Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

Naftos 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

-

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

1 Edita

Sipavičienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Energetikos Pastabos
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

SN -0001 2014 08 07 2019 08 07

10

11

12

13

_

_

_

_

2 Jonas

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

-

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

SN-0002 2014 09 11 2019 09 11

_

_

_

_

3 Olga Vintilienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0003 2014 09 16 2019 09 16

_

_

_

_

4 Edvinas

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

SN-0004 2014 09 16 2019 09 16

_

_

_

_

Legenzovas

Staskonis

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

5 Romualdas

eksploatavimą

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0005 2014 09 16 2019 09 16

_

_

_

_

Nijolė Naftos
Energetikos
Bučienė
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0006 2014 09 16 2019 09 16

_

_

_

_

Žabinskis

6 Irena

asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
7 Aidas Petkelis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

8 Evaldas Kunelis Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

9 Vytas Bilskis

-

Eksploatuoti
SN-0007 2014 09 16 2019 09 16
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

-

Eksploatuoti
SN-0008 2014 09 16 2019 09 16
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti )
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

_

_

_

_

Naftos
Energetikos 2010 03 16
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar

SN-0009 2014 10 09 2019 10 09

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

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

10 Rimas Zilinkus

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

11 Vytas Bilskis

Naftos
Energetikos 2010 03 16
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0010 2014 10 09 2019 10 09

_

_

_

_

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0011 2014 10 09 2019 10 09

_

_

_

_

degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
12 DAINIUS

Naftos
Skystojo
NEDZINSKAS produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0012 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0013 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
ADOMAVIČIE produktų kuro
NĖ
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0014 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

13 SAULIUS

PAŽĖRA

14 VILMA

15 DAINIUS

-

Eksploatuoti
SN- 0015 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

16 JONAS

-

Eksploatuoti
SN- 0016 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0017 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
KARALEVIČI produktų kuro
US
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0018 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
KARALIŪNAS produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
Naftos
Skystojo
MILIAUSKAS produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

17 ARTŪRAS

GURSKAS

18 VILMANTAS

degalinės įrenginius
19 REMIGIJUS

VILČINSKAS

20 ŽYDRŪNAS

ŠERKŠNAS

21 RAMŪNAS

GIEDRAITIS

22 SAULIUS

MICKUS

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0019 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0020 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN- 0021 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

-

Eksploatuoti
SN- 0022 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,

_

_

_

_

antys
darbininkai
Naftos
Skystojo
TVOROGIENĖ produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

23 INGA

-

Eksploatuoti
SN- 0023 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

24 JŪRATĖ

-

Eksploatuoti
SN- 0024 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

25 TOMAS

-

Eksploatuoti
SN- 0025 2015 02 04 2018 02 04
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

SN- 0026 2015 02 13 2020 02 13

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
ALABURDIEN produktų kuro
Ė
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
Naftos
Skystojo
DAMBRAUSK produktų kuro
AS
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

26 STASYS

JASIONIS

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių

2010 01 21 Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

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

27 Andrius Luotė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SN-0027 2015 03 12 2020 03 12

_

_

_

_

28 Kęstutis

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės

SN-0028 2015 03 12 2020 03 12

_

_

_

_

Kasnauskas

asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

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

29 Giedrius Juostas Naftos

Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Eksploatuoti
SN-0029 2015 03 12 2018 03 12
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

30 Sandra

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0030 2015 03 12 2018 03 12
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos

-

Eksploatuoti

_

_

_

_

Krasauskienė

31 Daiva Vilkaitė

Skystojo

SN-0031 2015 03 12 2018 03 12

produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
32 Birutė

Šiuperienė

33 Andrius

Jackūnas

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SN-0032 2015 03 12 2020 03 12

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo) darbams.

SN-0033 2015 04 17 2020 04 17

_

_

_

_

34 Raimondas

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo) darbams.

SN-0034 2015 04 17 2020 04 17

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo) darbams.

SN-0035 2015 04 17 2020 04 17

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
Marcinkevičius produktų įmonės
vartojimas struktūrinių

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

SN-0036 2015 04 22 2020 04 22

_

_

_

_

Keturakis

35 Auksė

Sklenienė

36 Vytautas

padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

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

37 Rasa Rauktienė Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0037 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

38 Reda Poškienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0038 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

39 Edita

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SN-0039 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,

_

_

_

_

Dužinskienė

eksploatuoj
antys
darbininkai
40 Virginija

Vasiliauskienė

41 Rasa

Diržiuvienė

42 Vanda

Skrabienė

matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0040 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0041 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0042 2015 04 22 2018 04 22
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

-

Eksploatuoti
(technologiškai

_

_

_

_

43 Alma Merkienė Naftos

produktų

Skystojo
kuro

SN-0043 2015 04 22 2018 04 22

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
44 Sergejus

Maslovas

45 Sergejus

Maslovas

valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SN-0044 2015 05 15 2020 05 15

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN-0045 2015 05 15 2020 05 15

_

_

_

_

mo
organizavim
ą
46 Valdas

Kvietkauskas

47 Juozas Gečas

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN-0046 2015 05 15 2020 05 15

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SN-0047 2015 05 20 2020 05 20

_

_

_

_

48 Vytautas

-

Eksploatuoti
SN-0048 2015 05 20 2018 05 20
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius

_

_

_

_

49 Audrius Lingys Naftos

Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SN- 0049 2015 05 25 2020 05 25

_

_

_

_

50 Algirdas

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN- 0050 2015 05 25 2020 05 25

_

_

_

_

Jundulas

Žalgiris

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
51 Tomas

Ališauskas

52 Mykolas

Augustinaitis

53 Dalia

Puniškienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai
Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą
Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių

-

Eksploatuoti
SN- 0051 2015 05 25 2020 05 25
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrengnius.

2010 07 10 Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo

_

_

_

_

SN- 0052 2015 07 17 2020 07 17

_

_

_

_

SN- 0053 2015 07 17 2020 07 17

_

_

_

_

vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą
54 Evelina

Visickaitė

55 Audrius

Juodelis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

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

-

Naftos
Energetikos 2010 07 10
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

Eksploatuoti
SN- 0054 2015 07 17 2018 07 17
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

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

_

_

_

_

SN-0055 2015 07 17 2020 07 17

mą
56 Vilija

Navickienė

57 Ferdinandas

Lebedžinskas

58 Sofija

Daukantienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

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

SN-0056 2015 07 17 2020 07 17

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

-

Organizuoti skystojo SN-0057 2015 07 22 2020 07 22
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

_

_

_

_

Naftos
produktų

-

Organizuoti skystojo SN-0058 2015 07 22 2020 07 22
kuro degalinės

_

_

_

_

Energetikos
įmonių

vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
59 Vytautas

Juščius

60 Tomas

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą

Naftos
JurgelėnasNafto produktų
s
produktų vartojimas
vartojimas

įrenginių
eksploatavimą

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0059 2015 07 22 2020 07 22

_

_

_

_

Energetikos 2012-11-09 Organizuoti skystojo
įmonių
kuro degalinės
vadovai ar
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą
asmenys,

SN-0060 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą
61 Ignas

Vilimavičius

62 Mindaugas

Masiulis

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo)
darbams.2015 09 28

SN-0061 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

SN-0062 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą
63 Virgilijus Auga

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

paleidimo ir
derinimo) darbams.

-

Eksploatuoti
SN-0063 2015 09 28 2020 09 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

64 Ričardas Zykus Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

Eksploatuoti
SN-0064 2015 09 28 2020 09 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

65 Linas Kelmelis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai

-

Eksploatuoti
SN-0065 2015 09 28 2020 09 28
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

66 Rima Plungienė Naftos

Energetikos 2010-07-07 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

SN-0066 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

67 Gintaras

Naftos
Energetikos 2010-07-29 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

SN-0067 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

SN-0068 2015 09 28 2020 09 28

_

_

_

_

Juškevičius

68 Beata Griškevič Naftos

Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą
69 Ligita

Chomskienė

70 Gražutė

Kuneikienė

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

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0069
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

2015 0928 2018 09 28

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN - 0070 2015 10 09 2020 10 09

_

_

_

_

organizavim
ą
71 Kristina

Truncienė

72 Dijana

Baranauskienė

73 Renata

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN - 0071 2015 10 09 2018 10 09
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN - 0072 2015 10 09 2018 10 09
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

-

Vadovauti skystojo
SN - 0073 2015 10 09 2020 10 09
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
Augustinavičien produktų įmonės
ė
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

mą
74 Zita

Jakočiūninė

75 Egidijus

Stabinskas

76 Regina

Gagilienė

Naftos
Energetikos 2010-10-06 Vadovauti skystojo
SN - 0074 2015 10 09 2020 10 09
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

_

_

_

_

Naftos
Energetikos 2009-10-15 Vadovauti skystojo
SN - 0075 2015 10 09 2020 10 09
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

_

_

_

_

Naftos
produktų

_

_

_

_

Energetikos
įmonės

2009-10-15 Vadovauti skystojo
kuro degalinės

SN - 0076 2015 10 09 2020 10 09

77 Stanislovas

Liorentas

78 Andrius

Sabaliauskas

vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

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

Naftos
Energetikos 2009 10 19
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

Vadovauti skystojo
SN - 0077 2015 10 09 2020 10 09
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

_

_

_

_

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

_

_

_

_

-

SN-0078 2015 10 21 2020 10 21

jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

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

79 Vitas Mačionis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0079 2015 10 21 2018 10 21
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

80 Deivydas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0080 2015 10 21 2018 10 21
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
SN-0081 2015 10 21 2018 10 21
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)

_

_

_

_

Zalieckas

81 Vytenis

Petrauskas

darbininkai
82 Donatas

Petrauskas

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

83 Juozas Purkėnas Naftos

Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

84 Rimas Kupstys

Naftos

Energetikos

skystojo kuro
degalinės įrenginius.
-

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

SN-0082 2015 11 13 2020 11 13

_

_

_

_

-

Vadovauti
skystojo SN-0083 2015 11 18 2020 11 18
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams

_

_

_

_

_

_

_

_

2010 06 10 Vadovauti

skystojo SN-0084 2015 11 25 2020 11 25

produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą
85 Gražina

Aleknavičienė

86 Norbertas

Kaškonas

87 Arūnas

Smilingis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
Naftos
produktų

Skystojo
kuro

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

-

Eksploatuoti
SN-0085 2015 12 14 2018 12 14
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

2012-12-10 Eksploatuoti
SN-0086 2015 12 14 2018 12 14
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti, bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo kuro
degalinės įrenginius.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Siūloma suteikti šias SN-0087 2015 12 16 2018 12 16
teises: Eksploatuoti

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo
kuro
degalinės įrenginius

88 Inga Kubilienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

89 Natalija

Naftos
Energetikos 2010-11-25 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
(technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
skystojo
paleidimo ir
kuro
derinimo) darbams.
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

Dutkuvienė

90 Rytis Ilonis

Energetikos

_

Siūloma suteikti šias SN-0088 2015 12 16 2018 12 16
teises: Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
skystojo
kuro
degalinės įrenginius

2010-11-25 Vadovauti skystojo

_

_

_

_

SN-0089 2015 12 22 2020 12 22

_

_

_

_

SN-0090 2015 12 22 2020 12 22

_

_

_

_

įmonės
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą

PR_07/09(L1)

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

