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

1

Robertas
Radzevičius

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

-

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

7

8

9

Eksploatuoti
SD-0467 2016 04 13 2021 04 13
(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

10

11

12

13

-

-

-

-

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

Rimantas
Vitkauskas

Degiųjų
Asmuo,
2011-01-27 Eksploatuoti
SD-0468 2016 04 13 2021 04 13
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.
3

Rimantas
Povilauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0469 2016 04 13 2021 04 13
(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.

-

-

-

-

4

Vytautas
Liškauskas

Degiųjų
Asmuo,
2011-02-24 Eksploatuoti
SD-0470 2016 04 13 2021 04 13
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

mą

5

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

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
SD-0471 2016 04 13 2021 04 13
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

6

Loreta
Aranskienė

Degiųjų
Įmonės,
2011-02-25 Vadovauti suskystintų SD-0472 2016 04 13 2021 04 13
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

-

-

-

-

7

Inga Gaidelienė Degiųjų
Įmonės,
2011-02-25 Vadovauti suskystintų SD-0473 2016 04 13 2021 04 13
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
8

Gintautas
Obelevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0474
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0475
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

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

9

Vytautas
Gaibavičius

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

tys
darbininkai
10 Vidas
Anuprevičius

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0476
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0477
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

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

11 Fiodoras
Rybakovas

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

12 Vytautas
Tamošiūnas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0478
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0479
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

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

13 Ričardas Petraška Degiųjų

Vartotojų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius )
eksploatuojan
tys
darbininkai

14 Stanislovas
Aliukonis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0480
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0481
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0482
prižiūrėti ) vartotojų

2016 04 13 2019 04 13

-

-

-

-

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

15 Arūnas
Jakovlevas

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

16 Jonas Sidaras

Degiųjų
dujų

vartojimas sistemų

(ne
didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius )
eksploatuojan
tys
darbininkai

17 Algis Frankonis

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 sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0483
prižiūrėti ) 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 13 2019 04 13

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0484
prižiūrėti ) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar

2016 04 13 2019 04 13

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

18 Arvydas Bitneris

didesnio kaip

-

-

-

-

16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų
slėgio
reguliavimo
įrenginius )
eksploatuojan
tys
darbininkai
19 Aleksandras
Cvilikas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

2016 04 13 2019 04 13

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-29 Eksploatuoti
SD-0486 2016 04 13 2021 04 13
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti, bandyti,

-

-

-

-

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

20 Laimonas

Balsys

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

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0485
prižiūrėti ) 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).

eksploatavi
mą

21 Algirdas

Bagdonas

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
2012-11-15 Eksploatuoti
SD-0487 2016 04 13 2019 04 13
dujų
degiųjų dujų
( techniškai 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,
dujotiekių vamzdynus
dujų slėgio
ir jų įrenginius,
reguliavimo
dujinius prietaisus,
įrenginius,
dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
22 Vidas Zalikas

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

23 Vytautas Dumčius Degiųjų

Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

-

Eksploatuoti
SD-0488 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

-

-

-

-

SD-0489 2016 04 15 2021 04 15

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

24 Kęstutis
Lukauskas

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

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
-

Eksploatuoti
SD-0490 2016 04 15 2021 04 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
25 Olgerd

Neverkevič

Degiųjų
Asmuo,
2009-02-26 Eksploatuoti
SD-0491 2016 04 15 2021 04 15
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 16bar 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 Romas Bružas

Degiųjų
Vartotojų
2012-05-10 Eksploatuoti
SD-0492 2016 04 15 2019 04 15
dujų
degiųjų dujų
( techniškai 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,
dujotiekių vamzdynus
dujų slėgio
ir jų įrenginius,
reguliavimo
dujinius prietaisus,
įrenginius,
dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas) 2016 04 15
antys
darbininkai

-

-

-

-

27 Viačeslav
Golubev

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

-

-

-

-

2012-11-15

Eksploatuoti
SD-0493 2016 04 15 2019 04 15
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip
16bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir jų įrenginius,

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

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

29 Arūnas Štreimikis Degiųjų

Vartotojų

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

-

Eksploatuoti
SD-0494 2016 04 15 2019 04 15
( 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)

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

SD-0495 2016 04 15 2019 04 15

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

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

( 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)

-

Eksploatuoti
SD- 0496 2016 04 15 2019 04 15
( 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

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

31 Audrius Majus

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

-

Eksploatuoti
SD- 0497 2016 04 15 2019 04 15
( 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)

-

-

-

-

32 Romaldas

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
SD- 0498 2016 04 15 2019 04 15
( techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Kniūkšta

Vartotojų
gamtinių

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

Andriūnas

34 Vytautas

Šefeldas

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
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0499 2016 04 27 2019 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SD-0500 2016 04 27 2019 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių

-

-

-

-

antys
darbininkai
35 Gediminas

Zibalas

36 Gintautas

Varžukas

37 Audrius

Šagamogas

įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0501 2016 04 27 2019 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0502 2016 04 27 2019 04 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2011-03-31 Eksploatuoti
SD-0503 2016 04 27 2021 04 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.
38 Laimis Ilekys

Degiųjų
Asmuo,
2011-04-07 Eksploatuoti
SD-0504 2016 04 27 2021 04 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.
39 Arvydas Putna

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

-

Eksploatuoti
SD-0505 2016 04 27 2021 04 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.

-

-

-

-

40 Vytenis

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios

-

Vadovauti vartotojų SD-0506 2016 04 27 2021 04 27
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės

-

-

-

-

Grybauskas

įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
41 Vytenis

Grybauskas

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
specialistai

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

-

Eksploatuoti(technolo SD-0507 2016 04 27 2021 04 27
giškai
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.
42 Laimutis

Rimkus

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

-

Eksploatuoti
SD-0508 2016 05 06 2019 05 06
( 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)

-

-

-

-

43 Arūnas

Lukauskas

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

44 Arūnas Dapkus Degiųjų

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

-

Eksploatuoti
SD-0509 2016 05 06 2019 05 06
( 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)

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0510 2016 05 06 2019 05 06
( 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,

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

45 Valdemaras

Valošinas

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

Degiųjų
Vartotojų
2013-04-05 Eksploatuoti
SD-0511 2016 05 06 2019 05 06
dujų
degiųjų dujų
( techniškai 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,
dujotiekių vamzdynus
dujų slėgio
ir jų įrenginius,
reguliavimo
dujinius prietaisus,
įrenginius,
dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

46 Artūras Ruškys Degiųjų

dujų

Vartotojų
2013-04-05 Eksploatuoti
SD-0512 2016 05 06 2019 05 06
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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)

Degiųjų
Vartotojų
2013-04-05 Eksploatuoti
SD-0513 2016 05 06 2019 05 06
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
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)
eksploatuoj
antys
darbininkai
48 Modestas

Aleksiūnas

49 Vigytas Gertas

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

Degiųjų
dujų

Asmuo,
atsakingas

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)
-

Eksploatuoti
SD-0514 2016 05 13 2021 05 13
(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.

2011-05-23 Eksploatuoti
(technologiškai

SD-0515 2016 05 13 2021 05 13

-

-

-

-

-

-

-

-

vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

50 Vytautas

Sabaliauskas

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
Asmuo,
2011-05-23 Eksploatuoti
SD-0516 2016 05 13 2021 05 13
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.
51 Darius

Aleliūnas

Degiųjų
Asmuo,
2011-05-12 Eksploatuoti
SD-0517 2016 05 13 2021 05 13
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.
52 Rolandas

Gajauskas

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

53 Darius Matonis Degiųjų

Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas

-

Vadovauti vartotojų SD-0518 2016 05 13 2021 05 13
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti vartotojų SD-0519 2016 05 13 2021 05 13
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
54 Darius Matonis Degiųjų

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

-

Eksploatuoti
SD-0520
(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.

2016 05 13 2021 05 13

-

-

-

-

55 Edmundas

Stepšys

56 Arūnas Zalba

57 Algirdas

Degiųjų
Suskystintų 2013-04-25 Organizuoti
SD-0521 2016 05 13 2021 05 13
dujų
naftos dujų
suskystintų
naftos
vartojimas degalinių
dujų
degalinės
vadovai ir
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

-

-

-

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

Degiųjų
Suskystintų
Zavistanavičius dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir

-

Organizuoti
SD-0522 2016 05 13 2021 05 13
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Organizuoti
SD-0523 2016 05 13 2021 05 13
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių

-

-

-

-

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
58 Arūnas Zalba

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

59 Edmundas

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios

Stepšys

eksploatavimą.

-

Vadovauti suskystintų SD-0524 2016 05 13 2021 05 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

2013-04-25 Vadovauti suskystintų SD-0525 2016 05 13 2021 05 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių

-

-

-

-

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

Lisicov

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

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0526 2016 05 13 2021 05 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

eksploatavi
mą
61 Jolanta Kiškė

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-0527 2016 05 13 2021 05 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

62 Lina

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0528 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Kasilauskienė

63 Ingrida

Eibukienė

Suskystintų
naftos dujų

SD-0529 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
64 Vytautas Žilys

-

Eksploatuoti
SD-0530 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

65 Mantas Levulis Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0531 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

66 Arvydas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0532 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Adomavičius

67 Olga Karpovič

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Suskystintų
naftos dujų

SD-0533 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
68 Jolita

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

69 Gražina

Citrinavičienė

-

Eksploatuoti
SD-0534 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0535 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0536 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

70 Ana Kozlovska Degiųjų

71 Kęstutis

Kartunavičius

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Suskystintų
naftos dujų

SD-0537 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
72 Audrius

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0538 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

73 Anda Prūsaitė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0539 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

74 Mindaugas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0540 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Kartunavičius

Smolskas

75 Danguolė

Zabelo

Suskystintų
naftos dujų

SD-0541 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
76 Migli

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0542 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0543 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

78 Ivona Šrom

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0544 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

79 Kristina

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Suchodolskaja

77 Dalia

Raščiukienė

Pivtorak

Suskystintų
naftos dujų

SD-0545 2016 05 13 2019 05 13

80 Gediminas

Vichauskas

81 Rūta

Markauskaitė

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2011 07 28
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Eksploatuoti(technolo SD-0546 2016 05 13 2021 05 13
giškai
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
dujų

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Suskystintų
naftos dujų

-

SD-0547 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
82 Vidmantas

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0548 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0549 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0550 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Šumskas

83 Linas

Jurkevičius

84 Sigita

85 Arūnas

Asevičius

Degiųjų
dujų

Suskystintų
naftos dujų

SD-0551 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
86 Nijolė

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0552 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

87 Regina Peškur

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0553 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

88 Liudmila Kuc

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0554 2016 05 13 2019 05 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Krutulienė

89 Janina

Degiųjų
Steponavičienė dujų

Suskystintų
naftos dujų

SD-0555 2016 05 13 2019 05 13

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

90 Tomas Auryla

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

-

Eksploatuoti
SD-0556 2016 05 27 2021 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 (ar)
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

91 Tomas Auryla

Degiųjų
dujų

-

Vadovauti vartotojų
degiųjų dujų sistemų

-

-

-

-

Vartotojo
degiųjų dujų

SD-0557 2016 05 27 2021 05 27

vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
92 Igoris Mončius 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

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

-

Eksploatuoti
SD-0558 2016 05 27 2019 05 27
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
gamtinių 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)

-

-

-

-

darbininkai
93 Zdislav Šostak

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2011-07-28 Organizuoti
SD-0559 2016 06 13 2021 06 13
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
eksploatavi
mo
organizavim
ą.

94 Tomas Verikas

Suskystint Suskystintų
ų
naftos naftos dujų
dujų
įmonių

-

Organizuoti
SD-0560 2016 06 13 2021 06 13
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND

-

-

-

-

-

-

-

-

95 Zdislav Šostak

laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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.

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

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2011-07-28 Vadovauti suskystintų SD-0561 2016 06 13 2021 06 13
naftos dujų
naftos dujų sistemų
įmonės
(SND
rezervuarų,
filialų
SND
skirstomųjų
vadovai,
sistemų,
pilstymo
padalinių
stočių ir pilstymo
vadovai,
postų)
įrenginių
atsakingi už
eksploatavimui.

-

-

-

-

suskystintų
naftos
terminalų,
saugyklų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų
įrenginių
elsploatavi
mą
96 Tomas Verikas

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
elsploatavi
mą

-

Vadovauti suskystintų SD-0562 2016 06 13 2021 06 13
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

97 Alvydas

Gustainis

98 Rimgaudas

Andriušis

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
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0563 2016 06 13 2019 06 13
(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.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0564 2016 06 13 2019 06 13
(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.

-

-

-

-

darbininkai
99 Jonas Mukanas Degiųjų

Asmuo,
2011-06-07 Eksploatuoti
DV-0565 2016 06 13 2021 06 13
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.

-

-

-

-

100 Gintaras

Degiųjų
Asmuo,
2011-07-23 Eksploatuoti
DV-0566 2016 06 13 2021 06 13
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti, remontuoti,
sistemos
matuoti,
bandyti,
eksploatavi
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

Banionis

mą

101 Arvydas

Žukauskas

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
DV-0567 2016 06 13 2021 06 13
(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.
102 Zdislav Šostak

Degiųjų
Asmuo,
2011-07-28 Eksploatuoti
DV-0568 2016 06 13 2021 06 13
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.
103 Linas

Nedzelskis

104 Zdislav Šostak

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

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,

-

Eksploatuoti
DV-0569 2016 06 13 2021 06 13
(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.

-

-

-

-

2011-07-28 Organizuoti
DV-0570 2016 06 13 2021 06 13
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
105 Aleksandr

Sobolevskij

106 Zdislav Šostak

Degiųjų
Suskystintų 2011-07-28 Organizuoti
DV-0571 2016 06 13 2021 06 13
dujų
naftos dujų
suskystintų
naftos
vartojimas degalinių
dujų
degalinės
vadovai ir
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
2011-07-28 Vadovauti suskystintų DV-0572 2016 06 13 2021 06 13
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
107 Tomas Verikas

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

108 Aleksandr

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų

Sobolevskij

-

Vadovauti suskystintų DV-0573 2016 06 13 2021 06 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

2011-07-28 Vadovauti suskystintų DV-0574 2016 06 13 2021 06 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo

-

-

-

-

naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
109 Petras Velička

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

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

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

-

Eksploatuoti
DV-0575 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
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).

-

-

-

-

110 Jan Ševelinski

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti
DV-0576 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
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 sistemų (ne

-

Eksploatuoti
DV-0577 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
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

111 Virginijus

Žilinskas

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

tys
darbininkai
112 Vaidas

Andziulis

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti
DV-0578 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
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 sistemų (ne

-

Eksploatuoti
DV-0579 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus
ir
jų
įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

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

113 Kęstutis

Budrikas

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

apsaugos nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
114 Gintaras

Pikūnas

oro
ir
produktų
sistemas).

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti
DV-0580 2016 06 13 2019 06 13
(techniškai prižiūrėti )
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 degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0581 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

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

115 Asta

Masiulienė

degimo
šalinimo

116 Jūratė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0582 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

117 Rasa Kaušienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0583 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

118 Diana

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0584 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0585 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Kundrotienė

Jakubauskienė

119 Giedrė

Pranauskė

120 Reda

Jarmalienė

121 Ieva

Žebrauskaitė

122 Evalda

Valauskienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti DV-0586 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0587 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0588 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
DV-0589 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

123 Lina Rumšienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

124 Raimondas

Trapas

125 Vilius

Blaževičius

126 Zigmantas

Drungilas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0590 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0591 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0592 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
DV-0593 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

127 Lukas Gulbinas Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

128 Tadas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0594 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0595 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

130 Jonas Tuma

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0596 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

131 Vladislovas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
DV-0597 2016 06 13 2019 06 13
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Petrauskas

129 Skaistė

Anužienė

Gedminas

132 Gintaras

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

133 Vidas

Balbuckis

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

-

Eksploatuoti
SD-0598 2016 06 15 2021 06 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0599 2016 06 15 2021 06 15
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
134 Dovydas

Sidabras

135 Jurij

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

-

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

SD-0600 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

SD-0601 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

Vartotojų

Samoščenko

136 Viačeslav

Golubev

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

Degiųjų
dujų

Vartotojų
degiųjų dujų

(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
-

Eksploatuoti
(technologiškai

SD-0602 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

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

137 Simonas

Baltunis

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas

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
-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SD-0603 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

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

138 Vytautas

Degiųjų
Suskystintų
Marcinkevičius dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir

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
-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių

SD-0604 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
139 Edverdas

Grubas

140 Kęstutis

Baranskas

eksploatavimą

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

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SD-0605 2016 06 15 2021 06 15

-

-

-

-

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

-

Išduoti pažymėjimą
SD-0606 2016 06 15 2019 06 15
(sertifikatą):
Eksploatuoti
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą

-

-

-

-

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
141 Algis Pilenis

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

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

Eksploatuoti
SD-0607 2016 06 15 2019 06 15
( 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)

-

-

-

-

142 Vytautas

Razmas

143 Arvydas

Kaminskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0608 2016 06 15 2019 06 15
( 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)

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0609 2016 06 15 2019 06 15
( 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

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
144 Saulius

Mikelionis

145 Jekaterina

Žuravliova

technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

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

-

Eksploatuoti
SD-0610 2016 06 15 2019 06 15
( 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)

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0611 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
146 Žydrė

-

Eksploatuoti
SD-0612 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

147 Ilma Lukošienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0613 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

148 Arvydas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0614 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
Černogolovinie dujų
naftos dujų
nė
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0615 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Balčiūnienė

Lekstutis

149 Jurgita

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
150 Daiva

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0616 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

151 Vaida Rimkutė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0617 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

152 Asta Budžytė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0618 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

153 Viktorija

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0619 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Drazdauskaitė

Baranauskienė

eksploatuoj
antys
darbininkai
154 Deimantė

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0620 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0621 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

156 Simona Jasienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0622 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

157 Roma

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0623 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Bušmaitė

155 Gražvydas

Kazėnas

Urbonavičienė

eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

158 Vida Repšienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0624 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

159 Gileta

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0625 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0626 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0627 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Mikaločiūtė

160 Renė

Apulskienė

161 Rimvydas

Vilkas

eksploatuoj
antys
darbininkai
162 Vaida

Kreipavičiūtė

163 Vida

Petkevičienė

164 Rasa

Sakalauskienė

165 Ilona

Normantienė

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0628 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0629 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0630 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0631 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

166 Agnė Kalinova Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0632 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

167 Mangirdas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0633 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0634 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0635 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Kisielius

168 Sigitas

Zubrickas

169 Gintaras

Čipkus

eksploatuoj
antys
darbininkai
170 Antanas

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0636 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0637 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

172 Rasa Alvikienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0638 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

173 Jurgita

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0639 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Jankauskas

171 Dalia

Šveikauskienė

Radčenkienė

eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

174 Lina Žukovienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0640 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

175 Asta

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0641 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

176 Erika Meilytė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0642 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

177 Raimondas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0643 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Baltrušienė

Griškus

eksploatuoj
antys
darbininkai
178 Remigijus

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0644 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0645 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

180 Vaidas Jucius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0646 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

181 Virginija

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0647 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Čepauskas

179 Juozas

Lasauskas

Leškienė

eksploatuoj
antys
darbininkai
182 Eugenija

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0648 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0649 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0650 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0651 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Levickienė

183 Lina Mėlinytė

184 Rita

185 Romena

Zebleckienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

186 Juozas Girtas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0652 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

187 Arūnas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0653 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0654 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0655 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Bagočius

188 Rasa

Vilniškaitienė

189 Daiva

Asinavičienė

eksploatuoj
antys
darbininkai
190 Jolanta

Domkienė

191 Jolanta

Toliušienė

192 Sigita

Domkienė

193 Angelė

Gerulienė

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0656 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0657 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0658 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0659 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
194 Natalija

Gylienė

195 Rimantė

Cancingerienė

196 Rasa

Masilionienė

197 Ligita

Jurkūnienė

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0660 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0661 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0662 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0663 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
198 Remigijus

-

Eksploatuoti
SD-0664 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

199 Irena Kubilienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0665 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

200 Audronė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0666 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0667 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Kvederys

Baršienė

201 Lukas

Ivanauskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
202 Rita

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

naftos dujų degalinių
įrenginius.
Eksploatuoti
SD-0668 2016 06 23 2019 06 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Asmuo,
2011-06-29 Eksploatuoti
SD-0669 2016 07 11 2021 07 11
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 16bar 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

-

-

-

-

203 Vincas Melenis Degiųjų

-

vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
204 Andrius Luotė

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

-

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

SD-0670 2016 07 11 2021 07 11

-

-

-

-

205 Birutė

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0671 2016 07 11 2021 07 11
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

Šiuperienė

naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
206 Stasys

Piepalius

207 Stasys

Piepalius

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-0672 2016 07 11 2021 07 11
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

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

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą

-

-

-

-

SD-0673 2016 07 11 2021 07 11

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
208 Loreta

Degutienė

209 Antanas

Meškauskas

210 Vytautas

Leknius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-0674 2016 07 11 2019 07 11

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-0675 2016 07 11 2019 07 11

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0676 2016 07 11 2019 07 11
( 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,

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

211 Dainius Gabnys Degiųjų

212 Algimantas

Bartkus

Vartotojų
2013-06-26 Eksploatuoti
SD-0677 2016 07 11 2019 07 11
dujų
degiųjų dujų
( techniškai 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,
dujotiekių vamzdynus
dujų slėgio
ir jų įrenginius,
reguliavimo
dujinius prietaisus,
įrenginius,
dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas)
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0678 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

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

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

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
SD-0679 2016 07 11 2019 07 11
( 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

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

produktų šalinimo
sistemas) 2016 07 11

214 Artūras Balnis

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

Eksploatuoti
SD-0680 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai
prižiūrėti)) 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)

-

-

-

-

215 Narūnas

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0681 2016 07 11 2019 07 11
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio
darbinio
slėgio dujotiekių
slėgio
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

Zableckis

-

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

Paulauskas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0682 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti)
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)

-

-

-

-

217 Aleksandr

Izotov

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

218 Bronius Kašėta Degiųjų

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

-

Eksploatuoti
SD-0683 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti)
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
SD-0684 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti)
vartotojų degiųjų dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
219 Aivaras

Paplauskas

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

produktų šalinimo
sistemas)

Eksploatuoti
SD-0685 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti)
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)

-

-

-

-

Vartotojų
2013-08-28 Eksploatuoti
SD-0686 2016 07 11 2019 07 11
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio

-

-

-

-

220 Evaldas Kuršys Degiųjų

-

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

Grigutis

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

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
SD-0687 2016 07 11 2019 07 11
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio
darbinio
slėgio dujotiekių
slėgio
vamzdynus ir jų
dujotiekių
įrenginius, dujinius
vamzdynus,
prietaisus, dujinius
dujų slėgio
technologinius
reguliavimo
įrenginius, degimo
įrenginius,
oro ir degimo
apsaugos
produktų šalinimo
nuo
sistemas)
korozijos
įrenginius)

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
222 Benas

Pušinskis

223 Rimantas

Trumpiškis

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

-

Eksploatuoti
SD-0688 2016 07 11 2019 07 11
( techniškai prižiūrėti)
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
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SD-0689 2016 07 22 2021 07 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.
224 Vytenis

Storpirštis

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

-

Eksploatuoti
SD-0690 2016 07 22 2021 07 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. 2016
07 22
225 Emilis

Kučinskas

Degiųjų
Asmuo,
2011-08-17 Eksploatuoti
SD-0691 2016 07 22 2021 07 22
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.

-

-

-

-

226 Renoldas Poška Degiųjų

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

-

Eksploatuoti
SD-0692 2016 07 22 2021 07 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.

-

-

-

-

227 Sigitas Vaitkus

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

-

Eksploatuoti
SD-0693 2016 07 22 2021 07 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.
228 Vytautas

Prascevičius

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

-

Eksploatuoti
SD-0694 2016 07 22 2021 07 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.
229 Dalia

Plekšnienė

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

-

Eksploatuoti
SD-0695 2016 07 22 2021 07 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.

-

-

-

-

230 Rimantas

Trumpiškis

231 Vytenis

Storpirštis

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

-

Vadovauti vartotojų SD-0696 2016 07 22 2021 07 22
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

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

-

Vadovauti vartotojų SD-0697 2016 07 22 2021 07 22
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

232 Gerardas

Žukauskas

233 Jurgita

Čekanavičienė

Vadovauti vartotojų SD-0698 2016 07 22 2021 07 22
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
2011-06-06 Vadovauti suskystintų SD-0699 2016 07 22 2021 07 22
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

-

-

-

-

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

-

eksploatavi
mą
234 Tautvydas

Gedvilas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0700
prižiūrėti ) 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 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0701
prižiūrėti ) 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 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

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

235 Kęstutis

Kaupinis

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

korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai
236 Mindaugas

Pranckūnas

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0702
prižiūrėti ) 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 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0703
prižiūrėti ) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynus ir
jų įrenginius, dujinius
prietaisus,
dujinius
technologinius

2016 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

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

237 Algirdas

Ažubalis

didesnio kaip
16
bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,

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

Jaruševičius

įrenginius, degimo oro ir
degimo
produktų
šalinimo sistemas).

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0704
prižiūrėti ) 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 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0705
prižiūrėti ) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio

2016 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

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

239 Eduardas

Jefimovas

didesnio kaip
16
bar

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

Makarenko

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

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

-

Eksploatuoti (techniškai
prižiūrėti ) 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-706

2016 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0707

2016 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

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

241 Arvydas

Vartotojų

Paškevičius

degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (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

242 Hendrik

Zakševskij

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemų (ne

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

-

Eksploatuoti (techniškai SD-0708
prižiūrėti,
remontuoti,matuoti,
bandyti, paleisti ir derinti
) vartotojų gamtinių 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 07 22 2019 07 22

-

-

-

-

darbininkai
243 Lina Pažėrienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

244 Rimantas

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

Degiųjų

Asmuo,

Minkus

245 Artūras

Eksploatuoti
SD-0709 2016 07 22 2019 07 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

2016 06 23 Vadovauti suskystintų SD-0710 2016 07 22 2021 07 22
naftos dujų sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

SD-0711 2016 08 12 2021 08 12

Morozovas

246 Elijas

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Sigitas Degiųjų
Asmuo,
Paulauskas
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-0712 2016 08 12 2021 08 12
(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.
247 Liuda Ūsienė

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

-

Eksploatuoti
SD-0713 2016 08 12 2021 08 12
(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.
248 Rimantas

Kleiza

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

-

Eksploatuoti
SD-0714 2016 08 12 2021 08 12
(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. 2016
08 12

-

-

-

-

249 Laimutė

Kuzmickienė

250 Darius Šatas

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

-

Eksploatuoti
SD-0715 2016 08 12 2021 08 12
(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
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių

-

Eksploatuoti
SD-0716 2016 08 12 2019 08 12
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynus
ir
jų
įrenginius,

-

-

-

-

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

Urbonas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0717 2016 08 12 2019 08 12
(techniškai 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).

-

-

-

-

252 Rita Sivickienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0718 2016 08 12 2019 08 12
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

253 Alvydas

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

-

Eksploatuoti
SD-0719 2016 08 29 2021 08 29
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos

-

-

-

-

Pukinskas

eksploatavimą
254 Vladas

Remeikis

Eksploatuoti
SD-0720 2016 08 29 2019 08 29
( 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)

-

-

-

-

Vartotojų
2013-09-02 Eksploatuoti
SD-0721 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai 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,
dujotiekių vamzdynus
dujų slėgio
ir jų įrenginius,

-

-

-

-

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

255 Algirdas Uselis Degiųjų

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
256 Kęstutis Briedis Degiųjų

257 Mindaugas

Šimkus

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0722 2016 08 29 2019 08 29
( 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)

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
SD-0723 2016 08 29 2019 08 29
( techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

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

Andruška

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
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0724 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio
darbinio
slėgio dujotiekių
slėgio
vamzdynus ir jų
dujotiekių
įrenginius, dujinius
vamzdynus,
prietaisus, dujinius
dujų slėgio
technologinius
reguliavimo
įrenginius, degimo
įrenginius,
oro ir degimo
apsaugos
produktų šalinimo
nuo
sistemas)

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
259 Aurimas

Petreikis

260 Vytautas

Vaitkus

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0725 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio
darbinio
slėgio dujotiekių
slėgio
vamzdynus ir jų
dujotiekių
įrenginius, dujinius
vamzdynus,
prietaisus, dujinius
dujų slėgio
technologinius
reguliavimo
įrenginius, degimo
įrenginius,
oro ir degimo
apsaugos
produktų šalinimo
nuo
sistemas)
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0726 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio

-

-

-

-

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

261 Edmundas

Rancas

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

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0727 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų
didesnio
sistemą (ne didesnio
kaip 16bar
kaip 16bar darbinio
darbinio
slėgio dujotiekių
slėgio
vamzdynus ir jų
dujotiekių
įrenginius, dujinius
vamzdynus,
prietaisus, dujinius
dujų slėgio
technologinius
reguliavimo
įrenginius, degimo

-

-

-

-

įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
262 Mindaugas

Puidokas

263 Marius Lapė

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

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
SD-0728 2016 08 29 2019 08 29
( techniškai prižiūrėti)
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
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0729 2016 08 29 2019 08 29
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti)
vartojimas sistemų (ne
vartotojų degiųjų dujų

-

-

-

-

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

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

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
SD-0730 2016 09 16 2021 09 16
(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.
265 Darius

Kraujalis

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

-

Eksploatuoti
SD-0731 2016 09 16 2021 09 16
(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.

-

-

-

-

266 Leonidas

Gladyševas

267 Žydrūnas

Andriejauskis

Eksploatuoti
SD-0732 2016 09 16 2019 09 16
(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).

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2011-10-24 Eksploatuoti
SD-0733 2016 09 26 2021 09 26
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 16bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius

-

-

-

-

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

-

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

Mackevičius

Degiųjų
Asmuo,
2011-09-28 Eksploatuoti
SD-0734 2016 09 26 2021 09 26
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 16bar 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
269 Aivaras

Sakalauskas

270 Šarūnas

Kontautas

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

-

Eksploatuoti
SD-0735 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0736 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo

-

-

-

-

reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
271 Egiejus

Surailovas

272 Rolandas

Beneta

sistemas)

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

-

Eksploatuoti
SD-0737 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

Eksploatuoti
SD-0738 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,

-

-

-

-

Vartotojų
degiųjų dujų

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

Vičkus

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0739 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
274 Valdas Stankus 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

-

Eksploatuoti
SD-0740 2016 09 26 2019 09 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

275 Alvydas

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

-

Eksploatuoti
SD-0741 2016 09 29 2021 09 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)

-

-

-

-

Gerdvilis

mą

276 Gilius

Rindzevičius

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-0742 2016 10 14 2021 10 14
(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.
277 Remigijus

Bagdonas

278 Aidas

Plečkaitis

279 Zigmas

Vichauskas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0743 2016 10 14 2019 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0744 2016 10 14 2019 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
SD-0745 2016 10 14 2019 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

darbininkai
280 Juozas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0746 2016 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

281 Saulius
Obolevičius

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

282 Audrius
Beliauskas

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

-

Zygmanta

20219 10
14

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0747 2016 10 14 2021 10 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginius
ir
vadovauti
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0748 2016 10 14 2019 10 14
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16

-

-

-

-

dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
283 Aldona Kuklienė

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

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0749 2016 10 14 2021 10 14
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

284 Valentinas

Okockis

285 Audrius

Lokcikas

Degiųjų
Asmuo,
2011-11-30 Eksploatuoti
SD-0750 2016 10 26 2021 10 26
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 16bar 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
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės

-

-

-

-

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SD-0751 2016 10 26 2021 10 26

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
286 Alfonsas

Ramažauskas

287 Pranas

Bėrontas

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-0752 2016 10 26 2021 10 26
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

-

-

-

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

-

Vadovauti suskystintų SD-0753 2016 10 26 2021 10 26
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,

-

-

-

-

vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
288 Egidijus

Tamošauskas

289 Petras Litvinas

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

Vartotojų

matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

-

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

2014-10-20 Eksploatuoti

SD-0754 2016 10 26 2021 10 26

-

-

-

-

SD-0755 2016 10 26 2019 10 26

-

-

-

-

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

Mačiulis

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

Degiųjų
Vartotojų
2014-10-20 Eksploatuoti
SD-0756 2016 10 26 2019 10 26
dujų
degiųjų dujų
( techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
paleisti) vartotojų
kaip 16bar
degiųjų dujų sistemą (
darbinio
dujinius
slėgio
technologinius
dujotiekių
įrenginius, degimo
vamzdynus,
oro ir degimo
dujų slėgio
produktų šalinimo
reguliavimo
sistemas)
įrenginius,
apsaugos

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
291 Andrius

Romanovas

292 Marius Austys

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

-

Eksploatuoti
SD-0757 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0758 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (

-

-

-

-

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

293 Valdas

Šilinskas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-0759 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
294 Mindaugas

Jokšas

295 Martynas

Puškorius

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

-

Eksploatuoti
SD-0760 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0761 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo

-

-

-

-

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

Valatka

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

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

Eksploatuoti
SD-0762 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

297 Airida

Meškienė

298 Gediminas

Užkuras

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

-

ksploatuoti
SD-0763 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0764 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
299 Paulius Kairys

300 Reda

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

Degiųjų
BrazlauskienėD dujų
egiųjų
dujų vartojimas
vartojimas

Suskystintų
naftos dujų
degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0765 2016 10 26 2019 10 26
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0766 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai
301 Ramūnas

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0767 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0768 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

303 Darius Veselga

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0769 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

304 Gintarė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SD-0770 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Skvarnavičius

302 Tomas

Kudrešovas

Petraškienė

eksploatuoj
antys
darbininkai
305 Saulutė

naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0771 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0772 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0773 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-0774 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų

-

-

-

-

Balionienė

306 Jolita

Radzevičienė

307 Kristina

308 Vadimas

Fominskis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius

eksploatuoj
antys
darbininkai
309 Evaldas

Iešmanta

310 Linas Šabūnas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

naftos dujų degalinių
įrenginius.
-

Eksploatuoti
SD-0775 2016 11 04 2019 11 04
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2011-11-07 Eksploatuoti
SD-0776 2016 11 14 2021 11 14
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.
311 Viktoras

Rutkauskas

312 Pavelas

Tatariškinas

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

-

Eksploatuoti
SD-0777 2016 11 14 2021 11 14
(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
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-0778 2016 11 14 2021 11 14
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

313 Kristina

Matijošaitytė

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

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-0779 2016 11 14 2021 11 14
(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.
314 Kęstutis

Sadauskas

Degiųjų
Asmuo,
2011-11-24 Eksploatuoti
SD-0780 2016 11 14 2021 11 14
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.
315 Audrius

Pankūnas

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

316 Tomas Grikštas Degiųjų

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

-

Organizuoti
SD-0781 2016 11 14 2021 11 14
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

Organizuoti
SD-0782 2016 11 14 2021 11 14
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

317 Donatas

Noreika

318 Arūnas

Astrauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-0783 2016 11 23 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-0784 2016 11 23 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
319 Donatas

Jurevičius

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

-

Eksploatuoti
SD-0785 2016 11 23 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
320 Donatas

Zaikauskas

321 Rimvydas

Kubilius

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

-

Eksploatuoti
SD-0786 2016 11 23 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai

-

-

-

-

SD-0787 2016 11 23 2021 11 23

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

322 Antanas

Merkelis

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

prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
-

Eksploatuoti
SD-0788 2016 11 23 2021 11 23
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo 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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų dujų
sistemos
eksploatavimą
323 Gintautas Zikas 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

324 Erika Degutytė Degiųjų

Suskystintų

-

Eksploatuoti
SD-0789 2016 11 23 2019 11 23
( techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
paleisti) vartotojų
degiųjų dujų sistemą (
dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas)

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

SD-0790 2016 11 28 2019 11 29

dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
325 Skirmantas

Jurkša

326 Vaida

Mališauskienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0791 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0792 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0793 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

327 Rita Dūdėnienė Degiųjų

328 Jolita

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

Suskystintų

SD-0794 2016 11 28 2019 11 29

Baliukonienė

329 Jolanta

Blažienė

330 Ingrida

Pliaugienė

331 Andžej

Nosovič

332 Vilma

dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0795 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0796 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0797 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Suskystintų

SD-0798 2016 11 28 2019 11 29

Rimavičienė

dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

333 Ala Nikulina

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0799 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

334 Asta Puišytė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0800 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

335 Erika

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-0801 2016 11 28 2019 11 29
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

-

-

-

Narkevičiūtė

336 Rimvydas

Degiųjų

Asmuo,

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

2011-12-02 Eksploatuoti

SD-0802 2016 12 13 2021 12 13

Gurklys

337 Mantas

Narbutas

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
Asmuo,
2011-11-30 Eksploatuoti
SD-0803 2016 12 13 2021 12 13
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.
338 Česlovas

Kulvietis

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

-

Eksploatuoti
SD-0804 2016 12 13 2021 12 13
(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.
339 Mantas

Narbutas

340 Mantas

Narbutas

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

2011-12-01

Organizuoti
SD-0805 2016 12 13 2021 12 13
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 12 13

Degiųjų
Vartotojo
2011-11-30 Vadovauti vartotojų SD-0806 2016 12 13 2021 12 13
dujų
degiųjų dujų
degiųjų dujų sistemų
vartojimas sistemas
eksploatavimo
eksploatuoj
(technologinio
ančios
valdymo, techninės
įmonės
priežiūros, remonto,
vadovas ar
matavimo, bandymo,
jos įgaliotas
paleidimo
ir
asmuo,
derinimo) darbams.
atsakingas
už vartotojo

degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
341 Jan Lisovski

Degiųjų
Įmonės,
2011-11-24 Vadovauti suskystintų SD-0807 2016 12 13 2021 12 13
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

-

-

-

-

342 Lina

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

-

-

-

-

Špakauskienė

-

Vadovauti suskystintų SD-0808 2016 12 13 2021 12 13
naftos dųjų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

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

Narbutas

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

Degiųjų
Įmonės,
2011-12-01 Vadovauti suskystintų SD-0809 2016 12 13 2021 12 13
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

-

-

-

-

344 Mantas

Narbutas

345 Jan Lisovski

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2011-12-01 Vadovauti suskystintų SD-0810 2016 12 13 2021 12 13
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
elsploatavi
mą

-

Anuliuotas
2017 10 12

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2011-11-24 Vadovauti suskystintų SD-0811 2016 12 13 2021 12 13
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
elsploatavi
mą
346 Remigijus

Kazakevičius

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

-

Eksploatuoti
SD-0812 2016 12 13 2021 12 13
(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.

-

-

-

-

347 Mantas

Narbutas

348 Ligita

Kinderienė

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

Suskystintų 2011-12-01 Organizuoti
SD-0813 2016 12 13 2021 12 13
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(SN
D
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių
ir
pilstymo
postų)
įrenginių
elsploatavi
mo
organizavim
ą.

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų

2011-12-22 Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

SD-0814 2016 12 21 2021 12 21

-

Anuliuotas
2017 10 12

-

-

-

-

-

-

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

R_07/09(L1)

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

