Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras
Dujų sektorius

Eil.
Nr

Vardas, pavardė

Veiklos sritis

Energetikos
darbuotojo
kategorija

Ankstesnio
pažymėjimo
išdavimo data

Atestavimo
(sertifikavimo) sritis ir
suteikiamos teisės

1

2

3

4

5

6

-

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

1

Andrius
Smaguris

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

Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos
darbuotojo darbuotojo darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo
pažymėjimo pažymėjimo
pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo
(sertifikato)
(sertifikato) (sertifikato)
(sertifikato) (sertifikato)
(sertifikato)
sustabdymo panaikinimo atnaujinimo
Nr.
išdavimo data
galiojimo
data
data
data po
data
sustabdymo

7

8

9

SD-1683 2020 01 29 2025 01 29

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
2

Saulius
Šniaukas

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

-

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

SD-1684 2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

eksploatavimą.
3

Ričardas
Bručkus

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

-

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.

SD-1685 2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

4

Mindaugas
Norvaišas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SD-1686 2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

5

Zenonas
Kuzavas

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
2017-01-25 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

SD-1687 2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

6

Linas Zėringis

Degiųjų
Vartotojų
2017-01-25 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-1688 2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

7

Laura
Morozovienė

Degiųjų
dujų

SD-1689 2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Įmonės,
eksploatuoj

-

Vadovauti
suskystintų

naftos

vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
8

Vilma
SlavinskaitėVoitiulienė

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

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

-

Vadovauti
SD-1690 2020 01 31 2025 01 31
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą
9

Arvydas
Babinskas

10 Egidijus

Jonaitis

Degiųjų
Asmuo,
2015-02-13 Eksploatuoti
SD-1691 2020 01 31 2025 01 31
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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
Asmuo,
2015-02-13 Eksploatuoti
SD-1692 2020 01 31 2025 01 31
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

11 Vaidas

Stabingis

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

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

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
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos dujų sistemų
(SND rezervuarų,
SND skirstomųjų

SD-1693 2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
12 Vigandas

Juknys

sistemų, pilstymo
stočių ir pilstymo
postų) įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2015-03-12 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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

SD-1694 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

eksploatavimą.
13 Rolandas

Degiųjų
Asmuo,
2015-03-12 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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-1695 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

14 Vytautas

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

SD-1696 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

Gurauskas

Mineikis

-

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

mą

15 Sergejus

Strelčenko

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

SD-1697 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
16 Audrius Motys

Degiųjų
Asmuo,
2015-03-12 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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

SD-1698 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
17 Mindaugas

Degiųjų
Asmuo,
2015-03-12 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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-1699 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

18 Vidmantas

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo

SD-1700 2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

Rimkus

Vainorius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

19 Vytas

Pakamorė

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

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
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio

SD-1701 2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

20 Rimas Šakys

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

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
(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

SD-1702 2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

antys
darbininkai

21 Valdas

Ramanauskas

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

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

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.

SD-1703 2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

22 Jonas

Degiųjų
Įmonės,
2015-03-18 Vadovauti
SD-1704 2020 02 28 2025 02 28
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros, remonto,
struktūrinių
matavimo, bandymo,
padalinių
paleidimo
ir
vadovai,
derinimo ) darbams.
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

-

-

-

23 Rimantas

Degiųjų
Įmonės,
2015-03-09 Vadovauti
SD-1705 2020 02 28 2025 02 28
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros, remonto,
struktūrinių
matavimo, bandymo,
padalinių
paleidimo
ir
vadovai,
derinimo ) darbams.
atsakingi už
suskystintų

-

-

-

-

Adomavičius

Medelis

naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
24 Nerijus

Degiųjų
Įmonės,
2015-02-13 Vadovauti
SD-1706 2020 02 28 2025 02 28
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros, remonto,
struktūrinių
matavimo, bandymo,
padalinių
paleidimo
ir
vadovai,
derinimo ) darbams.
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

-

-

-

-

25 Artūras

Degiųjų
Asmuo,
2015-02-13 Eksploatuoti
SD-1707 2020 02 28 2025 02 28
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

Augustinaitis

Adomavičius

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.
26 Bronius Lotužis Degiųjų

Asmuo,
2015-02-13 Eksploatuoti
SD-1708 2020 02 28 2025 02 28
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
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.
27

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

Arnoldas
Navickas

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)

-

Organizuoti
SD-1709 2020 02 28 2025 02 28
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.
28

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

Arnoldas
Nausas

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

-

Organizuoti
SD-1710 2020 02 28 2025 02 28
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

ą.
29

Suskystintų
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
SD-1711 2020 02 28 2025 02 28
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

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

-

Vadovauti
SD-1712 2020 02 28 2025 02 28
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

Arnoldas
Navickas

30

Arnoldas
Nausas

suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi
mą
31

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

Leonas Šareiko

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

-

Eksploatuoti
SD-1713 2020 02 28 2025 02 28
(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

Suskystintų
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-1714 2020 02 28 2025 02 28
(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.

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas ir
tiekimas

Suskystintų 2014-12-11 Eksploatuoti
SD-1715 2020 02 28 2025 02 28
naftos dujų
(technologiškai
sistemų
valdyti,
techniškai
(SND
prižiūrėti,
rezervuarų,
remontuoti, matuoti,
SND
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

Alvydas
Kaminskas

33 Vytautas

Viršilas

-

skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

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.

34 Juozas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016-10-14 Eksploatuoti
SD-1716 2020 03 04 2023 03 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

35 Remigijus

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2016-10-14 Eksploatuoti
SD-1717 2020 03 04 2023 03 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių

-

-

-

-

Zygmanta

Bagdonas

darbininkai
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įrenginius.

