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

1

Nerijus
Adomavičius

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

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

7

8

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

9

SD-1896 2021-01-27 2026-01-27

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

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
2

Saulius
Brazdeikis

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

SD-1897

2021-02-01 2026-02-01

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
3

Sigitas
Radvilas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

4

Simonas
Granickas

Degiųjų
Vartotojų
2018-04-23 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

-

Eksploatuoti
SD-1898 2021 02 24 2026 02 24
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius ir (ar)
vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.
SD-1899 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

5

Vytautas
Ruginis

Degiųjų
Vartotojų
2018-02-28 Eksploatuoti
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
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1900 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

6

Viktoras
Tereščenka

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

SD-1901 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

-

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

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
7

Alfridas
Beniušis

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

SD-1902 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

antys
darbininkai
8

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

SD-1903 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

9

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

-

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

SD-1904 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

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

Kucinas

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).

-

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

SD-1905 2021 02 24 2024 02 24

-

-

-

-

11 Roman Repič

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

12 Saulius

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

-

SD-1907
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

Pogoželskis

SD-1906 2021 02 24 2024 02 24

2021-03-01 2026-03-01

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Jundulas

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

-

SD-1908
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

2021-03-01 2026-03-01

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
14 Valentinas

Juodis

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

-

SD-1909
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.

2021-03-01 2026-03-01

-

-

-

-

15 Arvydas

Degiųjų
Vartotojų
2018-02-23 Eksploatuoti(technišk
dujų
degiųjų dujų
ai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
antys
produktų šalinimo
darbininkai
sistemas)

SD-1910

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

16 Jonas Jurgelis

Degiųjų
Vartotojų
2018-02-23 Siūloma suteikti šias
dujų
degiųjų dujų
teises:Eksploatuoti(te
vartojimas sistemų (ne
chniškai prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
dujų slėgio
16bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių

SD-1911

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

Domeikis

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

17 Aleksandras

Čepurovas

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

Degiųjų
Vartotojų
2018-02-14 Eksploatuoti(technišk
dujų
degiųjų dujų
ai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
antys
produktų šalinimo
darbininkai
sistemas)

SD-1912

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

18 Henrik Skočik

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

19 Vytautas

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

20 Artūras

Degiųjų
dujų

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai

Baltrušaitis

Gavėnas

Suslėgtų
gamtinių

-

SD-1913
Vadovauti
suskystintų
naftos
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams .

2021-03-01 2026-03-01

-

-

-

-

SD-1914

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

SD-1915

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

21 Virginijus

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

SD-1916

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

22 Saulius

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

SD-1917

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

23 Vytautas

Degiųjų
dujų

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai

SD-1918

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

Jonaitis

Norkūnas

Poškus

Suslėgtų
gamtinių

vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

24 Vladas

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

SD-1919

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

25 Algirdas

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2018-02-23 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suslėgtų
gamtinių dujų
degalinių įrenginius.

SD-1920

2021-03-01 2024-03-01

-

-

-

-

26 Martynas

Degiųjų
dujų

SD-1921

2021-03-12 2026-03-12

-

-

-

-

Skeiveris

Vaitkus

Kupšys

Asmuo,
atsakingas

-

Eksploatuoti
(technologiškai

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

27 Dainius

Bintautas

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

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

SD-1922 2021 03 24 2026 03 24

-

-

-

-

mą

28 Darius

Žvirzdinas

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
2018-03-28 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

SD-1923 2021 03 24 2024 03 24

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

29 Edmundas

Degiųjų
Vartotojų
2018-03-28 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-1924 2021 03 24 2024 03 24

-

-

-

-

30 Tomas

Degiųjų
Vartotojų
2018-03-28 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti) vartotojų

SD-1925 2021 03 24 2024 03 24

-

-

-

-

Šideikis

Endzinas

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
31 Leonid Golikov Degiųjų

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).

Vartotojų
2018-03-28 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).

SD-1926 2021 03 24 2024 03 24

-

-

-

-

antys
darbininkai
32 Mindaugas

SD-1927
Degiųjų
Asmuo,
2017-03-24 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.

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

33 Rimantas

SD-1928
Degiųjų
Asmuo,
2016-04-13 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

Sturonas

Vitkauskas

sistemos
eksploatavi
mą

34 Mindaugas

Sturonas

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 2016-04-13 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
asmuo,
derinimo) darbams
atsakingas
už vartotojo

SD-1929

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
35 Arūnas Zalba

SD-1930
Degiųjų
Įmonės,
2016-05-13 Vadovauti
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dujų
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

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

36 Lina

SD-1931
Degiųjų
Įmonės,
2016-12-13 Vadovauti
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dujų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

Špakauskienė

vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
37 Anatolij

Lisicov

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

SD-1932
Degiųjų
Įmonės,
2016-05-13 Vadovauti
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dujų
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

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

38 Arūnas Zalba

Degiųjų
Suskystintų 2016-05-13 Organizuoti
dujų
naftos dujų
suskystintų naftos
vartojimas degalinių
dujų degalinės
vadovai ir
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

SD-1933

2021-03-29 2026-03-29

-

-

-

-

39 Aleksandr

Degiųjų
Vartotojų
2018-03-06 Eksploatuoti(technišk
dujų
degiųjų dujų
ai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
antys
produktų šalinimo

SD-1934

2021-03-29 2024-03-29

-

-

-

-

Budnev

darbininkai

sistemas)

40 Ernestas

Degiųjų
Vartotojų
2018-03-06 Eksploatuoti(technišk
dujų
degiųjų dujų
ai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip
dujotiekių
16bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
antys
produktų šalinimo
darbininkai
sistemas)

41 Rolandas

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

Katilauskas

Gurauskas

-

2021-03-29 2024-03-29

-

-

-

-

SD-A1936 2021-03-29 2026-03-29
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą

-

-

-

-

SD-1935

(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 Stanislovas

Zalepugas

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

SD-1936 2021-04-28 2026 04 28

-

-

-

-

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

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

44 Vaidas

Degiųjų
dujų

Zamalis

Auškalnis

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-1937 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

Vartotojų
2018-04-23 Eksploatuoti
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,

SD-1938 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

-

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

Stanevičius

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

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).

-

Eksploatuoti
(techniškai prižiūrėti,
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

SD-1939 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

46 Pavelas

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
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).

SD-1940 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

47 Mindaugas

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

-

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

SD-1941 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

Matvejevas

Vaitonis

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

Giedra

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).

Degiųjų
Vartotojų
2018-05-30 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

SD-1942 2021-04-28 2024 04 28

-

-

-

-

darbininkai
49 Vytautas

Degiųjų
Suskystintų 2016-06-15 Organizuoti
Marcinkevičius dujų
naftos dujų
suskystintų naftos
vartojimas degalinių
dujų degalinės
vadovai ir
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

50 Vytautas

Degiųjų
Suskystintų
Marcinkevičius dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

51 Edmundas

Žąsytis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1943 2021-04-28 2026 04 28

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1944 2021-04-28 2024 04 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

2018-04-23 Eksploatuoti
SD-1945 2021-04-28 2024 04 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

2018-04-23

52 Algirdas

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

-

SD-1946
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.

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

53 Rimantas

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

2016-04-13

SD-1947
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

Gudeliauskas

Povilauskas

mą

54 Miroslavas

Lukoitis

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

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-1948
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

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

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

Lukminas

SD-1949
Degiųjų
Asmuo,
2018-04-05 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

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
56 Vidas Vosylius

Degiųjų
Vartotojo de 2019-03-29 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
asmuo,
derinimo) darbams
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

SD-1950

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

57 Loreta

SD-1951
Degiųjų
Įmonės,
2016-04-13 Vadovauti
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dujų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros, remonto,
struktūrinių
matavimo, bandymo,
padalinių
paleidimo
ir
vadovai,
derinimo) darbams .

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

Aranskienė

atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
58 Inga Gaidelienė Degiųjų

59 Linas

Ignatavičius

SD-1952
Įmonės,
2016-04-13 Vadovauti
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dujų
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

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti

2021-05-03 2026-05-03

-

-

-

-

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SD-1953

asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
60 Vidas Vosylius

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

61 Darius

Degiųjų
dujų

Remeika

Vartotojų
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti(technišk
ai 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-1954

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

2018-04-06

Eksploatuoti(technišk
ai prižiūrėti,

SD-1955

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

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

Lučinskij

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

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)
-

Eksploatuoti(technišk
ai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius

SD-1956

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

63 Antanas

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

2018-04-19

Eksploatuoti(technišk
ai 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-1957

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

64 Algimantas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti(technišk
ai prižiūrėti,

SD-1958

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

Mikulis

Gustas

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

65 Jonas

Stankevičius

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

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)
2018-04-19

Eksploatuoti(technišk
ai 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

SD-1959

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
66 Artūras Stokna

67 Sonata

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

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)
2018-04-19

Eksploatuoti(technišk
ai 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)

Degiųjų
Suskystintų 2018-04-20 Eksploatuoti
Medzikauskien dujų
naftos dujų
(technologiškai
ė
vartojimas degalinės
valdyti, techniškai

SD-1960

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

SD-1961

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

prižiūrėti )
suskystintų naftos
dujų degalinių
įrenginius.

68 Beata Alionienė Degiųjų

Suskystintų 2018-04-20 Eksploatuoti
dujų
naftos dujų
(technologiškai
vartojimas degalinės
valdyti, techniškai
įrenginius
prižiūrėti )
eksploatuoj
suskystintų naftos
antys
dujų degalinių
darbininkai
įrenginius.

SD-1962

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

69 Vytas

Degiųjų
Suskystintų 2018-04-20 Eksploatuoti
dujų
naftos dujų
(technologiškai
vartojimas degalinės
valdyti, techniškai
įrenginius
prižiūrėti )
eksploatuoj
suskystintų naftos
antys
dujų degalinių
darbininkai
įrenginius.

SD-1963

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

70 Renata Šataitė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1964

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

Rakauskas

-

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

71 Edvinas

Steponaitis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1965

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

72 Laura Papstaitė Degiųjų

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1966

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

73 Vida Gruzdienė Degiųjų

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1967

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

74 Ingrida

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti )
suskystintų naftos
dujų degalinių

SD-1968

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

dujų
vartojima

dujų
vartojima

Karpičienė

Degiųjų
dujų
vartojima

darbininkai
75 Sandra

Degiųjų
Bagdanavičienė dujų
vartojima

76 Ieva Venciūtė

Degiųjų
dujų
vartojima

PR_07/09(L1)

įrenginius.

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1969

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1970

2021-05-03 2024-05-03

-

-

-

-

