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

1

Vida
Gedgaudienė

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

-

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

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

SN-0346 2019 02 05 2024 02 05

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

mą.
2

Janina
Beržonskienė

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

-

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

SN-0347 2019 02 05 2024 02 05

-

-

-

-

mą.
3

Linas Pečiulis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0348 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

4

Artūras
Buckiūnas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SN-0349 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
5

Gintaras
Jankauskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0350 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

6

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

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0351 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

7

Rimantas
Žurinskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0352 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

8

Marius
Vitkevičius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SN-0353 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

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

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0354 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

10 Karolis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0355 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

11 Saulius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0356 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

9

Martynas
Kliučininkas

Zdančius

Skamaročius

12 Martynas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0357 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

13 Žygimantas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0358 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

14 Deimantė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0359 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

15 Egidijus

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės

SN-0360 2019 02 22 2022 02 22

-

-

-

-

Naujalis

Matuzas

Česonienė

Balsiukas

įrenginius.

darbininkai
16 Marjana

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

-

Vadovauti skystojo SN-0361 2019 03 22 2024 03 22
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

17 Reda Bosienė

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

-

Vadovauti skystojo SN-0362 2019 03 22 2024 03 22
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

-

-

-

-

Narbutienė

eksploatavi
mą.
18 Vaida

Lukošienė

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

-

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

SN-0363 2019 03 27 2024 03 27

-

-

-

-

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.05.13 Eksploatuoti
SN-0364 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės

2016.05.13 Eksploatuoti
SN-0365 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai

-

-

-

-

mą.
19 Ana Kozlovska Naftos

20 Gražina

Citrinavičienė

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

Naftos
Skystojo
Kavaliauskienė produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.05.13 Eksploatuoti
SN-0366 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

22 Olga Karpovič

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.05.13 Eksploatuoti
SN-0367 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

23 Dalia

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0368 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

24 Sigitas

Naftos
produktų

2016.04.27 Eksploatuoti
(technologiškai

-

-

-

-

21 Jolita

Stamburienė

Skystojo

SN-0369 2019 05 27 2022 05 27

Kasparavičius

vartojimas kuro
degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

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

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0370 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

26 Lina

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0371 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

27 Vilma

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0372 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

25 Nijolė

Jancevičienė

Pleskačiova

28 Oksana

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0373 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

29 Tomas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0374 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

30 Vilma

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0375 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

31 Gintaras

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0376 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

Urniežienė

Petkevičius

Balandienė

Kęstutis
Stakeliūnas

darbininkai
32 Dovilė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0377 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

33 Audronė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0378 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

34 Nijolė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
SN-0379 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

35 Indrė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

-

Eksploatuoti
SN-0380 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės

-

-

-

-

Tamulienė

Andriūnienė

Leskauskienė

Lipnickienė

įrenginius.

eksploatuoj
antys
darbininkai
36 Ričardas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

37 Irma

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

-

38 Gražina Peško

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių

-

Aleksandras
Petkevičius

Patinskienė

2016.04.27 Eksploatuoti
SN-0381 2019 05 27 2022 05 27
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro
degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

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

SN-0382 2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

SN-0383 2019 06 21 2024 06 21

-

-

-

-

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

eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

39 Arvydas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0384 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

40 Lina Pažėrienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.07.22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0385 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

41 Ingrida

Naftos
produktų

Eksploatuoti
(technologiškai

SN-0386 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

Adomavičius

Eibukienė

Skystojo
kuro

-

vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

42 Vytautė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.06.29

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0387 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

43 Laimutė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.06.29 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0388 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

44 Stasė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016.06.29 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0389 2019 06 21 2022 06 21

-

-

-

-

Stankevičiūtė

Vansevičienė

Merfeldienė

45 Vida Lėverienė Naftos

-

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

SN-0390 2019 07 26 2024 07 26

46 Rasa Rekštienė Naftos

-

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

SN-0391

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

2019 08 28 2024 08 28

-

-

-

-

-

-

-

-

47 Sigita

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN-0392

2019 08 28 2022 08 28

-

-

-

-

48 Virginija

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius

SN-0393

2019 08 28 2022 08 28

-

-

-

-

49 Romualdas

Naftos
2014-09-16 Organizuoti skystojo SN-0394 2019 08 30 2024 08 30
Energetikos
produktų įmonių
kuro degalinės
vartojimas vadovai ar jų
įrenginių
eksploatavimą.
įgalioti

-

-

-

-

-

-

-

-

Miliūnaitė

Vansevičiūtė

Žabinskis

asmenys,
atsakingi už
skystojo kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavim
o
organizavimą
50 Antanas

Meškauskas

Naftos
produktų

Skystojo kuro
degalinės

-

Eksploatuoti
(technologiškai

SN-0395 2019 08 30 2022 08 30

vartojimas įrenginius

valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

eksploatuojan
tys
darbininkai
51 Loreta

Degutienė

Naftos
Skystojo kuro
produktų degalinės
vartojimas įrenginius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0396 2019 08 30 2022 08 30

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
SN-0397 2019 09 30 2024 09 30
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) skystojo kuro
degalinės įrenginius
ir (ar) vadovauti
skystojo kuro
degalinės įrenginių
eksploatavimo
darbams.

-

-

-

-

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
(technologinio

-

-

-

-

eksploatuojan
tys
darbininkai
52 Egidijus

Stanaitis

Naftos
Skystojo kuro
produktų degalinės
vartojimas įrenginius
eksploatuojan
tys
specialistai

53 Rasa Borisienė

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių

SN-0398

2019 09 30 2024 09 30

valdymo, techninės
priežiūros ) darbams.

vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
54 Irena Ciūnienė

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 ) darbams.

SN-0399

55 Remigijus

Naftos
Energetikos
produktų įmonių
vartojimas vadovai ar

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

SN-0400

Grigaliūnas

2019 09 30 2024 09 30

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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-0401

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

57 Dalius

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

SN-0402

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

Vaškevičius

Ignatavičius

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

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

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-0403

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

59 Judita Jacienė

Naftos

-

Vadovauti skystojo

SN-0404

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

Liugaila

Energetikos

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

Bacevičienė

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

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

-

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

SN-0405

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

61 Laimutis

Bakūnas

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

62 Aidas Nastopka 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-0406

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

-

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

SN-0407

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

63 Ramūnas

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-0408

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

64 Jurgita

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-0409

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

Drungilas

Černiauskienė

65 Evaldas

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-0410

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

66 Ramūnas

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-0411

2019 10 03

2024 10 03

-

-

-

-

Kanapeckas

Sabaliauskas

67 Julija

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 ) darbams.

SN-0412

2019 10 25

2024 10 25

-

-

-

-

68 Tomas

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 ) darbams.

SN-0413

2019 10 25

2024 10 25

-

-

-

-

Matvejeva

Valungevičius

69 Marijonas

Zaruba

Naftos
Energetikos 2017-02-23 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
eksploatavimo
padalinių
(technologinio
vadovai ar
valdymo, techninės
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
derinimo ) darbams.
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0414

2019 10 25

2024 10 25

-

-

-

-

70 Lina Stasinienė Naftos

Skystojo kuro
produktų degalinės
vartojimas įrenginius
eksploatuojan
tys
darbininkai

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0415

2019 10 30

2022 10 30

-

-

-

-

71 Rasa Sūdžienė

Naftos
Skystojo kuro
produktų degalinės
vartojimas įrenginius

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0416

2019 10 30

2022 10 30

-

-

-

-

Eksploatuoti

SN-0417

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

eksploatuojan
tys
darbininkai
72 Ingrida

Naftos

Skystojo

2016-11-29

Pliaugienė

produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

73 Dovilė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0418

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

74 Aušra

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0419

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

75 Živilė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0420

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

Gramauskaitė

Krikščiūnienė

Truskienė

Naftos
Skystojo
Raklinevičienė produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

76 Kristina

2016-11-04

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0421

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

77 Jurgita

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) darbams.

SN-0422

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

78 Saulutė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

2016-11-04

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

SN-0423

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

Vekerotienė

Balionienė

darbininkai
79 Jolita

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

80 Rūta

Naftos
Energetikos 2015-06-16 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.

Radzevičienė

Marčiulaitienė

81 Sondra Justina Naftos

Rudzianskienė

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj

2016-11-04

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės

SN-0424

2019 11 29

2022 11 29

-

-

-

-

SN-0425

2019 11 29

2024 11 29

-

-

-

-

NV-0426

2019 12 11

2022 12 11

-

-

-

-

antys
darbininkai
82 Erika Degutytė Naftos

įrenginius.

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016-11-29 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

NV-0427

2019 12 11

2022 12 11

-

-

-

-

83 Vadimas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2016-11-04 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

NV-0428

2019 12 11

2022 12 11

-

-

-

-

84 Asta

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

SN-0429

2019 12 18

2024 12 18

-

-

-

-

Fominskis

Vitkevičienė

-

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

įrenginių
eksploatavi
mą.
85 Audrius

Naftos
produktų
vartojima

Energetikos
įmonės
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-0430

2019 12 20

2024 12 20

-

-

-

-

86 Lina

Naftos
produktų
vartojima

Energetikos
įmonės
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro

-

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

SN-0431

2019 12 20

2024 12 20

-

-

-

-

Gopenas

Jančiūrienė

degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
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