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

Ramūnas
Dubosas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2018-01-26 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
ekslpoatuoj
eksploatavimą.
ančių
Apsaugos nuo
elektros
elektros kategorija
įrenginius
AK.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
elektros

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

Energetiko
s
darbuotojo
pažymėjim
o
(sertifikato
)
sustabdym
o data

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

Pastabos

7

8

9

10

11

12

13

SE-4050

2022-01-10

2027-01-10

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
2

Ignas
Vilimavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-12-13 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
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-4051

2022-01-10

2027-01-10

-

-

-

-

3

Ignas
Vilimavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-12-13 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
struktūrinių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,

SE-4052

2022-01-10

2027-01-10

-

-

-

-

atsakingi už
elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

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

4

Darius Šukis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

-

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

SE-4053

2022-01-10

2027-01-10

-

-

-

-

5

Ignas
Vilimavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-12-13 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
vadovo , darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir

SE-4054

2022-01-10

2027-01-10

-

-

-

-

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
6

Virgilijus Auga Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-12-13 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-4055

2022-01-10

2025-01-10

-

-

-

-

7

Vidmantas
Auga

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

SE-4056

2022-01-10

2025-01-10

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

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

elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
8

Ignas
Brazauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

SE-4057

2022-01-10

2025-01-10

-

-

-

-

9

Ramūnas
Dubosas

Elektros
Energetikos
2018-01-26 Organizuoti iki 35 kV
objektų
ir įmonių
įtampos elektros
įrenginių
vadovai ar jų
energetikos objektų ir
įrengimas
įgalioti
elektros įrenginių 1000

SE-4058

2022-01-10

2027-10-10

-

-

-

-

asmenys,
atsakingi už
iki
35kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų
ir
elektros
įrenginių iki
1000
V
įrengimo
organizavimą

-

V įrengimą

10 Ignas

Vilimavičius

Elektros
Energetikos
2016-12-13 Organizuoti iki 35 kV
objektų
ir įmonių
įtampos elektros
įrenginių
vadovai ar jų
energetikos objektų ir
įrengimas
įgalioti
elektros įrenginių 1000

asmenys,
atsakingi už
iki
35kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų
ir
elektros
įrenginių iki
1000
V
įrengimo
organizavimą

11 Ramūnas

SE-4059

2022-01-10

2027-10-10

-

-

-

-

V įrengimą

Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

2018-01-26 Įrengti iki 35 kV

SE-4060

2022-01-10

2027-10-10

-

-

-

-

12 Virgilijus Auga Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

2016-12-13 Įrengti iki 35 kV

SE-4061

2022-01-10

2025-01-10

-

-

-

-

Dubosas

objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V
įrengiantys
specialistai

objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V

įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
1000 V

įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
1000 V

įrengiantys
specialistai
13 Darius Šukis

Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V
įrengiantys
specialistai

-

Įrengti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
1000 V

SE-4062

2022-01-10

2027-10-10

-

-

-

-

14 Daniel Kopač

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2009-11-10 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-4063

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

15 Daniel Kopač

Elektros

Energetikos

SE-4064

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

2009-11-10 Vadovauti elektros

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

17 Artūras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

Paukšta

Pekorius

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

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

SE-4065

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

2017-01-20 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)elektros

SE-4066

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

įrenginiuose

18 Raimondas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

19 Erikas

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

Dragūnas

Jurevičius

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

Elektrotech 2017-01-20 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
2017-01-20 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

SE-4067

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

SE-4068

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

20 Justinas

Grigaliūnas

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

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

SE-4069

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

AK.
21 Tomas

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-4070

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

22 Darius

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
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario

SE-4071

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Mickevičius

Kriaučiūnas

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
23 Aurimas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

24 Daniel Kopač

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

Glinskas

-

Eksploatuoti(technol
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.

SE-4072

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

2009-11-10 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros

SE-4073

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

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

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2015-04-24 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-4074

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

26 Naglis

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2005-04-15 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SE-4075

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

Leskauskas

Vilkevičius

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.
27 Saulius

Kareniauskas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2019-02-04 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

SE-4076

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

AK.
28 Gražvydas

Elektros
energijos
vartojimas

29 Povilas

Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

Dapkus

Pinkevičius

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo
elektros ūkį

2017-02-23 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-4077

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

2017-01-19 Įrengti iki 35 kV

SE-4078

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

SE-4079

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
1000 V

objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V
įrengiantys
specialistai

30 Dmytro

Pshynyk

Elektros
įrenginių
eksploatavi

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,

mas

darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

31 Maksym

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginius
asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechnik
os
darbuotojas

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (PK).

SE- 4080

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

32 Oleksandr

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginius
asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechnik
os
darbuotojas

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (PK).

SE- 4081

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Holovach

Nekrasov

matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (PK).

34 Pavlo

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginius
asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechnik
os
darbuotojas

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (PK).

SE- 4082

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

35 Serhii Riasin

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginius
asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechnik
os
darbuotojas

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros
kategorija (PK).

SE-4083

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

36 Vladimir Bojev Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
įrenginius
asmeniškai
apžiūrintis
elektrotechnik
os
darbuotojas

-

Eksploatuoti(technologišk
ai valdyti, technišksi
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti ir
derinti)elektros įrenginius
iki 1000V.Suteikiamos
teisės vykdyti brigados
nario funkcijas elektros
įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos nuo elektros

SE-4084

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Hulevatyi

kategorija (PK).

37 Vaidas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

2017-02-02 Eksploatuoti
(technologiškai
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 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).

SE-4085

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

38 Tomas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas už
vartotojo
elektros ūkį

2020-10-28 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE- 4086

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

Steponavičius

Arbočius

subjekto) elektros
įrenginius : iki 1000V
ir (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių :
iki 1000V
eksploatavimą.
Suteikiama aukšta
apsaugos nuo
elektros kategorija
(AK).
39 Antanas

Petrauskas

Elektros
energijos Elektrotechnik
os
vartojimas darbuotojas,

-

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

SE- 4087

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Elektros
energijos Elektrotechnik
os
vartojimas darbuotojas,

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE- 4088

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

eksploatuojant
is
vartotojo
elektros
įrenginius

40 Mantas

Laurinaitis

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

eksploatuojant
is
vartotojo
elektros
įrenginius

41 Vidmantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotechnik
os
darbuotojas,
eksploatuojant
is
vartotojo
elektros
įrenginius

-

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

SE-4089

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

42 Edvardas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

2019-02-04

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

SE-4090

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Milkevičius

Butkus

elektros
įrenginiuose

43 Virginijus

Petrokas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

SE-4091

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

VK.
44 Algirdas Požėra Elektros

45 Benius

Kairiūkštis

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
įrenginių nikos
(technologiškai
eksploatavi darbuotojas
valdyti,
techniškai
mas
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

SE-4092

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

SE-4093

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
46 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

SE-4094

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

47 Dainius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

SE-4095

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Černiauskas

Gopenas

2019-02-04

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

elektros
įrenginiuose

48 Almas

Bulvičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija

SE-4096

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

VK.
49 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

SE-4097

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

50 Algimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,

SE-4098

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Kišonas

Miežinas

prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
51 Arvydas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.

SE-4099

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

52 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

SE-4100

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Stankevičius

Lisauskas

2019-02-04

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

elektros
įrenginiuose

53 Edmundas

Čepkauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

54 Darius Telešius Elektros

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

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus

2021-10-29

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

SE-4101

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

SE-4102

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

elektros
įrenginiuose

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

55 Vladimiras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2018-12-18 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
PK.

SE-4103

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

56 Rimas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

SE-4104

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Trifanovas

Lukošius

2014-04-17

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

elektros
įrenginiuose

57 Vaidas

Kulpavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

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

SE-4105

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

AK.
58 Artūras

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
AK.

SE-4106

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

59 Alfredas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-09-26 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti ) elektros
įrenginius iki 1000 V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų

SE-4107

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

Bendžius

Tylenis

-

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

61 Rimantas

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

Pernavas

Valeika

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti,
techniškai
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti, paleisti ir
įrenginiuose
derinti)
elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
VK.
2019-02-04

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai

SE-4108

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

SE-4109

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

62 Dangeras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4110

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

63 Vitas Senūta

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros

SE-4111

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Rauluševičius

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

kategorija VK.
64 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4112

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

65 Petras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4113

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

66 Valius Žėkas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4114

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

67 Juozas Bublys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose

SE-4115

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Beniulis

Motiejūnas

-remonto
darbuotojas

iki 10 kV. Apsaugos
nuo elektros
kategorija VK.

68 Rimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4116

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

69 Alvydas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių
darbuotojo,
operatyvinis
operatyvinio-remonto
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4117

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

70 Alfredas Dagys Elektros

Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių įrenginių
darbuotojo,
eksploatavi operatyvinis
operatyvinio-remonto
mas
darbuotojas,
darbuotojo funkcijas
operatyvinis
elektros įrenginiuose
-remonto
iki 10 kV. Apsaugos
darbuotojas
nuo elektros
kategorija VK.

SE-4118

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

71 Rimantas

Elektros
Elektros
2019-02-04 Atlikti operatyvinio
įrenginių įrenginių
darbuotojo,
eksploatavi operatyvinis
operatyvinio-remonto

SE-4119

2022-02-01

2025-02-01

-

-

-

-

Brilius

Pauplys

Kasiliauskas

mas

darbuotojas,
operatyvinis
-remonto
darbuotojas

72 Darijus Kuodis Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

73 Vaidas

Steponavičius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

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

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

2022-02- 01 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, technišksi
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)

SE-4120

2022-02-01

2027-02-01

-

-

-

-

SE- 4121

2022-02-10

2027-02-10

-

-

-

-

įrenginiuose

74 Arvydas

Dargevičius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

elektros įrenginius iki
1000V. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinččiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
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 1000V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000V
eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros kategorijos:
VK .

SE- 4122

2022-02-10

2027-02-10

-

-

-

-

75 Jolita

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2020-02-11 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-4123

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

76 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2020-06-04 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
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-4124

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Liutkauskienė

Skirmantas

77 Giedrius

Norvaišas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015.04.20 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
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-4125

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Elektrotech 2017-02-23 Eksploatuoti(technol
įrenginių nikos
ogiškai valdyti,
eksploatavi darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
mas
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti 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
AK.

SE-4126

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

78 Valdas Petraška Elektros

79 Remigijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2020-06-04 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
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.

SE-4127

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

80 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2016-04-18 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario

SE-4128

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Skirmantas

Mineikis

funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
81 Ričardas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2005.09.21 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti 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-4129

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

82 Justas Budrys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-01-20 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

SE-4130

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

Plaščinskas

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

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

SE-4131

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

84 Gintautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

-

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

SE-4132

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

Bankauskas

Luobikis

elektros
įrenginiuose

85 Rimantas

Lukošius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

86 Sergej Denisov Elektros

įrenginių

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

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

SE-4133

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Elektrotech
nikos

SE-4134

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

2016-10-07 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.

87 Vaidas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-11-27 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti brigados
nario funkcijas
elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

SE-4135

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

88 Mečislovas

Elektros

Elektrotech

SE-4136

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

Stabingis

-

Eksploatuoti(technol

Paškevičius

įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.

89 Jan Savko

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-4137

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

90 Vidmantas

Elektros
objektų ir
įrenginių
įrengimas

Energetikos
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti

-

Organizuoti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektų ir
elektros įrenginių

SE-4138

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Gabšys

asmenys,
atsakingi už
iki
35kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų ir
elektros
įrenginių iki
1000
V
įrengimo
organizavim
ą

1000 V įrengimą

91 Giedrius

Elektros
objektų ir
įrenginių
įrengimas

Energetikos 2015-04-20 Organizuoti iki 35 kV
įmonių
įtampos elektros
vadovai ar
energetikos objektų ir
jų įgalioti
elektros įrenginių
asmenys,
1000 V įrengimą
atsakingi už
iki
35kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų ir
elektros
įrenginių iki
1000
V
įrengimo
organizavim
ą

SE-4139

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

92 Vidmantas

Elektros

Iki 35 kV

SE-4140

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Norvaišas

-

Įrengti iki 35 kV

Gabšys

93 Rimantas

Lukošius

objektų ir įtampos
įrenginių elektros
įrengimas energetikos
objektus ir
elektros
įrenginius
iki 1000 V
įrengiantys
specialistai
Elektros
objektų ir
įrenginių
įrengimas

įtampos elektros
energetikos objektus
ir elektros įrenginius
iki 1000 V

Iki 35 kV
įtampos
elektros
energetikos
objektus ir
elektros
įrenginius
iki 1000 V
įrengiantys
specialistai

2018-03-23 Įrengti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektus
ir elektros įrenginius
iki 1000 V

SE-4141

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Iki 35 kV
objektų ir įtampos
įrenginių elektros
įrengimas energetikos
objektus ir
elektros
įrenginius
iki 1000 V
įrengiantys
specialistai

2019-02-22 Įrengti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektus
ir elektros įrenginius
iki 1000 V

SE-4142

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

SE-4143

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

94 Tomas Valickas Elektros

95 Darius Daukšys Elektros

Iki 35 kV

-

Įrengti iki 35 kV

objektų ir įtampos
įrenginių elektros
įrengimas energetikos
objektus ir
elektros
įrenginius
iki 1000 V
įrengiantys
specialistai
96 Vidmantas

Elektros
objektų ir
įrenginių
įrengimas

97 Andrius

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

Bankauskas

Zailskas

Iki 35 kV
įtampos
elektros
energetikos
objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V
įrengiantys
darbininkai

įtampos elektros
energetikos objektus
ir elektros įrenginius
iki 1000 V

-

Įrengti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektus
ir elektros įrenginius
iki 1000 V

2017-02-23 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

2022-02-28

2025-02-28

-

-

-

-

SE-4145 2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

SE-4144

iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.
98 Jonas Radvila

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2016-11-22 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-4146 2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

99 Mantas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2021-08-30 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio

SE-4147 2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Masaitis

subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
VK.
100 Ernestas

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo
elektros ūkį

2021-07-02 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-4148 2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

101 Nerijus

Elektros
Asmuo,
energijos atsakingas
vartojimas už vartotojo

2017-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SE-4149 2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Liubarskij

Stanišauskas

elektros ūkį

102 Rolandas

Bakutis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.
2017-01-25

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

SE-4150

2022-02-28

2027-02-28

-

-

-

-

Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
AK .
103 Erminijus

Elektros
Asmuo,
2017-02-23 Eksploatuoti
SE-4151 2022-02-28 2027-02-28
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 (ar) organizuoti ir
būti atsakingam už
vartotojo įrenginių iki
10 KV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
AK.

-

-

-

-

104 Giedrius

Elektros
Elektrotech 2017-02-23 Eksploatuoti
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai
eksploatuoj
prižiūrėti,
antis
remontuoti, matuoti,
vartotojo
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti) vartotojo
įrenginius
elektros įrenginius
iki 1000V.

-

-

-

-

Stankus

Bendikas

SE-4152 2022-02-28 2027-02-28

Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
AK
105 Jonas Akranglis Elektros

Elektrotech 2019-03-04 Eksploatuoti
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 kategorijos:
VK

SE-4153 2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

106 Jonas

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

SE-4154 2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

107 Marius Dargis

Elektros
Elektrotech 2019-03-04 Eksploatuoti
energijos nikos
(technologiškai
vartojimas darbuotojas,
valdyti, techniškai

SE-4155 2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Dromantas

-

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

eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

108 Vytautas

Matkevičius

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

Elektros
Elektrotech 2019-03-05 Eksploatuoti
SE-4156 2022-02-28 2025-02-28
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 kategorijos:
VK.

109 Valdas Užuotas Elektros

Elektrotech
energijos nikos
vartojimas darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-4157 2022-02-28 2025-02-28
(technologiškai
prižiūrėti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

-

-

-

-

-

-

-

-

110 Darius Jonkus

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

111 Stasys Jasionis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

112 Vaidas Sutkaitis Elektros

-

Eksploatuoti
SE-4158 2022-02-28 2025-02-28
(technologiškai
prižiūrėti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.

Energetikos 2017-04-21 Organizuoti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
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

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

2018.05.25 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

SE-4159

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

SE-4160

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

113 Vaidotas

Meškaitis

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-03-22 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija

SE-4161

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

VK.
114 Paulius Urbas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 Eksploatuoti(technol
nikos
ogiškai valdyti,
darbuotojas
techniškai prižiūrėti,
vykdantis
remontuoti, matuoti,
darbus
bandyti, paleisti ir
elektros
derinti)elektros
įrenginiuose
įrenginius iki 10
kV.Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-4162

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

115 Modestas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-03-21 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

SE-4163

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Bubinas

įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
116 Vytautas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 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-4164

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

117 Saulius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-04 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,

SE-4165

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Lisauskas

Kęstutis
Kazakevičius

prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
118 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-01-18 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
PK.

SE-4166

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

119 Mantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-02-22 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

SE-4167

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Baguckas

Dambrauskas

elektros įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
PK.
120 Rolandas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-06-13 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-4168

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

121 Rolandas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2016-06-13 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

SE-4169

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

Milašauskas

Milašauskas

elektros
įrenginių
eksploatavi
mą

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

122 Jolita

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-03-23 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 darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-4170

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

123 Arūnas Pūras

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-03-23 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 darbų

SE-4171

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Narbutienė

vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.
124 Arūnas Marma

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2017-03-23 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 darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
VK.

SE-4172

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

125 Algimantas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros

SE-4173

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Botyrius

2017-03-23 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)elektros

įrenginiuose

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

126 Gediminas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
2017-03-23 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 10 kV
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 10 kV
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-4174 2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

127 Stasys Jasionis

Elektros
energijos

Asmuo,
atsakingas

SE-4175 2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

Leonavičius

2017-04-21 Eksploatuoti
(technologiškai

vartojimas

už vartotojo
elektros ūkį

128 Evgenijus

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

2019-05-09

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

SE-4176 2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

129 Vygandas

Elektros
energijos

Elektrotech
nikos

2018-01-26

Eksploatuoti
(technologiškai

SE-4177 2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Budanovas

Misevičius

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.

vartojimas

darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

130 Algimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2017-03-23 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-4178 2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

131 Rimantas

Elektros
energijos

Elektrotech
nikos

SE-4179 2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

Masiulis

Naidičas

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

2017-03-23

Eksploatuoti
(technologiškai

vartojimas

132 Valdas Lukša

darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

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

Elektros
Energetikos
2021-05-03 Organizuoti iki 35 kV
objektų
ir įmonių
įtampos elektros
įrenginių
vadovai ar jų
energetikos objektų ir
įrengimas
įgalioti
elektros įrenginių 10

asmenys,
atsakingi už
iki 35 kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų
ir
elektros
įrenginių iki
10
kV
įrengimo
organizavimą

133 Rolandas

Milašauskas

Elektros
Energetikos
objektų
ir įmonių
įrenginių
vadovai ar jų
įrengimas
įgalioti

asmenys,
atsakingi už

SE-4180

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

SE-4181

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

kV įrengimą

2016-0-13

Organizuoti iki 35 kV
įtampos elektros
energetikos objektų ir
elektros įrenginių 10
kV įrengimą

iki
35kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų
ir
elektros
įrenginių iki
10
kV
įrengimo
organizavimą
134 Vaidas Sutkaitis Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

2018-05-25 Įrengti iki 35 kV

SE-4182

2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

135 Arvydas

2017-09-22 Įrengti iki 35 kV

SE-4183

2022-03-28

2025-12-31

-

-

-

-

SE-4184 2022-03-28

2027-03-28

-

-

-

-

įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
10 kV

objektus ir
elektros
įrenginius iki
10 kV
įrengiantys
specialistai

Packevičius

Elektros
Iki 35 kV
objektų
ir įtampos
įrenginių
elektros
įrengimas
energetikos

įtampos elektros
energetikos objektus ir
elektros įrenginius iki
1000 V.

objektus ir
elektros
įrenginius iki
1000 V
įrengiantys
specialistai

136 Donatas

Bagdonas

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
atsakingas
už vartotojo

-

Eksploatuoti
(technologiškai
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.

137 Linas Vitonis

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-4185

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

138 Gintautas

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,

SE-4186

2022-03-28

2025-03-28

-

-

-

-

Kriaučelis

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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.

139 Gražvydas

Elektros
įrenginių Elektrotech
eksploatavi nikos
mas
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol SE- 4187 2022-03-28 2025-03-28
ogiškai
valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti
ir
derinti)elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros įrenginiuose.
Suteikiama pradinė
apsaugos
nuo
elektros
kategorija
(PK).

-

-

-

-

140 Egidijus

Elektros
įrenginių

-

SE- 4188 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

Lukauskas

Elektrotech
nikos

Eksploatuoti(technol

Stonkus

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

141 Audrius Lukšas Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

ogiškai
valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti
ir
derinti)elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.Suteikia
ma pradinė apsaugos
nuo
elektros
kategorija (PK).
-

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

SE- 4189 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

142 Jonas Valančius Elektros

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

143 Jurijus Popenko Elektros

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

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

SE- 4190 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

SE- 4191 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

ma pradinė apsaugos
nuo
elektros
kategorija (PK).
144 Karolis Šidagis Elektros

145 Tadas

Jurkevičius

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol SE- 4192 2022-03-28 2025-03-28
ogiškai
valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti
ir
derinti)elektros
įrenginius iki 1000V.
Suteikiamos
teisės
vykdyti
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.Suteikia
ma pradinė apsaugos
nuo
elektros
kategorija (PK).

-

-

-

-

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

-

SE- 4193 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

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

elektros
įrenginiuose.Suteikia
ma pradinė apsaugos
nuo
elektros
kategorija (PK).
146 Audrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech 2019-03-27 Eksploatuoti
SE-4194 2022-03-28 2025-03-28
nikos
(technologiškai
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.

-

-

-

-

147 Bronislovas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech 2019-03-27 Eksploatuoti
SE-4195 2022-03-28 2025-03-28
nikos
(technologiškai
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.

-

-

-

-

Jonikavičius

Jonaitis

148 Audrius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-4196 2022-03-28 2025-03-28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
10 KV . Apsaugos
nuo elektros
kategorijos: PK

-

-

-

-

149 Vladimiras

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

-

Eksploatuoti
SE-4197 2022-03-28 2025-03-28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija: PK

-

-

-

-

150 Raimondas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros

-

Eksploatuoti
SE-4198 2022-03-28 2025-03-28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki

-

-

-

-

Škarnulis

Černojarovas

Piekus

įrenginius

1000 V. Apsaugos
nuo elektros
kategorija: PK

151 Jurgis Viktoras

Elektros
energijos
vartojimas

Asmuo,
2020-04-07 Eksploatuoti
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti, techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
(įmonės ar kito ūkio
subjekto) elektros
įrenginius iki 1000 V
ir organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo įrenginių
iki 1000 V
eksploatavimą.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos
AK.

SE-4199 2022-04-08

2027-04-08

-

-

-

-

152 Vytautas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

SE-4200 2022-05-02

2025-05-02

-

-

-

-

Radzevičius

Matiukas

2019-04-26

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

elektros kategorijos
AK.
153 Saulius

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2017-04-21

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

SE-4201 2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

154 Algimantas

Elektros
energijos
vartojimas

Elektrotech
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

2017-04-21

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

SE-4202 2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

155 Valdas

Elektros
energijos

Elektrotech

-

Eksploatuoti

SE-4203 2022-05-02

2025-05-02

-

-

-

-

Smaidžiūnas

Bataitis

Mumėnas

vartojimas

nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

156 Marius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

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

2017-04-21

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

SE-4204

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

157 Marius

Elektros
įrenginių

Energetikos
įmonių

2017-05-04

Vadovauti elektros
įrenginių iki 1000 V

SE-4205

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

Venslavičius

Venslavičius

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

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

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

158 Romas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2017-04-21

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

SE-4206

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

159 Audrius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus

2018-10-26

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

SE-4207

2022-05-02

2025-05-02

-

-

-

-

Beleckis

Šatinskas

elektros
įrenginiuose

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

160 Ramūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2022.01.06 Vadovauti elektros
įmonių
įrenginių iki 1000 V
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-4208

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

161 Tadas Užtupis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-07-26 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

SE-4209

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

Dubosas

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

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

163 Vytautas

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

Bilius

Urbonas

Elektrotech 2018-04-20 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
vadovo, darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK.
2019-04-22 Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,

SE-4210

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

SE-4211

2022-05-02

2027-05-02

-

-

-

-

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

164 Ramūnas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

165 Gaudentas

Elektros
įrenginių

Energetikos
įmonių

Tumalavičius

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.
-

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.

2017-04-26 Organizuoti elektros
įrenginių iki 10 kV

SE-4212

2022-05-02

2025-05-02

SE- 4213 2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

-

-

-

-

Gečas

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

eksploatavimą.
Apsaugos
nuo
elektros
kategorija
AK

166 Gaudentas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-04-26 Vadovauti elektros
SE- 4214 2022-05-02 2027-05-02
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

-

-

-

-

167 Gaudentas

Elektros
įrenginių

Elektrotech
nikos

-

-

-

-

Gečas

2017-04-26 Eksploatuoti
(technologiškai

SE- 4215 2022-05-02 2027-05-02

Gečas

168 Laimonas

Mačernis

eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

valdyti, technišksi
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir
derinti)elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų vadovo
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija
AK
2019-05-02 Eksploatuoti
SE- 4216 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti, technišksi
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija:
VK.

-

-

-

-

169 Kęstutis

Paulauskas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2019-05-02 Eksploatuoti
SE- 4217 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
technišksi
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
10 kV.Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo
ir
brigados
nario
funkcijas
elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija:
VK.

-

-

-

-

Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas
mas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

2019-05-02 Eksploatuoti
SE- 4218 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti, technišksi
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
10 kV. Suteikiamos
teisės vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir

-

-

-

-

170 Alvydas Einikis Elektros

brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija:
VK.

171 Kęstutis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

172 Edvinas

Elektros
Elektrotech
įrenginių nikos
eksploatavi darbuotojas

Bartkus

Nikandrovas

Elektrotech 2017-04-26 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas
valdyti, technišksi
vykdantis
prižiūrėti,
darbus
remontuoti, matuoti,
elektros
bandyti ir
įrenginiuose
derinti)elektros
įrenginius iki 10 kV.
Suteikiamos teisės
vykdyti darbų
vykdytojo,
prižiūrinčiojo ir
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros kategorija:
VK.

-

Eksploatuoti(technol
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,

SE- 4219 2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

SE- 4220 2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

mas

vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

173 Ivan Komarov

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

-

Eksploatuoti(technol SE- 4221 2022-05-02 2025-05-02
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000V. Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros
kategorija:PK

-

-

-

-

174 Mindaugas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis

-

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

-

-

-

-

Vaškys

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

SE-4222 2022-05-02 2025-05-02

darbus
elektros
įrenginiuose

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

175 Romualdas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech
nikos
darbuotojas
vykdantis
darbus
elektros
įrenginiuose

Eksploatuoti(technol SE-4223 2022-05-02 2025-05-02
ogiškai valdyti,
technišksi prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti ir derinti)
elektros įrenginius iki
1000V. Suteikiamos
teisės vykdyti
brigados nario
funkcijas elektros
įrenginiuose.
Apsaugos nuo
elektros
kategorija:PK

-

-

-

-

176 Agnius

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Asmuo,
2019-05-29 Eksploatuoti
SE-4224 2022-05-02 2027-05-02
atsakingas
(technologiškai
už vartotojo
valdyti,
techniškai
elektros ūkį
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

-

-

-

-

Naudužas

Slavinskas

-

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 Aleksandr

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019 -05-02
nikos
darbuotojas,
eksploatuoj
antis
vartotojo
elektros
įrenginius

178 Severinas

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019.-05.-29 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
eksploatuoj
technologiškai
antis
prižiūrėti,

Timofejev

Vainilavičius

Eksploatuoti
SE-4225 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
elektros įrenginius iki
1000V.
Apsaugos nuo
elektros kategorijos:
VK.
SE-4226 2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

-

-

-

-

vartotojo
elektros
įrenginius

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

179 Marius Losis

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2020-08-13 Eksploatuoti
SE-4227 2022-05-02 2025-05-02
nikos
(technologiškai
darbuotojas,
valdyti,
eksploatuoj
technologiškai
antis
prižiūrėti,
vartotojo
remontuoti, matuoti,
elektros
paleisti ir derinti)
įrenginius
vartotojo elektros
įrenginius iki 1000V.
Apsaugos
nuo
elektros kategorija:
VK.

-

-

-

-

180 Virginijus

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-05-02 Eksploatuoti
nikos
(technologiškai
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.

-

-

-

-

Česnys

SE-4228 2022-05-02 2025-05-02

181 Arūnas Aklys

Elektros
įrenginių
eksploatavi
mas

Elektrotech 2019-05-02 Eksploatuoti
SE-4229 2022-05-02 2025-05-02
nikos
(technologiškai
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.

-

-

-

-

182 Arūnas

Elektros
objektų ir
įrenginių
įrengimas

Energetikos 2019-05-09 Organizuoti iki 35 kV SE- 4230 2022-05-02 2027-05-02
įmonių
įtampos
elektros
vadovai ar
energetikos objektų ir
jų įgalioti
elektros įrenginių iki
asmenys,
10 kV įrengimą
atsakingi už
iki 35 kV
įtampos
elektros
energetikos
objektų ir
elektros
įrenginių
iki 10 kV
įrengimo
organizavim

-

-

-

-

Valančius

ą
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