Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti
asmenys, atsakingi už skystojo kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavimo

Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras

organizavimą.
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

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

-

1

Vilma
SlavinskaitėVoitiulienė

Naftos
produktų
vartojimas

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-0432 2020 01 31 2025 01 31

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

eksploatavi
mą.
2

Laura
Morozovienė

Naftos
produktų
vartojimas

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) darbams.

SN-0433 2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

3

Arnoldas
Navickas

Naftos
produktų
vartojimas

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

-

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

SN-0434 2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

įrenginių
eksploatavi
mą.
4

Andrius Luotė

Naftos
produktų
vartojimas

Energetikos 2015-03-12 Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įmonės
įrenginių
struktūrinių
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

SN-0435 2020 02 25 2025 02 26

-

-

-

-

Eksploatuoti
SN-0436 2020 02 25 2025 02 26
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) skystojo kuro
degalinės įrenginius
ir (ar) vadovauti
skystojo kuro
degalinės įrenginių

-

-

-

-

mą.
5

Vytautas
Mineikis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

eksploatavimo
darbams
6

Rimantas
Medelis

Naftos
SN- 0437 2020 02 28 2025 02 28
Energetikos 2015-03-09 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.

-

-

-

-

7

Aušra
Kazokienė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN- 0438 2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

8

Paulina
Miliauskaitė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SN- 0439 2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai
9

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

prižiūrėti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.
-

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

SN- 0440 2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

10 Birutė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2015-02-20

SN- 0441 2020 02 28 2023 02 28
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

11 Neringa

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SN- 0442 2020 02 28 2023 02 28
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

-

-

-

-

12 Andrius

Naftos
produktų

-

Organizuoti skystojo
kuro degalinės

-

-

-

-

Andraikėnienė

Čižauskienė

Kūlokas

Energetikos

SN-0443 2020 03 04 2025 03 04

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

PR_07/09(L1)

įrenginių
eksploatavimą.

