauskas

Gricius

Elektrotech

-

Semenkovas

energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

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

181 Jonas

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

-

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

SE-3731

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

182 Valerij

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

2016-05-12

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

SE-3732

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

Švenčionis

Zapolskij

iki 1000V. Apsaugos
nuo elektros
kategorijos VK.
183 Arūnas

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

2018-03-22

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

SE-3733

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

184 Valdas

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

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti )
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
PK.

SE-3734

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

185 Renaldas

Elektros
Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-3735

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

Makštys

Matuliauskas

Butrimavičius

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

prižiūrėti,
remontuoti )
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
PK.

186 Valdas Lukša

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-04-13 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 10 kV
ekslpoatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SE-3736

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

187 Valdas Lukša

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių

SE-3737

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

2016-04-13 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).

188 Karolis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-05-13 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vadovo , darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-3738

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

189 Darius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

SE-3739

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

Kolupaila

Jurgelaitis

-

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

darbus
elektros
įrenginiuose

190 Audrius

Banelis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

Elektrotech 2016-04-26 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000
V.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vadovo , darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

SE-3740

2021-05-03

2026-05-03

-

-

-

-

AK.
191 Virginijus

Ribokas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

PR_07/09(L1)

Elektrotech 2018-04-19 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 1000
V.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-3741

2021-05-03

2024-05-03

-

-

-

-

