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

Igoris
Rachmangulovas

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

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

7

8

9

2018 01 25 Vadovauti
SD-1102 2018 01 26 2023 01 26
suskystintų
naftos
dųjų
ir
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir derinimo
) darbams.

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

naftos dujų
ar suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
2

Algirdas
Kibirkštis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

3

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

2018 01 25 Eksploatuoti
SD-1103 2018 01 26 2021 01 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

2013-01-28

-

-

-

-

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

SD-1104 2018 01 31 2023 01 31

suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
4

Viktoras
Tereščenka

Degiųjų
Vartotojų
2011-02-28 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1105 2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

5

Rolandas
Verketis

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

SD-1106 2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

-

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

darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
6

Arūnas
Kleinauskas

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

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

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

SD-1107 2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

antys
darbininkai

sistemas).

7

Liutauras
Linkevičius

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

SD-1108 2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

8

Vytautas
Žukaitis

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

-

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

SD-1109 2018 01 31 2021 01 31

-

-

-

-

dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
9

Tautvydas
Cikanas

10 Donatas

Neseckas

11 Giedrius

Balčiūnas

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-1110
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1111
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SD-1112
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

antys
darbininkai
12 Linas Dūdonis

-

Eksploatuoti
SD-1113
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

13 Edvinas Pocius Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1114
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

14 Sigitas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1115
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SD-1116
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 02 09 2021 02 09

-

-

-

-

Kazlauskas

15 Arūnas

Karpavičius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

antys
darbininkai
16 Vidmantas

Dilba

17 Arūnas

Chodoravičius

Degiųjų
Asmuo,
2013-02-28 Eksploatuoti
SD-1117
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2012-09-27 Eksploatuoti
SD-1118
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

18 Igoris

Krivorotovas

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,
2013-06-27 Eksploatuoti
SD-1119
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

2018 02 23 2023 02 23

-

-

-

-

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

Krivorotovas

20 Vidmantas

Šidlauskas

Degiųjų
Vartotojo
2013-06-27 Vadovauti vartotojų SD-1120 2018 02 23 2023 02 23
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

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

-

-

-

-

2014-07-17 Eksploatuoti
Vartotojų
degiųjų dujų
(technologiškai

SD-1121 2018 02 23 2023 02 23

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

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.
21 Jonas Jurgelis

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

-

SD-1122 2018 02 23 2021 02 23
Eksploatuoti
(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).

-

-

-

-

22 Arvydas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti SD-1123 2018 02 23 2021 0 21
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

-

-

-

-

Domeikis

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

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

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).

2013-01-31

Vadovauti SD-1124 2018 02 23 2023 02 23
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
24 Inga

Glušokienė

25 Zenonas

Stulpinas

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
SD-1125 2018 02 23 2023 02 23
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1126 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų

-

-

-

-

darbininkai
26 Vladas

Skeiveris

27 Artūras

Gavėnas

28 Algirdas

Vaitkus

gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1127 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1128 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1129 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

29 Virginijus

Jonaitis

30 Saulius

Norkūnas

31 Vytautas

Poškus

32 Algimantas

Zakarauskas

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1130 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-03-18 Eksploatuoti
SD-1131 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2012-09-06 Eksploatuoti
SD-1132 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

2013-03-27 Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

Suslėgtų
gamtinių

SD-1133 2018 02 23 2021 02 23

vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
33 Vytautas

Baltrušaitis

34 Povilas

Viskontas

Degiųjų
Suslėgtų
dujų
gamtinių
vartojimas dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.
2012-09-06 Eksploatuoti
SD-1134 2018 02 23 2021 02 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.
-

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

SD-1135 2018 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Venckus

36 Vytautas

Ruginis

Degiųjų
Vartotojų
2015-02-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojo
slėgio
suskystintų naftos
dujotiekių
dujų sistemą (ne
vamzdynus,
didesnio kaip 16bar
dujų slėgio
darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius, degimo
eksploatuoj
oro ir degimo
antys
produktų šalinimo
darbininkai
sistemas).

SD-1136 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Degiųjų
dujų

SD-1137 2018 02 28 2021 02 28

-

-

-

-

Vartotojų
2015-02-19 Eksploatuoti
degiųjų dujų
( techniškai

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

Narvydaitė

38 Mindaugas

Baltmiškis

prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) vartotojo
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
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1138 2018 02 28 2021 02 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
SD-1139 2018 02 28 2021 02 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

darbininkai
39 Mindaugas

Kuneika

40 Vytautas

Bendikas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

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

2012-10-01 Vadovauti
SD-1140 2018 03 09 2023 03 09
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimui.

-

Eksploatuoti
SD-1141 2018 03 23 2023 03 23
(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.
41 Rimantas

Laukevičius

Degiųjų
Asmuo,
2013-05-30 Eksploatuoti
SD-1142 2018 03 23 2023 03 23
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

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

Maskeliūnas

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

-

Eksploatuoti
SD-1143 2018 03 23 2023 03 23
(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.
43 Simonas

Matulevičius

44 Bronius

Maskeliūnas

Degiųjų
Asmuo,
2011-07-04 Eksploatuoti
SD-1144 2018 03 23 2023 03 23
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios

-

-

-

-

-

Vadovauti vartotojų SD-1145 2018 03 23 2023 03 23
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės

įmonės
vadovas ar
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
45 Mindaugas

Šimkevičius

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

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

-

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

SD-1146 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
46 Julius

Ambraziūnas

47 Romas

Daugnora

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

-

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

SD-1147 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SD-1148 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

48 Giedrė

Pečiulienė

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

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

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

SD-1149 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

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

Gedvilas

Degiųjų
Asmuo,
2013-03-04 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti

SD-1150 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
50 Marius Petraitis Degiųjų

51 Vytautas Alyta

Asmuo,
2013-03-04 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

SD-1151 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo

SD-1152 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

2013-03-04

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

52 Artūras

Bukauskas

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,
2013-03-04 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

SD-1153 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

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.
53 Kęstutis

Mažeika

Degiųjų
Asmuo,
2013-05-03 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir

SD-1154 2018 03 28 2023 03 28

-

-

-

-

organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
54 Rimas Gailius

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1155 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

55 Gintaras

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą

SD-1156 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Pilkaitis

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

Endzinas

(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
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1157 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

57 Edmundas

Šideikis

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

58 Leonid Golikov Degiųjų

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

-

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

SD-1158 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

SD-1159 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
59 Darius

Žvirzdinas

60 Danutė

Jonikienė

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

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

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

Degiųjų
Vartotojų
2007-04-12 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,

SD-1160 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

SD-1161 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

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

61 Juozas

Montvydas

62 Darijus

Mylokas
Mikelkevičius

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

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1162 2018 03 28 2021 03 28

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-1163 2018 04 06 2023 04 06
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

63 Mindaugas

Jasiukaitis

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

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-1164 2018 04 06 2023 04 06
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

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

Sasnauskas

Degiųjų
Asmuo,
2015-02-13 Eksploatuoti
SD-1165 2018 04 06 2023 04 06
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo

-

-

-

-

sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
65 Antanas

Bartkevičius

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1166 2018 04 06 2023 04 06
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

66 Gediminas

Kiselis

67 Nerijus

Čiuberkis

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1167 2018 04 06 2023 04 06
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1168 2018 04 06 2023 04 06
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo

-

-

-

-

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

Mykolas
Mikelkevičius

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

-

Vadovauti vartotojų SD-1169 2018 04 06 2023 04 06
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

mą
69 Mindaugas

Jasiukaitais

70 Aloyzas

Pupelis

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-1170 2018 04 06 2023 04 06
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

-

Vadovauti vartotojų SD-1171 2018 04 06 2023 04 06
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

mą
71 Česlovas

Rasimavičius

72 Aleksejus

Koškinas

Degiųjų
Vartotojo
2013-04-18 Vadovauti vartotojų SD-1172 2018 04 06 2023 04 06
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

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
2013-04-18 Vadovauti vartotojų SD-1173 2018 04 06 2023 04 06
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
73 Tomas

Janutėnas

74 Vidmantas

Motiejūnas

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-1174 2018 04 06 2023 04 06
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojo
2013-04-18 Vadovauti vartotojų SD-1175 2018 04 06 2023 04 06
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
75 Arnoldas

Miknius

76 Vladas Gustas

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-1176 2018 04 06 2023 04 06
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1177 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai

77 Darius Augutis

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.

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1178 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

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

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.

78 Mantas

Lukminas

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1179 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius,
degimo
eksploatuoj
oro
ir
degimo
antys
produktų
šalinimo
specialistai
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.
79 Saulius

Kulakauskas

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1180 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius,
degimo
eksploatuoj
oro
ir
degimo
antys
produktų
šalinimo
specialistai
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.
80 Saulius

Jakucevičius

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1181 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
specialistai

81 Kęstutis

Šmatavičius

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.

Degiųjų
2013-04-18 Eksploatuoti
SD-1182 2018 04 06 2023 04 06
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16

-

-

-

-

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

82 Arūnas Latvys

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne

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.
-

SD-1183 2018 04 06 2023 04 06
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

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

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.
83 Juozas Dedura

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

-

SD-1184 2018 04 06 2023 04 06
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas) ir vadovauti
vartotojų
degiųjų
dujų sistemos (ne
didesnio kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių vamzdynų
ir
jų
įrenginių,

-

-

-

-

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

Staliorevičius

85 Jonas Budėnas

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

-

SD-1185 2018 04 06 2021 04 06
Eksploatuoti
(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

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Vartotojų

SD-1186 2018 04 06 2021 04 06

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

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

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

-

Eksploatuoti
SD-1187 2018 04 06 2021 04 06
(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

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
87 Gintautas

Juknelis

88 Zigmas

Mazilevskis

įrenginius,
oro
ir
produktų
sistemas

degimo
degimo
šalinimo

Degiųjų
Vartotojų
2013-03-27 Eksploatuoti
SD-1188 2018 04 06 2021 04 06
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16
dujotiekių
bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius,
degimo
korozijos
oro
ir
degimo
įrenginius)
produktų
šalinimo
eksploatuoj
sistemas
antys
darbininkai

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1189 2018 04 06 2021 04 06
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų

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

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

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

-

Eksploatuoti
SD-1190 2018 04 06 2021 04 06
(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

-

-

-

-

antys
darbininkai
90 Darius

Remeika

91 Arūnas

Žemaitis

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

-

Eksploatuoti SD-1191 2018 04 06 2021 04 06
(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
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,

-

Eksploatuoti
SD-1192 2018 04 06 2021 04 06
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

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

Kulbickas

93 Rytis Petrikas

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

Vartotojo

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

-

Eksploatuoti
SD-1193 2018 04 06 2021 04 06
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

2017-02-23 Vadovauti

vartotojų SD-1194

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Laukevičius

95 Petras

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

vartotojų SD-1195 2018 04 20 2023 04 20
Degiųjų
Vartotojo
2013-05-30 Vadovauti
degiųjų dujų sistemų
dujų
degiųjų dujų
eksploatavimo
vartojimas sistemas
(technologinio valdymo,
eksploatuoj
techninės
priežiūros,
ančios
remonto,
matavimo,
įmonės
bandymo, paleidimo ir
vadovas ar
derinimo) darbams.
jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą

Degiųjų

Vartotojo

2013-06-27 Vadovauti

vartotojų SD-1196

2018 04 20 2023 04 20

-

-

-

-

-

-

-

-

Varslauskas

96 Edmundas

Šimoniūtis

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

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

Degiųjų
Asmuo,
2011-12-27 Eksploatuoti
SD-1197 2018 04 20 2023 04 20
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo

-

-

-

-

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

Šmigelskis

Degiųjų
Asmuo,
2013-02-07 Eksploatuoti
SD-1198 2018 04 20 2023 04 20
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

98 Petras

Varslaukas

99 Edvardas

Kymantas

Degiųjų
Asmuo,
2013-06-27 Eksploatuoti
SD-1199 2018 04 20 2023 04 20
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1200 2018 04 20 2023 04 20
(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.
100 Anna

Oblačinska

Degiųjų
Įmonės,
2013-03-18 Vadovauti
SD-1201 2018 04 20 2023 04 20
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros ) darbams.
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų

-

-

-

-

degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
101 Vitalijus

Ščupakovas

Degiųjų
Įmonės,
2013-06-27
Vadovauti SD-1202 2018 04 20 2023 04 20
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros ) darbams.
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

102 Asta Veberienė Degiųjų

Įmonės,
2013-06-10 Vadovauti
SD-1203 2018 04 20 2023 04 20
dujų
eksploatuoj
suskystintų
naftos
vartojimas ančios
dųjų
degalinių
suskystintų
įrenginių
naftos dujų
eksploatavimo
degalines,
(technologinio
filialų
valdymo, techninės
vadovai,
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

-

-

-

-

struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
103 Jonas

Stankevičius

104 Artūras Stokna

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

-

Eksploatuoti
SD-1204 2018 04 20 2021 04 20
(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

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Vartotojų

SD-1205 2018 04 20 2021 04 20

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

Jakštas

(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
Vartotojų
2013-06-27 Eksploatuoti
SD-1206 2018 04 20 2021 04 20
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16
dujotiekių
bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius

-

-

-

-

nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
106 Antanas

Mikulis

107 Janina

Karnilaitė

įrenginius,
oro
ir
produktų
sistemas

degimo
degimo
šalinimo

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-14 Eksploatuoti
SD-1207 2018 04 20 2021 04 20
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16
dujotiekių
bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius,
degimo
korozijos
oro
ir
degimo
įrenginius)
produktų
šalinimo
eksploatuoj
sistemas
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1208 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių

antys
darbininkai
108 Edgaras

įrenginius.

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1209 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

109 Sonata
Medzikauskienė

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1210 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

110 Valentina

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1211 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SD-1212 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių

-

-

-

-

Rakauskas

Vaičkuvienė

111 Vytas

Rakauskas

antys
darbininkai
112 Beata Alionienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

113 Romusis

Stanislovas
Butkus

įrenginius.
-

Eksploatuoti
SD-1213 2018 04 20 2021 04 20
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-29 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už

SD-1214 2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

-

-

-

-

vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
114 Simonas

Granickas

115 Vaidas

Auškalnis

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1215 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio

SD-1216 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

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

Žąsytis

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

117 Vytautas

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

118 Darius Žutautas Suskystint

Suskystintų
ų
naftos naftos dujų
dujų
įmonių
laikymas, vadovai ar

dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).
2015-04-22 Eksploatuoti
SD-1217 2018 04 23 2021 04 23
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

2015-04-22

-

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

SD-1218 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų, SND

SD-1219 2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

pilstymas, jų įgalioti
skirstymas asmenys ir
ir tiekimas filialų
vadovai,
atsakingi
už
suskystintų
naftos dujų
sistemų
(SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų
sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
119 Darius Žutautas Suskystint

ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

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

-

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

SD-1220 2018 04 23 2023 04 23

-

-

-

-

pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų )
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

12 Pranas
0 Norvaišas

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

(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.
-

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

SD-1221 2018 04 23 2021 04 23

-

-

-

-

12 Rūta
1 Marčiulaitienė

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

122 Gintaras Kairys Degiųjų

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

-

Vadovauti
SD-1222 2018 05 11 2023 05 11
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1223 2018 05 25 2023 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius

-

-

-

-

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

Siniauskas

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

-

Eksploatuoti SD-1224 2018 05 25 2021 05 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

124 Gražvydas

Čepokas

125 Laimontas

Peikštenis

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

-

Eksploatuoti
SD-1225 2018 05 25 2021 05 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
SD-1226 2018 05 25 2021 05 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

126 Nerijus Jakštas

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

-

Eksploatuoti
SD-1227 2018 05 25 2021 05 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

127 Rytis Savickas

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio

-

Eksploatuoti
SD-1228 2018 05 25 2021 05 25
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

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

Antanas
Balčikonis

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

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

-

Eksploatuoti
SD-1229 2018 05 25 2023 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.
129 Sigitas Šlepikas Degiųjų

Asmuo,
2013-05-21 Eksploatuoti
SD-1230 2018 05 25 2023 05 25
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos

-

-

-

-

eksploatavimą.
130 Saulius Butkus

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

-

Eksploatuoti
SD-1231 2018 05 25 2023 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

131 Edgaras

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos

-

Eksploatuoti
SD-1232 2018 05 25 2023 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

-

-

-

-

Kuliešius

eksploatavi
mą

132 Erika Surudė

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

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.
-

Vadovauti
SD-1233 2018 05 25 2023 05 25
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
133 Rasa Valinčienė 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
SD-1234 2018 05 25 2023 05 25
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

134 Donatas

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

-

Vadovauti
SD-1235 2018 05 25 2023 05 25
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

Skaringa

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

Malašauskas

valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

Degiųjų
2014-07-17 Eksploatuoti
SD-1236 2018 05 25 2023 05 25
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemas (ne
valdyti,
techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16 bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti)
vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius,
degimo

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
specialistai

136 Antanas

Morkevičius

137 Eduard Majer

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

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
SD-1237 2018 05 25 2021 05 25
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2012-12-17 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,

SD-1238 2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

138 Paulius Laučys Degiųjų

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

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

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

SD-1239 2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

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

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

-

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

SD-1240 2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
140 Saulius

Penkauskas

141 Kęstutis

Jonaitis

Degiųjų
Asmuo,
2012-02-10 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

SD-1241 2018 05 30 2023 05 30

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemų (ne

SD-1242 2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
( techniškai
prižiūrėti,

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

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

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

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

SD-1243 2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
143 Rimvydas

Giedra

144 Gintaras

Beliūnas

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Vartotojų
2015-06-17 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai
Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

-

SD-1244 2018 05 30 2021 05 30

-

-

-

-

Eksploatuoti
SD-1245 2018 06 22 2023 06 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.
145 Vytautas Gustas Degiųjų

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

-

Eksploatuoti
SD-1246 2018 06 22 2023 06 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.
146 Skirmantas

Barzdaitis

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

-

Eksploatuoti
SD-1247 2018 06 22 2023 06 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.
147 Jurij

Verchoturov

148 Algirdas

Jasonis

Degiųjų
Asmuo,
2013-04-05 Eksploatuoti
SD-1248 2018 06 22 2023 06 22
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti,
techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-07-17
Eksploatuoti SD-1249 2018 06 22 2021 06 22
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,

-

-

-

-

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

Damušis

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

Degiųjų
Vartotojų
2015-07-17 Eksploatuoti
SD-1250 2018 06 22 2021 06 22
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16
dujotiekių
bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius,
degimo
korozijos
oro
ir
degimo

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

produktų
sistemas

šalinimo

150 Algis Montvila Degiųjų

Vartotojų
2015-08-14 Siūloma suteikti šias SD-1251 2018 06 22 2021 06 22
dujų
degiųjų dujų
teises: Eksploatuoti
vartojimas sistemas (ne
(techniškai prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16 bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti)
vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip 16
vamzdynus,
bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius,
degimo
įrenginius)
oro
ir
degimo
eksploatuoj
produktų
šalinimo
antys
sistemas
darbininkai

-

-

-

-

151 Rimantas

Degiųjų
Vartotojų
2015-07-17 Eksploatuoti
SD-1252 2018 06 22 2021 06 22
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16

-

-

-

-

Stankevičius

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

Plančiūnas

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

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

-

Eksploatuoti SD-1253 2018 06 22 2021 06 22
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

153 Arūnas

-

Organizuoti
SD-1254 2018 06 22 2023 06 22
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

154 Arūnas

-

Vadovauti
SD-1255 2018 06 22 2023 06 22
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
Kondratavičius dujų
naftos dujų
vartojimas degalinių
vadovai ir
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
Degiųjų
Įmonės,
Kondratavičius dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų
naftos dujų
degalines,
filialų
vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suskystintų
naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą

155 Gintaras

-

Eksploatuoti
SD-1256 2018 06 22 2023 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius
ir
vadovauti suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

156 Alma Šauklienė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1257 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

157 Auksė

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

-

Eksploatuoti
SD-1258 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

Kęstutis
Stakeliūnas

158 Gitana

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

Degiųjų

Suskystintų

SD-1259 2018 06 22 2021 06 22

Krivinskienė

159 Ieva

Valevičienė

160 Marija

Suodaitienė

161 Renata

Milgevičienė

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-1260 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1261 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1262 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

-

-

-

-

162 Aušra Skeirienė Degiųjų

Suskystintų

SD-1263 2018 06 22 2021 06 22

dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
163 Inga

Vaičiūnienė

164 Marius

Jančaitis

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

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1264 2018 06 22 2021 06 22
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

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

-

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

-

-

-

-

SD-1265 2018 06 27 2023 06 27

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

Simaitis

166 Valdas

Ramanauskas

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

SD-1266 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

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

-

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

SD-1267 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

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

Ežerskis

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

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

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

SD-1268 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

antys
darbininkai

sistemas).

168 Dalius Kalvis

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

SD-1269 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

169 Rimantas

Degiųjų
Vartotojų
2013-04-30 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
paleisti ) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
( dujinius
dujotiekių
technologinius
vamzdynus,
įrenginius, degimo

SD-1270 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

Staponas

-

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

oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

170 Robertas Jasas

Degiųjų
Vartotojų
2013-04-30 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
paleisti ) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
( dujinius
dujotiekių
technologinius
vamzdynus,
įrenginius, degimo
dujų slėgio
oro ir degimo
reguliavimo
produktų šalinimo
įrenginius,
sistemas).
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

SD-1271 2018 06 27 2021 06 27

-

-

-

-

171 Jonas Rupšys

Degiųjų

SD-1272 2017 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

Asmuo,

2013-06-25 Eksploatuoti

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

172 Pranas Pikturna Degiųjų

(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.

Asmuo,
2006-06-27 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16

SD-1273 2017 07 20 2023 07 20

-

-

-

-

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.
173 Žilvinas

Jankauskas

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo

SD-1274 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

antys
darbininkai

sistemas).

174 Vaidas Ruginis

Degiųjų
Vartotojų
2015-07-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1275 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

175 Egidijus

Degiųjų
Vartotojų
2013-04-29 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio

SD-1276 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

Lidžius

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

Čeponas

177 Justinas Žilis

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,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1277 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

SD-1278 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

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

178 Maksim

Kurnosenko

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

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

-

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

SD-1279 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

179 Tomas

Mažeikis

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

180 Valdas Užuotas Degiųjų

Vartotojų

-

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

SD-1280 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

-

Eksploatuoti

SD-1281 2017 07 20 2021 07 20

-

-

-

-

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

Šmidtas

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

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

-

Eksploatuoti
SD-1282 2018 07 27 2023 07 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.
182 Jūratė

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

183 Jurij

Degiųjų

Vartotojų

-

Vadovauti
SD-1283 2018 07 27 2023 07 27
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

2018-06-22 Eksploatuoti

SD-1284 2018 07 27 2021 07 27

-

-

-

-

-

-

-

-

Verchoturov

degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

(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

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

184 Vitalij

Bondarčuk

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

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

-

Eksploatuoti
SD-1285 2018 07 27 2021 07 27
(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

-

-

-

-

darbininkai

produktų
sistemas

šalinimo

185 Kęstutis Kelpša 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
darbininkai

-

Eksploatuoti SD-1286 2018 07 27 2021 07 27
(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

-

-

-

-

186 Artūras

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti SD-1287 2018 07 27 2021 07 27
(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

-

-

-

-

Dunajevskis

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

korozijos
įrenginius)
eksploatuojan
tys
darbininkai

187 Benas Česonis

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

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

Eksploatuoti
SD-1288 2018 08 24 2023 08 24
(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.

-

-

-

-

188 Ričardas

Draugelis

189 Valdemaras

Žilionis

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

-

Eksploatuoti
SD-1289 2018 08 24 2023 08 24
(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. 2023
08 23

-

-

-

-

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

-

Vadovauti
SD-1290 2018 08 24 2023 08 24
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

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

Volkavičius

192 Olegas

Vasiljevas

valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

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

-

Organizuoti
SD-1291 2018 08 24 2023 08 24
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Vartotojų
Degiųjų
degiųjų dujų
dujų
vartojimas sistemas (ne

-

Eksploatuoti
SD-1292 2018 08 24 2021 08 24
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų

-

-

-

-

didesnio kaip
16 bar
darbinio

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

193 Tomas

Stankevičius

194 Valentinas

Bernatavičius

195 Alvidas

Volkavičius

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
SD-1293 2018 08 24 2021 08 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1294 2018 08 24 2021 08 24
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint Suskystintų
ų
naftos naftos dujų
dujų
įmonės

-

Vadovauti
SD-1295 2018 08 24 2018 08 24
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND

-

-

-

-

196 Alvidas

Volkavičius

laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

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

-

Organizuoti
SD-1296 2018 08 24 2018 08 24
suskystintų
naftos
dujų sistemų (SND
rezervuarų,
SND
skirstomųjų sistemų,
pilstymo
stočių ir
pilstymo
postų)
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

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

Balakauskas

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

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

-

Eksploatuoti
SD-1297 2018 08 24 2018 08 24
(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.
198 Mindaugas

Daraška

199 Bronius Valys

Degiųjų
Vartotojo
2017-08-30 Vadovauti vartotojų
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

SD-1298 2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

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

SD-1299 2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

-

Organizuoti
suskystintų naftos
dujų degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

200 Bronius Valys

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

SD-1300 2018 08 29 2023 08 29

-

-

-

-

201 Mindaugas

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius

SD-1301 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Mišeika

-

korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
202 Vydmantas

Jundulas

203 Virginijus

Vrubliauskas

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas).

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio
dujų slėgio
dujotiekių
reguliavimo
vamzdynus ir jų
įrenginius,
įrenginius, dujinius
apsaugos
prietaisus, dujinius
nuo
technologinius
korozijos
įrenginius, degimo
įrenginius)
oro ir degimo
eksploatuoj
produktų šalinimo
antys
sistemas).
darbininkai

SD-1302 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-09-16 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,

SD-1303 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

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

Vasiliauskis

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
2015-09-16 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti )
darbinio
vartotojų degiųjų
slėgio
dujų sistemą
dujotiekių
(dujinius
vamzdynus,
technologinius
dujų slėgio
įrenginius, degimo
reguliavimo
oro ir degimo
įrenginius,
produktų šalinimo
apsaugos
sistemas).
nuo
korozijos

SD-1304 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
205 Gintaras Šeškus 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

206 Artūras

Prekeris

-

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

SD-1305 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-09-16 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti )
darbinio
vartotojų degiųjų
slėgio
dujų sistemą

SD-1306 2018 08 29 2021 08 29

-

-

-

-

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

207 Nataša

Beržinskienė

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

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

-

Vadovauti
SD-1307 2018 09 21 2023 09 21
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

eksploatavi
mą
208 Vytautas Gervė Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

209 Darius

Tirevičius

2015-09-11 Eksploatuoti
SD-1308 2018 09 21 2021 09 21
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) suskystintų
naftos ir suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių įrenginius.

Degiųjų
Asmuo,
2013-10-09 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
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

SD-1309 2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

-

-

-

-

sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
210 Aurimas

Butavičius

211 Vasilij

Kosogorov

Degiųjų
Vartotojo
2015-09-03 Vadovauti vartotojų
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

SD-1310 2018 09 26 2023 09 26

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-08-19 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
( techniškai
vartojimas sistemų (ne
prižiūrėti,
didesnio
remontuoti, matuoti,
kaip 16bar
bandyti, paleisti ir
darbinio
derinti) vartotojų
slėgio
degiųjų dujų sistemą
dujotiekių
(ne didesnio kaip
vamzdynus,
16bar darbinio slėgio

SD-1311 2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

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

Kalendra

213 Gintautas

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,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SD-1312 2018 09 26 2021 09 26

-

-

-

-

Degiųjų

-

Eksploatuoti

SD-1313 2018 10 05 2023 10 05

-

-

-

-

Asmuo,

Samušis

214 Linas

Abromaitis

dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų
sistemos
eksploatavi
mą

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(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-1314
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

215 Arūnas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1315
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1316
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

217 Gintas Veiverys Degiųjų

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1317
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

218 Arūnas

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1318
(technologiškai valdyti,
techniškai
prižiūrėti)
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius.

2018 10 05 2021 10 05

-

-

-

-

Savulionis

216 Vidas

Morkūnas

Raulinaitis

219 Arūnas

Rumbutis

220 Aidas Keblys

Degiųjų
Asmuo,
2013-11-07 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.

SD-1319 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

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

SD-1320 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

-

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

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) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
221 Arturas

Šaparnis

Degiųjų
Asmuo,
2013-10-09 Eksploatuoti
dujų
atsakingas
(technologiškai
vartojimas už vartotojo
valdyti, techniškai
degiųjų dujų
prižiūrėti,
sistemos
remontuoti, matuoti,
eksploatavi
bandyti, paleisti ir
mą
derinti) vartotojo
gamtinių dujų
sistemą (ne didesnio
kaip 16 bar darbinio
slėgio dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius

SD-1321 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

įrenginius, degimo
oro ir degimo
produktų šalinimo
sistemas) ir
organizuoti ir būti
atsakingam už
vartotojo degiųjų
dujų sistemos
eksploatavimą.
222 Algirdas Vitkus 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-1322 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

223 Algirdas

Degiųjų
Vartotojo
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas
eksploatuoj
ančios
įmonės
vadovas ar

-

Vadovauti vartotojų
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

SD-1323 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

Gedrimas

jos įgaliotas
asmuo,
atsakingas
už vartotojo
degiųjų dujų
sistemų
eksploatavi
mą
224 Paulius Čepelė

paleidimo ir
derinimo) darbams.

Degiųjų
Vartotojų
2010-11-08 Eksploatuoti
SD-1324 2018 10 24 2023 10 24
dujų
degiųjų dujų
(technologiškai
vartojimas sistemų (ne
valdyti, techniškai
didesnio
prižiūrėti,
kaip 16bar
remontuoti, matuoti,
darbinio
bandyti, paleisti ir
slėgio
derinti) vartotojų
dujotiekių
degiųjų dujų sistemą
vamzdynus,
(ne didesnio kaip 16
dujų slėgio
bar darbinio slėgio
reguliavimo
dujotiekių
įrenginius,
vamzdynus ir jų
apsaugos
įrenginius, dujinius
nuo
prietaisus, dujinius
korozijos
technologinius
įrenginius)
įrenginius, degimo
eksploatuoj
oro ir degimo
antys
produktų šalinimo
specialistai
sistemas) ir (ar)
vadovauti vartotojų
degiųjų dujų sistemos
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių vamzdynų

-

-

-

-

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

Montvydas

Degiųjų
Vartotojų
2015-04-22 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16bar
derinti) vartotojų
darbinio
degiųjų dujų
slėgio
sistemą (ne didesnio
dujotiekių
kaip 16bar darbinio
vamzdynus,
slėgio dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius, degimo
korozijos
oro ir degimo
įrenginius)
produktų šalinimo
eksploatuoj
sistemas).
antys
darbininkai

226 Juozas Eidėnas Degiųjų

Vartotojų
2015-10-21 Eksploatuoti
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemų (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir

SD-1325 2018 10 24 2021 10 24

-

-

-

-

SD-1326 2018 10 24 2021 10 24

-

-

-

-

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

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

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).
2013-12-11

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

SD-1327 2018 10 24 2023 10 24

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą.
228 Gintautas

Anzelis

229 Gediminas

Kalinauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-1328 2018 10 26 2023 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas)
ir
organizuoti ir būti
atsakingam
už
vartotojo
degiųjų
dujų
sistemos
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-1329 2018 10 26 2023 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

-

-

-

-

sistemos
eksploatavi
mą

230 Romas

Pavasaris

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

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-1330 2018 10 26 2023 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojo
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio
dujotiekių

-

-

-

-

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

Chomskienė

232 Jolanta Jodko

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

-

Organizuoti
SD-1331 2018 10 26 2023 10 26
suskystintų
naftos
dujų
degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suskystintų

-

Vadovauti suskystintų SD-1332
naftos dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros)

-

-

-

-

2018 10 26 2023 10 26

darbams.

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

Chomskienė

234 Darius

Juozapavičius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai
Degiųjų
Įmonės,
dujų
eksploatuoj
vartojimas ančios
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalines,
filialų

2015-09-11 Eksploatuoti

(technologiškai valdyti,
techniškai prižiūrėti )
suskystintų naftos dujų
degalinių įrenginius ir
(ar)
vadovauti
suskystintų naftos dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo darbams.

-

SD-1333 2018 10 26 2023 10 26

Vadovauti
suslėgtų SD-1334
gamtinių dųjų degalinių
įrenginių eksploatavimo
(technologinio valdymo,
techninės
priežiūros,
remonto,
matavimo,
bandymo, paleidimo ir
derinimo ) darbams.

2018 10 26 2023 10 26

-

-

-

-

-

-

-

-

vadovai,
struktūrinių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
suslėgtų
gamtinių
dujų
degalinių
įrenginių
eksploatavi
mą
235 Robertinas

Paleckis

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

-

Eksploatuoti
SD-1335 2018 10 26 2021 10 26
(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

-

-

-

-

236 Sigitas Karalius Degiųjų

2015-06-12 Eksploatuoti
SD-1336 2018 10 26 2021 10 26
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-10-28
Eksploatuoti SD-1337 2018 11 23 2021 11 23
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir
kaip 16 bar
derinti)
vartotojų
darbinio
degiųjų dujų sistemą
slėgio
(ne didesnio kaip 16
dujotiekių
bar darbinio slėgio
vamzdynus,
dujotiekių
dujų slėgio
vamzdynus ir jų
reguliavimo
įrenginius, dujinius
įrenginius,
prietaisus, dujinius
apsaugos
technologinius
nuo
įrenginius,
degimo
korozijos
oro
ir
degimo
įrenginius)
produktų
šalinimo
eksploatuoj
sistemas
antys
darbininkai

-

-

-

-

Degiųjų
Vartotojų
2015-10-28
Eksploatuoti SD-1338 2018 11 23 2021 11 23
dujų
degiųjų dujų
(techniškai prižiūrėti,
vartojimas sistemas (ne
remontuoti, matuoti,
didesnio
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

237 Robertas

Karosas

238 Ričardas

Venslovas

kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
239 Alvydas Kairys Degiųjų

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

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

-

Eksploatuoti SD-1339 2018 11 23 2021 11 23
(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

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai

sistemas

240 Dainius Kairys

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

-

Eksploatuoti SD-1340 2018 11 23 2021 11 23
(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

-

-

-

-

241 Gintautas

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

-

Eksploatuoti SD-1341 2018 11 23 2021 11 23
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 16
bar darbinio slėgio

-

-

-

-

Vaivada

vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai
242 Saulius Virkutis Degiųjų

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

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

-

Eksploatuoti SD-1342 2018 11 23 2021 11 23
(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

-

-

-

-

243 Valentinas

Žitkevičius

244 Vygantas

Macys

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

-

Eksploatuoti SD-1343 2018 11 23 2021 11 23
(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
Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 16 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,

-

Eksploatuoti SD-1344 2018 11 23 2021 11 23
(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

-

-

-

-

apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

245 Artūras Širichaj Degiųjų

Vartotojų
dujų
degiųjų dujų
vartojimas sistemas (ne
didesnio
kaip 3 bar
darbinio
slėgio
dujotiekių
vamzdynus,
dujų slėgio
reguliavimo
įrenginius,
apsaugos
nuo
korozijos
įrenginius)
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti SD-1345 2018 11 23 2021 11 23
(techniškai prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
vartotojų
degiųjų dujų sistemą
(ne didesnio kaip 3
bar darbinio slėgio
dujotiekių
vamzdynus ir jų
įrenginius, dujinius
prietaisus, dujinius
technologinius
įrenginius,
degimo
oro
ir
degimo
produktų
šalinimo
sistemas

-

-

-

-

246 Genadijus

Degiųjų
Asmuo,
dujų
atsakingas
vartojimas už vartotojo
degiųjų dujų

-

Eksploatuoti
SD-1346 2018 11 23 2023 11 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

-

-

-

-

Kurganovas

sistemos
eksploatavi
mą

247 Edvardas

Mozūraitis

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

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-1347 2018 11 23 2023 11 23
(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 Eugenijus

Žegužauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-1348 2018 11 23 2023 11 23
(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.
249 Gintautas

Paulauskas

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

-

Eksploatuoti
SD-1349 2018 11 23 2023 11 23
(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.

-

-

-

-

250 Gintautas

Paulauskas

251 Daiva

Vaištaraitė

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-1350 2018 11 23 2023 11 23
degiųjų dujų sistemų
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

-

-

-

-

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

-

Vadovauti
SD-1351 2018 11 23 2023 11 23
suskystintų
naftos
dųjų
degalinių
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

-

-

-

-

eksploatavi
mą
252 Aurelija

Giedraitienė

253 Julijus

Petrošius

Degiųjų
Suskystintų
dujų
naftos dujų
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SD-1352 2018 11 23 2021 11 23
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti) suskystintų
naftos dujų degalinių
įrenginius.

-

-

-

-

Suskystint
ų
naftos
dujų
laikymas,
pilstymas,
skirstymas
ir tiekimas

-

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

-

-

-

-

PR_07/09(L1)

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