Atestuotų (sertifikuotų) darbuotojų registras
Dujų sektorius

Eil.
Nr

1
1

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

2

3

4

5

Rimantas
Statulevičius

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo

-

Atestavimo (sertifikavimo) Energetiko Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos
darbuotojo darbuotojo darbuotojo
sritis ir suteikiamos teisės
s
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo
pažymėjimo pažymėjimo
darbuotojo pažymėjimo pažymėjimo
(sertifikato)
(sertifikato) (sertifikato)
pažymėjim (sertifikato)
(sertifikato)
sustabdymo panaikinimo atnaujinimo
o
išdavimo data
galiojimo
data
data
data po
(sertifikato
data
sustabdymo
)
Nr.

6

7

8

9

Eksploatuoti
SD-1393 2019 01 11 2022 01 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
2

Paulius
Ivankevičius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

3

Dainius
Degiųjų
Aleksandraviči dujų

Vartotojų
degiųjų dujų

oro
ir
produktų
sistemas

degimo
šalinimo

-

Eksploatuoti
SD-1394 2019 02 04 2024 02 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1395 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti,
remontuoti,

-

-

-

-

4

us

vartojimas sistemas (ne

Rimantas
Laukevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1396 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

5

Arūnas
Nomeika

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1397 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1398 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

6

Paulius
Ivankevičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys

darbininkai
7

Vartotojų
Petras Velička Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016.06.13

Eksploatuoti (techniškai SD-1399 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti, remontuoti )
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio kaip
16 bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Jan Ševelinski Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016.06.13

Eksploatuoti (techniškai SD-1400 2019 02 04 2022 02 04
prižiūrėti, remontuoti )
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio kaip
16 bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

8

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

eksploatuojan
tys
darbininkai
9

Leonas
Paciūnas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1401 2019 02 04 2024 02 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

10

Bronius
Narmontas

Degiųjų
Asmuo,
2012-09-10 Eksploatuoti
SD-1402 2019 02 04 2024 02 05
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

11

Darius
Žutautas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1403 2019 02 04 2024 02 05

-

-

-

-

ą
12

Darius
Žutautas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1404 2019 02 04 2024 02 05
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.

-

-

-

-

13

Vida
Gedgaudienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už

-

Vadovauti suskystintų SD-1405 2019 02 04 2024 02 05
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
14

Janina
Beržonskienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1406 2019 02 04 2024 02 05
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

15

Jonas
Šarkauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų

SD-1407 2019 02 05 2024 02 05

vadovai,
atsakingi
už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
16

Arūnas Pocius Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos

įrenginių
eksploatavimą.

-

Vadovauti suskystintų SD-1408 2019 02 05 2024 02 05
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą.
17

Raimondas
Stanevičius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1409 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

-

-

-

-

eksploatavimą.
18

Audrius
Kolaitis

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1410 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

19

Leonas
Šareiko

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi

-

Eksploatuoti
SD-1411 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

mą

20

Valdemar
Žilinskij

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Eksploatuoti
SD-1412 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

-

-

-

-

įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
21

Viktoras
Kirilovas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1413 2019 02 22 2024 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

-

-

-

-

eksploatavimą.
22

Artūras
Davalda

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
specialistai

-

SD-1414 2019 02 22 2024 02 22
Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti
ir
derinti) vartotojų degiųjų
dujų sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas) ir
vadovauti
vartotojų
degiųjų dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų įrenginių,
dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių,
degimo oro ir degimo
produktų
šalinimo
sistemų) eksploatavimo

-

-

-

-

darbams.
23

Kęstutis
Venskutonis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti
SD-1415 2019 02 22 2024 02 22
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

24

Egidijus
Balsiukas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1416 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

25

Deimantė
Česonienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1417 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

26

Dovilė
Martinkienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1418 2019 02 22 2022 02 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

27

Vaiva
Bagdonienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

Organizuoti
SD-1419 2019 02 22 2022 02 22
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo

organizavim
ą.
28

Kęstutis
Venskutonis

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2014-04-03 Organizuoti
SD-1420 2019 02 22 2022 02 22
naftos dujų
suskystintų
naftos
įmonių
dujų sistemų (SND
vadovai ar
rezervuarų,
SND
jų įgalioti
skirstomųjų sistemų,
asmenys ir
pilstymo
stočių ir
filialų
pilstymo
postų)
vadovai,
įrenginių
atsakingi už
eksploatavimą.
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.

-

-

-

-

29

Jonas
Šarkauskas

Degiųjų
dujų

Įmonės,
eksploatuoj

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-1421 2019 03 04 2024 03 04
naftos dujų degalinių

vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą.
30

Jonas
Šarkauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo

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

-

Vadovauti suskystintų SD-1422 2019 03 04 2024 03 04
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

postų
įrenginių
eksploatavi
mą.
31

Jonas
Šarkauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

Eksploatuoti
SD-1423 2019 03 04 2024 03 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginius ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų sistemų,
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

32

Arūnas
Petrulis

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,

Suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,

-

SD-1424 2019 03 04 2022 03 04
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

skirstymas SND
ir tiekimas skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius.

33

Marjana
Narbutienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1425 2019 03 22 2024 03 22
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

34

Reda Bosienė

Degiųjų

-

Vadovauti suskystintų SD-1426 2019 03 22 2024 03 22

-

-

-

-

Įmonės,

dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
35

Valdemar
Žilinskij

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan

naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros ) darbams.

-

Eksploatuoti
SD-1427 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

oro
ir
produktų
sistemas

tys
darbininkai

36

Vytautas
Bielskis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1428 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1429 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

37

Modestas
Bubinas

degimo
šalinimo

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo

dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
38

Ovidijus
Misiulis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

39

Gražutė
Kuneikienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir

-

Eksploatuoti
SD-1430 2019 03 22 2022 03 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

2017-10-11 Organizuoti
SD-1431 2019 03 22 2024 03 22
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir

-

-

-

-

ir tiekimas filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
40

Jonas
Žukauskis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo

pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1432 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

organizavim
ą
41

Milgidas
Kasinskas

Degiųjų
Asmuo,
2014-04-08 Eksploatuoti
SD-1433 2019 03 27 2024 03 27
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

42

Jonas
Žukauskis

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1434 2019 03 27 2024 03 27
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

eksploatavi
mą

43

Arūnas
Štreimikis

paleisti ir derinti)
vartotojo suskystintų
naftos dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir jų įrenginius,
dujinius prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Vartotojų
2014-04-08 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,

SD-1435 2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
44

Jurdanas
Mačiūta

Degiųjų
Vartotojų
2016-04-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas).
antys
darbininkai

SD-1436 2019 03 27 2022 03 27

-

-

-

-

45

Jonas
Žukauskis

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų

2015-08-19 Vadovauti suskystintų SD-1437 2019 03 27 2024 03 27
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo

-

-

-

-

naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
46

Vaida
Lukošienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi

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

2014-04-08 Vadovauti suskystintų SD-1438 2019 03 27 2024 03 27
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

mą
47

Česlovas
Jakaitis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1439 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1440 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

48

Darius
Amalevičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

49

Vitalis
Šmigelskis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

50

Vartotojų
Danutė
Degiųjų
degiųjų dujų
Maskaliūnienė dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1441 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

2016 04 14

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1442 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio

dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
51

Arūnas
Kišonas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14

Eksploatuoti
SD-1443 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1444 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

52

Gediminas
Medeckis

didesnio kaip
16 bar

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

53

Romas
Vaitkevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.
2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1445 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

54

Algis
Pikčilingis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

55

Elena
Baltrušaitienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,

2016 04 14 Eksploatuoti
SD-1446 2019 04 11 2022 04 11
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.
-

Organizuoti
SD-1447 2019 04 26 2024 04 26
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

-

-

-

SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.
56

Vidmantas
Baltrušaitis

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi

-

Vadovauti suskystintų SD-1448 2019 04 26 2024 04 26
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

mą
57

Elena
Baltrušaitienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1449 2019 04 26 2024 04 26
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

58

Jaroslav
Ingelevič

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo

-

Eksploatuoti
SD-1450 2019 04 26 2022 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND

-

-

-

-

stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
59

Vygandas
Labanauskas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius.

-

Eksploatuoti
SD-1451 2019 04 26 2024 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

60

Danielius
Kaminskas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1452 2019 04 26 2024 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

61

Remigijus
Puškorius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1453 2019 04 26 2024 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio

-

-

-

-

kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
62

Arvydas
Pukalskas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1454 2019 04 26 2024 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo

-

-

-

-

produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
63

Edmundas
Petkevičius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1455 2019 04 26 2024 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

64

Ireniejus
Mulerskas

Degiųjų
Vartotojo de 2014-11-13 vadovauti vartotojų
SD-1456 2019 04 26 2024 04 26
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

-

-

-

-

65

Raimundas
Čemerka

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1457 2019 04 26 2022 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti
)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

66

Irmantas
Kurcevičius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
SD-1458 2019 04 26 2022 04 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti
)
suskystintų
naftos

-

-

-

-

darbininkai

dujų
įrenginius.

degalinių

67

Vytautas
Budrys

Degiųjų
Asmuo,
2014-05-16 Eksploatuoti
SD-1459 2019 05 02 2024 05 02
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

68

Stasys
Adomaitis

Degiųjų
Asmuo,
2012-02-10 Eksploatuoti
SD-1460 2019 05 02 2024 05 02
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

mą

69

Arūnas
Lukauskas

vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Vartotojų
2016-05-06 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo

SD-1461 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

70

Alvydas
Gedvilas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1462 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

71

Mindaugas
Stasiūnas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų

SD-1463 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
72

Audrius
Simpukas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1464 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

darbininkai
73

Algirdas
Bagdonas

Degiųjų
Vartotojų
2016-04-13 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas).
antys
darbininkai

SD-1465 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

74

Laimutis
Rimkus

Degiųjų
Vartotojų
2016-05-06 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų

SD-1466 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

75

Arturas Juška

Degiųjų
Vartotojų
2016-05-06 Eksploatuoti
SD-1467 2019 05 02 2022 05 02
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
suskystintų naftos
slėgio
dujų sistemą (ne
dujotiekių
didesnio kaip 16bar
vamzdynus,
darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių vamzdynus
reguliavimo
ir jų įrenginius,
įrenginius,
dujinius prietaisus,
apsaugos
dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

-

-

-

-

76

Artūras
Ruškys

Degiųjų
dujų

-

-

-

-

Vartotojų
2016-05-06 Eksploatuoti
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,

SD-1468 2019 05 02 2022 05 02

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
77

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
suskystintų naftos
dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16bar
darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir jų įrenginius,
dujinius prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Romas Bružas Degiųjų
Vartotojų
2016-04-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo

SD-1469 2019 05 02 2022 05 02

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
78

Darius
Žutautas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą.

79

Aleksandras
Cvilikas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio

2014-05-13 Vadovauti suskystintų SD-1470 2019 05 02 2024 05 02
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų
sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

2016-04-13

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1471 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
80

Algis
Frankonis

vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1472 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1473 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

81

Stanislovas
Aliukonis

didesnio kaip
16 bar

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
82

Fiodoras
Rybakovas

didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1474 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1475 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

83

Vytautas
Tamošiūnas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
84

Arūnas
Jakovlevas

ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1476 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Degiųjų

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1477 2019 05 03 2022 05 03

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

85

Gintautas

Vartotojų

Obelevičius

degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

86

Jonas Sidaras

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1478 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

87

Arvydas
Bitneris

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-04-13

Eksploatuoti (techniškai SD-1479 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1480 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

88

Algimantas
Kildušis

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys

darbininkai
89

Romas
Mardosas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

Eksploatuoti (techniškai SD-1481 2019 05 03 2022 05 03
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2015-12-30 Eksploatuoti
SD-1482 2019 05 03 2024 05 03
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

90

Aleksandras
Cvilikas

-

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
91

Romas
Mardosas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1483 2019 05 03 2024 05 03
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų

-

-

-

-

sistemos
eksploatavimą.
92

Jonas
Cimbolaitis

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
suskystintų SD-1484 2019 05 27 2024 05 27
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

93

Jolita
Čiuladienė

suskystintų SD-1485 2019 05 27 2024 05 27
Degiųjų
Įmonės,
2014.06.05 Vadovauti
naftos
dųjų
degalinių
dujų
eksploatuoj
įrenginių
eksploatavimo
vartojimas ančios
(technologinio valdymo,
suskystintų
techninės
priežiūros,
naftos dujų
remonto,
matavimo,
degalines,
bandymo, paleidimo ir
filialų
derinimo ) darbams.
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

-

-

-

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
94

Algirdas
Degiųjų
Įmonės,
2014.07.10 Vadovauti suskystintų SD-1486 2019 05 27 2024 05 27
naftos dųjų degalinių
Zavistanavičiu dujų
eksploatuoj
įrenginių eksploatavimo
s
vartojimas ančios
(technologinio valdymo,
suskystintų
techninės
priežiūros,
naftos dujų
remonto,
matavimo,
degalines,
bandymo, paleidimo ir
filialų
derinimo ) darbams.
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

-

-

-

95

Olga Karpovič Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1487 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
96

Gražina
Degiųjų
Citrinavičienė dujų
Degiųjų dujų vartojimas
vartojimas

Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1488 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

97

Jolita
Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1489 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
Kavaliauskien dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
ė
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

98

Kęstutis
Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1490 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
Kartunavičius dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

99

Audrius
Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1491 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
Kartunavičius dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
100 Ana

Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1492 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

101 Gediminas

Degiųjų
Suskystintų 2016.04.27 Eksploatuoti
SD-1493 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

102 Vytautas

Degiųjų
Suskystintų 2016.04.27 Eksploatuoti
SD-1494 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

103 Romualdas

Degiųjų
Suskystintų 2016.04.27 Eksploatuoti
SD-1495 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Kozlovska

Zibalas

Šefeldas

Andriūnas

eksploatuoj
antys
darbininkai
104 Gintautas

Degiųjų
Suskystintų 2016.04.27 Eksploatuoti
SD-1496 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

105 Jonas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1497 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

106 Aurimas

Degiųjų
Vartotojo de
dujų
giųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės vad
ovas ar jos
įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų

-

Vadovauti vartotojų
SD-1498 2019 05 27 2024 05 27
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams

-

-

-

-

Varžukas

Cimbolaitis

Bieliauskas

sistemų
eksploatavi
mą
107 Viktoras

Degiųjų
Vartotojo de
dujų
giųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės vad
ovas ar jos
įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

108 Vidmantas

Degiųjų
Vartotojo de
dujų
giųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės vad
ovas ar jos
įgaliotas
asmuo,
atsakingas

Pečeliūnas

Jakubonis

-

Vadovauti vartotojų
SD-1499 2019 05 27 2024 05 27
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams

-

-

-

-

2014.06.05 Vadovauti vartotojų
SD-1500 2019 05 27 2024 05 27
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams

-

-

-

-

už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
109 Aurimas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1501 2019 05 27 2024 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

110 Edvardas

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Bieliauskas

Asmuo,

SD-1502 2019 05 27 2024 05 27

Kymantas

111 Mantas

Karčiauskas

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Eksploatuoti
SD-1503 2019 05 27 2024 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
112 Edvinas

Valaitis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

-

SD-1504 2019 05 27 2024 05 27
Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti
ir
derinti) vartotojų degiųjų
dujų sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų

-

-

-

-

eksploatuojan
tys
specialistai

113 Tomas

Bačiulis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

šalinimo sistemas) ir
vadovauti
vartotojų
degiųjų dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų įrenginių,
dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių,
degimo oro ir degimo
produktų
šalinimo
sistemų) eksploatavimo
darbams.

-

SD-1505 2019 05 27 2024 05 27
Eksploatuoti
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti
ir
derinti) vartotojų degiųjų
dujų sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų

-

-

-

-

eksploatuojan
tys
specialistai

114 Tadeuš

Okunevič

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

šalinimo sistemas) ir
vadovauti
vartotojų
degiųjų dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų įrenginių,
dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių,
degimo oro ir degimo
produktų
šalinimo
sistemų) eksploatavimo
darbams.

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1506 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

114 Mindaugas

Dargis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1507 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1508 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

115 Vytautas

Čimbaras

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys

darbininkai
116 Vytautas

Tamošiūnas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

117 Valdas

Vaitkevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

Eksploatuoti (techniškai SD-1509 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas2022

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1510 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

05 27

-

eksploatuojan
tys
darbininkai
118 Romas

Danaitis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

Eksploatuoti (techniškai SD-1511 2019 05 27 2022 05 27
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

2014.04.03 Vadovauti suskystintų SD-1512 2019 05 27 2024 05 27
ų
naftos naftos dujų
naftos dujų sistemų
dujų
įmonės
(SND
rezervuarų,
laikymas, filialų
SND
skirstomųjų
pilstymas, vadovai,
sistemų,
pilstymo
skirstymas struktūrinių
stočių ir pilstymo
ir tiekimas padalinių
postų)
įrenginių
vadovai,
eksploatavimui.
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

119 Arnas Macaitis Suskystint Suskystintų

-

saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą
120 Justinas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2014.05.08 Vadovauti suskystintų SD-1513 2019 05 27 2024 05 27
naftos dujų
naftos dujų sistemų
įmonės
(SND
rezervuarų,
filialų
SND
skirstomųjų
vadovai,
sistemų,
pilstymo
struktūrinių
stočių ir pilstymo
padalinių
postų)
įrenginių
vadovai,
eksploatavimui.
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
eksploatavi
mą

-

-

-

-

121 Saulius

Degiųjų
dujų

Asmuo,
atsakingas

-

-

-

-

Urbonavičius

Jurgelis

2014-06-10

Eksploatuoti
(technologiškai

SD-1514 2019 05 29 2024 05 29

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

122 Vytautas

Leknius

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Vartotojų
2016-07-11 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų

SD-1515 2019 05 29 2024 05 29

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

123 Saulius Šileika Degiųjų

124 Arvydas

Kaminskas

Vartotojų
2016-07-11 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1516 2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

SD-1517 2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Vartotojų
2016-06-15 Eksploatuoti
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
125 Algis Pilenis

remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Vartotojų
2016-06-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo

SD-1518 2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
126 Kęstutis

Degiųjų
Vartotojų
2016-06-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1519 2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

127 Vytautas

Degiųjų
Vartotojų
2016-06-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų

SD-1520 2019 05 29 2022 05 29

-

-

-

-

Baranskas

Razmas

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
128 Andrius

Kačerauskas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

2016 06 28 Eksploatuoti
SD-1521 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

sistemas.
129 Benas Vaitkaitis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 06 28 Eksploatuoti
SD-1522 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 06 28 Eksploatuoti
SD-1523 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

130 Modestas

Simonavičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos

įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

131 Andrius

Degiųjų
Vartotojų
2016 06 28
Valentinavičiu dujų
degiųjų dujų
s
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

132 Aistė

Plakauskienė

Degiųjų
Vartotojų
2016 06 28
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.
Eksploatuoti
SD-1524 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1525 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
133 Andrius

Sereika

Degiųjų
Vartotojų
2016 06 28
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

Eksploatuoti
SD-1526 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

darbininkai
134 Stasys Verikas Degiųjų

Vartotojų
2016 06 28
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

Eksploatuoti
SD-1527 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

-

-

-

-

135 Marius

Degiųjų
Vartotojų
2016 06 28
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

Eksploatuoti
SD-1528 2019 06 13 2022 06 13
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,

-

-

-

-

Martinkus

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
136 Rimonas

Uksas

dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas.

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1529 2019 06 21 2022 06 21
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 3 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar

-

Eksploatuoti
SD-1530 2019 06 21 2022 06 21
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

137 Linas Jonikas

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
138 Raimondas

Galnaitis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj

degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 3
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

Eksploatuoti
SD-1531 2019 06 21 2022 06 21
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

antys
darbininkai

sistemas

139 Jonas Subačius Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1532 2019 06 21 2022 06 21
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

140 Donatas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,

-

Eksploatuoti
SD-1533 2019 06 21 2022 06 21
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus

-

-

-

-

Simanavičius

dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

141 Lina Pažėrienė Degiųjų

Suskystintų 2016.07.22 Eksploatuoti
SD-1534 2019 06 21 2022 06 21
dujų
naftos dujų
(technologiškai
vartojimas degalinės
valdyti,
techniškai
įrenginius
prižiūrėti ) suskystintų
eksploatuoj
naftos dujų degalinių
antys
įrenginius.
darbininkai

-

-

-

-

142 Ingrida

Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1535 2019 06 21 2022 06 21
dujų
naftos dujų
(technologiškai
vartojimas degalinės
valdyti,
techniškai
įrenginius
prižiūrėti ) suskystintų
eksploatuoj
naftos dujų degalinių
antys
įrenginius.
darbininkai

-

-

-

-

143 Arvydas

Degiųjų
Suskystintų 2016.05.13 Eksploatuoti
SD-1536 2019 06 21 2022 06 21
dujų
naftos dujų
(technologiškai
vartojimas degalinės
valdyti,
techniškai
įrenginius
prižiūrėti ) suskystintų
eksploatuoj
naftos dujų degalinių

-

-

-

-

Eibukienė

Adomavičius

antys
darbininkai

įrenginius.

144 Donatas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1537 2019 06 21 2024 06 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

145 Vilius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos

-

Eksploatuoti
SD-1538 2019 06 21 2024 06 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,

-

-

-

-

Simanavičius

Žukauskas

eksploatavi
mą

146 Romualdas

Jasmantas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Eksploatuoti
SD-1539 2019 06 21 2024 06 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
147 Algirdas

Narkus

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1540 2019 06 21 2024 06 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų

-

-

-

-

sistemos
eksploatavimą.
148 Irma

Patinskienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

149 Gražina Peško Degiųjų

Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių

-

Vadovauti suskystintų SD-1541 2019 06 21 2024 06 21
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti suskystintų SD-1542 2019 06 21 2024 06 21
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
150 Tomas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

151 Audrius

Suskystint Suskystintų 2014 06 05 Organizuoti
ų
naftos naftos dujų
suskystintų

Vilčinskas

Melėnas

-

Vadovauti
suslėgtų SD-1543 2019 06 21 2024 06 21
gamtinių
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros) darbams.

naftos

SD-1544 2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

-

-

-

-

dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

152 Romas

Gadeikis

įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi

dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

Eksploatuoti
SD-1545 2019 06 28 2024 06 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų

-

-

-

-

mą

153 Ričardas

Šarkauskas

sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Asmuo,
2014-02-27 Eksploatuoti
SD-1546 2019 06 28 2024 06 28
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
154 Andrius

Degiųjų
Vartotojų
2016-04-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1547 2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

155 Aivaras

Degiųjų
Vartotojų
2016-07-11 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,

SD-1548 2019 06 28 2022 06 28

-

-

-

-

Kontrimas

Paplauskas

didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
156 Saulius

Mikelionis

paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Vartotojų
2016-06-15 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos

SD-1549

2022 06 28

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
157 Aleksandr

Degiųjų
Vartotojų
2016-07-11 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

158 Almantas
Baltrušaitis

Degiųjų
Asmuo,
2014 07 10
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Izotov

SD-1550

2022 06 28

-

-

-

-

SD-1551
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
159 Gvidas Kaupas

Degiųjų
Asmuo,
2014 07 10
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

SD-1552
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
160 Marius Žiubrys

Degiųjų
Asmuo,
2014 07 10
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

SD-1553
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

eksploatavimą.
161 Jevgenij
Suchlabovič

Degiųjų
Asmuo,
2014 07 10
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

162 Algirdas Korenis Degiųjų

Asmuo,
2014 05 13
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi

SD-1554
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

SD-1555
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

mą

163 Valdas Stabingis Degiųjų

Asmuo,
2014 07 10
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
SD-1556
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
164 Anatolijus
Glušakovas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

SD-1557
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

eksploatavimą.
165 Algirdas
Ažubalis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 07 22 Eksploatuoti (techniškai SD-1558

2019 07 25 2022 07 26

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 07 22 Eksploatuoti (techniškai SD-1559

2019 07 25 2022 07 26

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

166 Valdas
Jaruševičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

eksploatuojan
tys
darbininkai
167 Eduardas
Jefimovas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016 07 22 Eksploatuoti (techniškai SD-1560

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

168 Jonas
Cimbolaitis

Degiųjų
Suskystintų 2019 05 27
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1561

2019 07 25 2022 07 26

-

-

-

-

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

ą
169 Raimundas
Čemerka

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1562
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

170 Vindraugas
Darvidas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (n
e didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

Eksploatuoti (technol
ogiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių

SD-1563

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai.

171 Gintautas
Dambrauskas

Degiųjų
Įmonės,
2014 07 10
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,

vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
(ar)vadovauti
vartotojų degiųjų dujų
sistemos (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų
įrenginių, dujinių
prietaisų, dujinių
technologinių
įrenginių, degimo oro
ir degimo produktų
šalinimo sistemų)
eksploatavimo
darbams
Vadovauti suskystintų SD-1564
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės

2019 07 25 2024 07 26

-

-

-

-

filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
172 Rimantas
Dulskis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

Eksploatuoti(technišk
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir jų įrenginius,
dujinius prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1565

2019 07 25 2022 07 26

-

-

-

-

173 Tautvydas
Gedvilas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

174 Algirdas

Uselis

2016 07 22 Eksploatuoti (techniškai SD-1566
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Degiųjų
Vartotojų
2016-08-29 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius

2019 07 25 2022 07 26

-

-

-

-

SD-1567 2019 07 30 2022 07 31

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

175 Darius

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1568 2019 07 30 2022 07 31

-

-

-

-

176 Rimantas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų

SD-1569 2019 07 30 2022 07 31

-

-

-

-

Alaburda

Seniūnas

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
177 Emilis

Grinevičius

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj

degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1570 2019 07 30 2022 07 31

-

-

-

-

antys
darbininkai
178 Mindaugas

Degiųjų
Vartotojų
2016-08-29 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

179 Stanislav
Ivanovskij

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių

Šimkus

-

SD-1571 2019 07 30 2022 07 31

SD-1572
Organizuoti
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

-

-

-

-

eksploatavi
mo
organizavim
ą
180 Stanislav
Ivanovskij

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gaminių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

181 Liutjanas Rekstis Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Vadovauti suskystintų SD-1573
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams.

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

-

Eksploatuoti(technolo SD-1574
giškai
valdyti,
techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
suskystintų

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

specialistai

182 Roman Vysockij Degiųjų

183 Stanislav
Ivanovskij

naftos dujų degalinių
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SD-1575
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginius.

2019 08 09 2022 08 09

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

SD-1576
Organizuoti
suskystintųjų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

Suskystintųj
ų naftos
dujų įmonių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintųj
ų naftos
dujų
sistemų

(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
184 Stanislav
Ivanovskij

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų
naftos dujų
įmonės
filialų
vadovai,
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų
įrenginių

-

Vadovauti suskystintų
naftos dujų
sistemų (SND
rezervuarų,SND
skirstomųjų
sistemų,pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginių
eksploatavimui.

SD-1577

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

eksploatavi
mą
185 Liutjanas Rekstis Suskystint Suskystintų

-

SD-1578
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginius ir vadovauti
suskystintų naftos
dujų sistemų,(SND
rezervuarų,SND
skirstomųjų sistemų
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

2019 08 09 2024 08 09

-

-

-

-

196 Roman Vysockij Suskystint Suskystintų

-

Eksploatuoti

SD-1579

2019 08 09 2022 08 09

-

-

-

-

ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

naftos dujų
sistemų,
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai.

ų
naftos naftos dujų
dujų
sistemų
laikymas, (SND

(technologiškai

pilstymas, rezervuarų,
skirstymas SND
ir tiekimas skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai.

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo stočių ir
pilstymo postų)
įrenginius.

197 Rasa

Rekštienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,

-

Vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės

SE-1580

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą.
198 Kęstutis
Kaupinis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

199 Petras Macius Degiųjų

Asmuo,

priežiūros) darbams.

2016 07 21 Eksploatuoti
SE-1581 2019 08 28 2022 08 28
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas
-

Eksploatuoti

SD-1582 2019 08 30 2024 08 30

-

-

-

-

-

-

-

-

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

200 Antanas
Meškauskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1583 2019 08 30 2022 08 30
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

201 Loreta

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Suskystintų

SD-1584 2019 08 30 2022 08 30

Degutienė

dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

202 Vaidas Šleivys Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

SD-1585
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 09 17 2024 09 17

-

-

-

-

203 Mantas

-

Vadovauti vartotojų

2019 09 17 2024 09 17

-

-

-

-

Degiųjų

Vartotojo de

SD-1586

Karčiauskas

204 Paulius
Jaselskis

dujų
giųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės vad
ovas ar jos
įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
Degiųjų
Vartotojo de
dujų
giųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės vad
ovas ar jos
įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams

-

SD-1587
Vadovauti vartotojų
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo)
darbams

2019 09 17 2024 09 17

-

-

-

-

205 Donatas

Degiųjų

Asmuo,
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1588 2019 09 30 2024 09 30
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

206 Narūnas
Zableckis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius

-

-

-

-

Andriuškevičius dujų

SD-1589 2019 09 30 2022 09 30

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
207 Evaldas
Kuršys

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

SD-1590 2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

darbininkai
208 Vytautas
Vaitkus

Degiųjų
Vartotojų
2016-08-29 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1591 2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

209 Aurimas
Petreikis

Degiųjų
Vartotojų
2016-08-29 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo

SD-1592 2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

sistemas).

210 Dainius
Mačiulis

Degiųjų
Vartotojų
2016-10-26 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti ) vartotojų
kaip 16 bar
degiųjų dujų
darbinio
sistemą ( dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas).
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1593 2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

211 Marius Lapė

Degiųjų
dujų

SD-1594 2019 09 30 2022 09 30

-

-

-

-

Vartotojų
2016-08-29 Eksploatuoti
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
212 Povilas
Reškevičius

remontuoti, matuoti,
paleisti ) vartotojų
degiųjų dujų
sistemą ( dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Asmuo,
2014-08-07 Eksploatuoti
SD-1595 2019 09 30 2024 09 30
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

-

-

-

-

įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
213 Artūras
Davalda

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1596 2019 09 30 2024 09 30
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

-

-

-

-

eksploatavimą.
214 Juozas
Dragašius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-1597 2019 09 30 2024 09 30
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

215 Rasa Borisienė Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,

-

Vadovauti
suskystintų SD-1598 2019 09 30 2024 09 30
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės priežiūros )
darbams.

-

-

-

-

filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
216 Irena Ciūnienė Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
suskystintų SD-1599 2019 09 30 2024 09 30
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės priežiūros )
darbams.

-

-

-

-

217 Leonidas
Gladyševas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2016-09-16

Eksploatuoti (techniškai SD-1600 2019 09 30 2022 09 30
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1601 2019 09 30 2022 09 30
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

Vartotojų
218 Lukas Mejeris Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys

darbininkai

219 Sergej
Musijenko

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1602 2019 09 30 2022 09 30
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
220 Paulius
Degiųjų
degiųjų dujų
Daugelavičius dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1603 2019 09 30 2022 09 30
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)

eksploatuojan
tys
darbininkai

221 Robertas
Stankevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1604 2019 09 30 2022 09 30
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių

-

Organizuoti
SD-1605 2019 10 03 2024 10 03
suskystintų
naftos
dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

222 Remigijus
Grigaliūnas

eksploatavi
mo
organizavim
ą
223 Artūras
Vaškevičius

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1606 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

224 Dalius
Ignatavičius

Degiųjų
dujų

-

Vadovauti suskystintų SD-1607 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų

-

-

-

-

Įmonės,
eksploatuoj

vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
225 Egidijus
Liugaila

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,

gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-1608 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

-

-

-

-

filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
226 Judita Jacienė Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų

paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

Vadovauti suskystintų SD-1609 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
227 Laima
Bacevičienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi

-

Vadovauti suskystintų SD-1610 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

mą
228 Laimutis
Bakūnas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1611 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

229 Aidas
Nastopka

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

-

Vadovauti suskystintų SD-1612 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo

-

-

-

-

ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
230 Ramūnas
Drungilas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių

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

-

Vadovauti suskystintų SD-1613 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
231 Jurgita
Degiųjų
Įmonės,
Černiauskienė dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių

-

Vadovauti suskystintų SD-1614 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
232 Evaldas
Kanapeckas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1615 2019 10 03 2024 10 03
naftos dųjų ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo ) darbams.

-

-

-

-

234 Giedrius

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Asmuo,

SD-1616 2019 10 25 2024 10 25

Gulbinas

235 Martynas
Anušauskas

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
-

Eksploatuoti
SD-1617 2019 10 25 2024 10 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio

-

-

-

-

slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
236 Saulius Jotauta Degiųjų
Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SD-1618 2019 10 25 2024 10 25
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
237 Mantas
Jackevičius

Degiųjų
Asmuo,
2014-10-09 Eksploatuoti
SD-1619 2019 10 25 2024 10 25
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

238 Edmondas

Degiųjų

-

-

-

-

Asmuo,

-

Eksploatuoti

SD-1620 2019 10 25 2024 10 25

Bagdonas

239 Mantas
Jackevičius

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

Degiųjų
Vartotojo de 2014-10-09 Vadovauti vartotojų SD-1621 2019 10 25 2024 10 25
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams

-

-

-

-

atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
240 Mantas
Jackevičius

Degiųjų
2014-10-09 Eksploatuoti
SD-1622 2019 10 25 2024 10 25
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai valdyti,
vartojimas sistemas (ne
techniškai
prižiūrėti,
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
specialistai

remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti
ir
derinti) vartotojų degiųjų
dujų sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas) ir
vadovauti
vartotojų
degiųjų dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynų ir jų įrenginių,

-

-

-

-

dujinių prietaisų, dujinių
technologinių įrenginių,
degimo oro ir degimo
produktų
šalinimo
sistemų) eksploatavimo
darbams.

241 Tomas
Degiųjų
Įmonės,
Valungevičius dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-1623 2019 10 25 2024 10 25
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

242 Julija
Matvejeva

-

Vadovauti suskystintų SD-1624 2019 10 25 2024 10 25
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
243 Marijonas
Zaruba

valdymo,
techninės
priežiūros ) darbams.

Degiųjų
Įmonės,
2017-02-23 Vadovauti suskystintų SD-1625 2019 10 25 2024 10 25
dujų
eksploatuoj
naftos dųjų degalinių
vartojimas ančios
įrenginių
suskystintų
eksploatavimo
naftos dujų
(technologinio
degalines,
valdymo,
techninės
filialų
priežiūros, remonto,
vadovai,
matavimo, bandymo,
struktūrinių
paleidimo
ir
padalinių
derinimo ) darbams.
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi

-

-

-

-

mą
244 Mindaugas
Janušas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1626 2019 10 25 2022 10 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1627 2019 10 25 2022 10 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

245 Valdas
Barkauskas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos

įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

246 Mantas
Butkevičius

Degiųjų
Asmuo,
2014-11-18 Eksploatuoti
SD-1628 2019 11 27 2024 11 27
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

247 Stasys
Petrėnas

Degiųjų
dujų

-

-

-

-

Vartotojų
2014-12-17 Eksploatuoti
degiųjų dujų
(technologiškai

SD-1629 2019 11 27 2024 11 27

vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

248 Ingrida
Pliaugienė

SD-1630
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-29 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

249 Tomas
Kudrešovas

Degiųjų
dujų

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
naftos dujų

valdyti,

SD-1631

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

SD-1632
250 Darius Veselga Degiųjų
Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

251 Eduardas
Puzinas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

Eksploatuoti
SD-1633
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

252 Vladas
Vizmanas

SD-1634
Degiųjų
Asmuo,
2014-12-11 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

-

vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
SD-1635
253 Albertas Poška Degiųjų
Asmuo,
2015-05-15 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
254 Antanas
Vaičaitis

SD-1636
Degiųjų
Asmuo,
2015-05-15 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

255 Nerijus
Beržinskas

Degiųjų
dujų

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

Asmuo,
atsakingas

2015-05-15 Eksploatuoti
(technologiškai

SD-1637

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

256 Saulius
Bernotas

valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

SD-1638
Degiųjų
Asmuo,
2015-05-15 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
SD-1639
257 Albertas Žukas Degiųjų
Asmuo,
2014-11-13 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
SD-1640
258 Linas Strakšys Degiųjų
Asmuo,
2016-10-28 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

259 Arvydas
Šeštakauskas

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

Suskystintų
naftos dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

valdyti,

SD-1641

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

260 Rolandas
Makauskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

Eksploatuoti
SD-1642
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

261 Saulutė
Balionienė

SD-1643
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

SD-1644
262 Kristina
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
Raklinevičienė dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

263 Jolita
Radzevičienė

2019 11 29 2022 11 29

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
naftos dujų
techniškai

valdyti,
prižiūrėti )

SD-1645

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
264 Jurgita
Vekerotienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

-

Vadovauti
suskystintų SD-1646
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės priežiūros )
darbams.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

265 Rūta
Degiųjų
Įmonės,
2015-06-12 Vadovauti suskystintų SD-1647
naftos dųjų degalinių
Marčiulaitienė dujų
eksploatuoj
įrenginių eksploatavimo
vartojimas ančios
(technologinio valdymo,
suskystintų
techninės
priežiūros,
naftos dujų
remonto,
matavimo,
degalines,
bandymo, paleidimo ir
filialų
derinimo ) darbams.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
266 Gerdas
Kerevičius

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

SD-1648
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
267 Džiugas
Butėnas

SD-1649
Degiųjų
Asmuo,
2015-12-31 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

268 Džiugas
Butėnas

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir

SD- 1650 2019 11 29 2024 11 29
Suskystintų 2015-12-31 Organizuoti
naftos dujų
suskystintų
naftos
įmonių
dujų sistemų (SND
vadovai ar
rezervuarų,
SND

-

-

-

-

tiekimas

269 Cezaris
Dapkus

jų įgalioti
asmenys ir
filialų
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.

skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1651
Degiųjų
Vartotojo de 2014-11-13 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.

2019 11 29 2024 11 29

-

-

-

-

atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
270 Gintaras
Fedaravičius

SD-1652
Degiųjų
Vartotojo de 2015-02-17 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

2019 12 11 2024 12 11

-

-

-

-

271 Tomas
Žilinskas

SD-1653
Degiųjų
Vartotojo de 2015-02-17 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.

2019 12 11 2024 12 11

-

-

-

-

atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
272 Česlovas
Jakaitis

SD-1654
Degiųjų
Vartotojo de 2014-11-20 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

2019 12 11 2024 12 11

-

-

-

-

273 Andrius
Sereika

SD-1655
Degiųjų
Vartotojo de 2014-11-20 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.
atsakingas

2019 12 11 2024 12 11

-

-

-

-

už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
274 Algirdas
Kuodys

SD-1656
Degiųjų
Vartotojo de 2015-02-17 Vadovauti vartotojų
dujų
giųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės vad
priežiūros, remonto,
ovas ar jos
matavimo, bandymo,
įgaliotas
paleidimo ir derinimo)
asmuo,
darbams.
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

2019 12 11 2024 12 11

-

-

-

-

275 Virginijus

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Dambrauskas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1657
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir

apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Vartotojų
276 Svajūnas Grinius Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1658
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

277 Dainius Micius

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1659
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Vartotojų
278 Rokas Žilinskas Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1660
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

279 Valdas Vainoris

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1661
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

280 Tomas

Jakubavičius

įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1662
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1663
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

281 Armandas

Kačiauskas

didesnio kaip
16 bar
darbinio

slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

282 Marius Rabikas

darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1664
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1665
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

283 Vaidas Dirda

didesnio kaip

16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

Vartotojų
284 Giedrius Šulskis Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1666
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

285 Edgaras Laučys

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1667
prižiūrėti,
remontuoti,

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

Degiųjų
dujų

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemas (ne

matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

Vartotojų
286 Rokas Žostautas Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1668
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

287 Justinas
Paulauskas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1669
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1670
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas.

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

288 Eirimas
Rymavičius

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys

darbininkai

289 Vadimas

SD-1671
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

290 Erika Degutytė

SD-1672
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-29 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

291 Evaldas

SD-1673
Degiųjų
Suskystintų 2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
dujų
naftos dujų
techniškai prižiūrėti )
vartojimas degalinės
suskystintų naftos dujų
įrenginius
degalinių įrenginius.
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2019 12 11 2022 12 11

-

-

-

-

Fominskis

Iešmanta

292 Gintautas
Matkevičius

-

Eksploatuoti
SD-1674
(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

darbininkai
293 Asta
Vitkevičienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

Vadovauti suskystintų SD-1675 2019 12 18 2024 12 18
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo,
techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

294 Audrius
Melėnas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

SD-1676
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų

-

-

-

-

2019 12 20 2024 12 20

įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
295 Tomas
Taurinskas

SD-1677
Degiųjų
Asmuo,
2014-12-11 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)
mą
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti

2019 12 20 2024 12 20

-

-

-

-

atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.
296 Dainius Aleksa Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

297 Audrius
Melėnas

-

SD-1678
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą.

2019 12 20 2024 12 20

-

-

-

-

SD-1679
Degiųjų
Suskystintų 2014-12-11 Organizuoti
dujų
naftos dujų
suskystintų
naftos
vartojimas degalinių
dujų
degalinės

2019 12 20 2024 12 20

-

-

-

-

vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

įrenginių
eksploatavimą.

298 Lina
Jančiūrienė

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti
suskystintų SD-1680
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės priežiūros )
darbams.

2019 12 20 2024 12 20

-

-

-

-

299 Romaldas
Vinciūnas

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1681
prižiūrėti,
remontuoti,

2019 12 20 2022 12 20

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

vartojimas sistemas (ne

matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

300 Valdas
Žuromskas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

didesnio kaip
16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

-

Eksploatuoti (techniškai SD-1682
prižiūrėti,
remontuoti,
matuoti, bandyti, paleisti
ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio slėgio dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius,
dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas

2019 12 20 2022 12 20

-

-

-

-
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