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

Leonardas
Gėgžna

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

-

Energetikos Energetikos
Energetikos
darbuotojo
darbuotojo
darbuotojo
pažymėjimo pažymėjimo pažymėjimo
(sertifikato) (sertifikato)
(sertifikato)
Nr.
išdavimo data galiojimo data

7

8

9

Organizuoti skystojo SN-0572 2022-01-10 2027-01-10
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

Energetikos Energetikos Energetiko
darbuotojo
darbuotojo
s
pažymėjim pažymėjimo darbuotojo
o
(sertifikato) pažymėjim
(sertifikato) panaikinimo
o
sustabdymo
data
(sertifikato
data
)
atnaujinim
o data po
sustabdym
o

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

mo
organizavim
ą.
2

Daniel Kopač

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

-

Organizuoti skystojo SN-0573 2022-01-10 2027-01-10
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą.

-

-

-

-

3

Leonardas
Gėgžna

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

-

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

SN-0574 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
4

Paulius
Rombergas

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-0575 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

5

Arnoldas
Nausas

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

-

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

SN-0576 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

derinimo) darbams.

6

Saulius
Girgždis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius ir
vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

SN-0577 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

7

Sergej Denisov Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

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

SN-0578 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

įrenginius ir
vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.
8

Ričardas
Plaščinskas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
specialistai.

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius ir
vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo
darbams.

SN-0579 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

9

Elvis Strumila

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN-0580 2022-01-10 2025-01-10

-

-

-

-

kuro degalinės
įrenginius.
10 Vaidas

Stabingis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN-0581 2022-01-10 2025-01-10

-

-

-

-

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN-0582 2022-01-10 2025-01-10

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN-0583 2022-01-10 2025-01-10

-

-

-

-

11 Sergej Denisov Naftos

12 Arvydas

Leliūga

kuro degalinės
įrenginius.
13 Rūta

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

SN-0584 2022-01-10 2027-01-10

-

-

-

-

14 Gražvydas

Naftos
Energetikos 2017-02-23 Organizuoti skystojo SN-0585 2022-02-01 2027-02-01
produktų įmonių
kuro degalinės
vartojimas vadovai ar
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

-

-

-

Jastremskienė

Dapkus

-

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

mo
organizavim
ą.
15 Ramūnė

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-0586 2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

16 Daiva

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

-

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

SN-0587 2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

Simuntienė

Augustinienė

degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.
17 Gražvydas

Dapkus

Naftos
Energetikos 2017-02-23 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.

18 Vytautas Gervė Naftos

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

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

SN-0588 2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

SN-0589 2022-02-01 2025-02-01

-

-

-

-

19 Giedrė

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

2017-02-23

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

SN-0590

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

20 Janė Butkienė

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

2017-02-23

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

SN-0591

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Strakalaitienė

21 Regina

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

2017-01-31

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

SN-0592

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

22 Linas

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

2017-01-31

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

SN-0593

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Pilkauskienė

Ignatavičius

23 Eglė Jaškauskė Naftos

24 Rasa

Šverubienė

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

2017-02-23

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

SN-0594

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

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

2017-02-23

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

SN-0595

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

25 Jolėta

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

2017-02-23

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

SN-0596

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

26 Gintautas

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

2017-02-23

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

SN-0597

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Ažubalienė

Uždavinys

27 Laima

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

2017-02-23

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

SN-0598

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

28 Algimantas

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

2017-02-23

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

SN-0599

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Verikienė

Devyžis

29 Loreta

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

2017-02-23

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

SN-0600

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

30 Žydra Bučaitė

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

2017-02-23

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

SN-0601

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Repečkienė

31 Zenius

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

2017-02-23

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

SN-0602

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

32 Audrius

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

2017-02-23

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

SN-0603

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Naujokas

Maskelis

33 Rasa

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

2017-02-23

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

SN-0604

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

34 Valenta

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

2017-02-23

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

SN-0605

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Medvedevienė

Raimondas

35 Dovilė

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

2017-02-23

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

SN-0606

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

36 Eglė

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

2017-02-23

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

SN-0607

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Vaitkevičienė

Aleškevičienė

37 Rasa

Suchlabovič

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

38 Asta Veberienė Naftos

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

2017-01-31

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

SN-0608

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

2017-02-23

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

SN-0609

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

39 Jurgita

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

2017-02-23

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

SN-0610

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

40 Jekaterina

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

2017-02-23

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

SN-0611

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Petronienė

Drozd

41 Marijonas

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

2017-02-23

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

SN-0612

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

42 Marijonas

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

2017-02-23

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

SN-0613

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Zaruba

Zaruba

43 Josifas

Bendinskis

44 Josifas

Bendinskis

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

2016-07-14

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

2016-07-14

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimo

SN-0614

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

SN-0615

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

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

Organizuoti skystojo
kuro degalinės
įrenginių
eksploatavimą

45 Vilma Šaltienė

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

2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Energetikos 2017-02-24 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros) darbams.
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0617 2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Naftos

SN-0618 2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

-

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

46 Inga Bernotienė Naftos

47 Edita

Energetikos

2017-01-25

Vadovauti skystojo

SN-0616

Grikštienė

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) darbams.

48 Sigita

Naftos
Energetikos 2017-02-24 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros) darbams.
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0619 2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

49 Rūta

Naftos
Energetikos
produktų įmonės
vartojimas struktūrinių
padalinių

SN-0620 2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

Kazakevič

Žustautienė

2017-02-24

Vadovauti skystojo
kuro degalinės
įrenginių

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

eksploatavimo
technologinio
valdymo, techninės
priežiūros) darbams.

50 Monika

Naftos
Energetikos 2017-02-24 Vadovauti skystojo
produktų įmonės
kuro degalinės
vartojimas struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros) darbams.
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mą.

SN-0621 2022-02-10 2027-02-10

-

-

-

-

51 Linas Pečiulis

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys

SN-0622

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Varkalienė

2019-02-21

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

darbininkai

įrenginius.

52 Artūras

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0623

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

53 Gintaras

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0624

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0625

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius

2019-02-21

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

SN-0626

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Buckiūnas

Jankauskas

54 Vytautas Uzdila Naftos

55 Rimantas

Žurinskas

eksploatuoj
antys
darbininkai

remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

56 Martynas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0627

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

57 Saulius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0628

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

58 Martynas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0629

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

59 Marius

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas

2019-02-21

Eksploatuoti
(technologiškai

SN-0630

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

Kliučininkas

Skamaročius

Naujalis

Vitkevičius

degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) skystojo
kuro degalinės
įrenginius.

60 Žygimantas

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-21

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

SN-0631

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

61 Raimonda

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-0632

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

62 Raisa Bergner

Naftos

-

Vadovauti skystojo

SN-0633

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Matuzas

Galvosienė

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) darbams.

63 Audrius

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-0634 2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

64 Avidijus

Naftos
produktų

-

Vadovauti skystojo
kuro degalinės

SN-0635 2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Lokcikas

Tolevičius

Energetikos
įmonės

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.

65 Egidijus

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

66 Stasys Jasionis

Naftos
Energetikos 2017-04-21 Organizuoti skystojo
produktų įmonių
kuro degalinės
vartojimas vadovai ar
įrenginių
jų įgalioti
eksploatavimą.
asmenys,

Tamošauskas

-

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

SN-0636 2022-03-28 2027-03-28

SN-0637

2022-04-26 2027-04-26

-

-

-

-

-

-

-

-

atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.
67 Deimantė

Naftos
Skystojo
produktų kuro
vartojimas degalinės
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbininkai

2019-02-22

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

SN-0638

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

68 Laima

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

-

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

SN-0639

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Česonienė

Valantinienė

eksploatavi
mą.
69

70

Bronius Valys Naftos
produktų
vartojima

Rimvydas
Vaičius

Naftos
produktų
vartojima

Energetikos 2017-05-31 Organizuoti skystojo SN-0640 2022-05-02 2027-05-02
įmonių
kuro
degalinės
struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimą.
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą.

-

-

-

-

Energetikos 2017-05-31 Vadovauti skystojo SN-0641 2022-05-02 2027-05-02
įmonės
kuro
degalinės
struktūrinių
įrenginių
padalinių
eksploatavimo
vadovai ar
technologinio
jų įgalioti
valdymo, techninės
asmenys,
priežiūros) darbams.
atsakingi už
skystojo
kuro
degalinės
įrenginių
eksploatavi

-

-

-

-

mą.
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