Atestuotų(sertifikuotų) darbuotojų registras
Šilumos 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

Antanas Balsys Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
šilumos
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo

2015-01-21 Organizuoti šilumos
įrenginių (su
darbiniu slėgiu : iki
4,0 MPa; vardinės
galios: iki 50,0 MW;
ir šilumos tinklų: iki
500mmDN)
eksploatavimą.

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

SŠ-1810

8

9

2020 01 29 2025 01 29

Pastabos

10

11

12

13

-

-

-

-

organizavim
ą įmonėje.
2

Edgaras Šuipys Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

-

Vadovauti šilumos
SŠ-1811
įrenginių su darbiniu
slėgiu : iki 4,0 MPa ,
vardinės galios: iki
50MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Vadovauti šilumos
tinklų: iki 100mmDN
eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

3

Arūnas Grišius Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2017-01-25 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos

SŠ-1812

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 1,5MW.
4

Povilas
Kucinas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2017-01-25 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 1,5MW.

SŠ-1813

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

5

Juozas Toleikis Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2017-01-25 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 1,5MW.

SŠ-1814

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

6

Konstantin
Skolov

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys

SŠ-1815

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

2017-01-25 Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,

darbuotojai
(operatoriai)

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 1,5MW.

7

Gediminas
Šumskas

Šilumos
Asmuo,
2015-01-21 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1816

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

8

Andrius Žiogas Šilumos
Asmuo,
2015-01-21 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,

SŠ-1817

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

atsakingas
už šilumos
ūkį)
9

Algirdas
Bagdonas

10 Saulius

Šniaukas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1818

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1819

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

11 Stasys Tunila

Šilumos
Asmuo,
2015-01-21 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1820

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

12 Stepas Docius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

13 Mindaugas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas

Prialgauskas

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1821

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

2015-01-21

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos

SŠ-1822

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
14 Algirdas

Bagdonas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi

vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

-

Vadovauti
pastato SŠ-1823
šilumos
punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams.

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

mą
15 Evaldas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SŠ-1824
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1MW.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

16 Mindaugas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

SŠ-1825
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10MW.

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

17 Arvydas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto

-

SŠ-1826
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,

2020 01 29 2023 01 29

-

-

-

-

Rimkus

Markvaldas

Montvydas

vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

18 Algirdas

Bagdonas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
specialistai
( darbininka
i)

19 Nerijus Noreika Šilumos

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10MW.
-

SŠ-1827
Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10MW.

2020 01 29 2025 01 29

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto

SŠ-1828

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

vandens sistemas iki
10 MW.
20 Jonas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.

SŠ-1829

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

21 Rimantas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.

SŠ-1830

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

22 Saulius

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai

SŠ-1831

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Binkevičius

Jakeliūnas

Karneckas

šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.

23 Algirdas Gipas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

SŠ-1832

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

24 Alvydas

Šilumos
Asmuo,
2016-09-27 Organizuoti įmonės SŠ-1833
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Gerdvilis

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
25 Alvydas

Šilumos
Asmuo,
2015-01-15 Organizuoti įmonės SŠ-1834
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

26 Aurimas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Stančiauskas

Dokšas

-

Organizuoti įmonės SŠ-1835
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

27 Žydrius

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

Organizuoti įmonės SŠ-1836
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

28 Arvydas

Šilumos
Asmuo,
2015-01-15 Organizuoti įmonės SŠ-1837
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

29 Egidijus Jonaitis

Šilumos
Asmuo,
2015-01-15 Organizuoti įmonės SŠ-1838
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Melenis

Babinskas

-

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
30 Simonas
Matulevičius

Šilumos
Asmuo,
2015-01-15 Organizuoti įmonės SŠ-1839
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

31 Kazimieras
Jurevičius

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės SŠ-1840
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
32 Sigitas Slavinskas Šilumos

33 Mantas
Karčiauskas

Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės SŠ-1841
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

-

Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir

SŠ-1842

pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

derinimo) darbams

34 Algimantas
Majauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

-

Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SŠ-1843

2020 01 31 2025 01 31

-

-

-

-

35 Gediminas

Šilumos

-

Eksploatuoti

SŠ-1844

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Pastato

Bandzevičius

vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

36 Erikas Banevičius Šilumos

37 Arnas
Kalinauskas

(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

SŠ-1845

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,

-

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

SŠ-1846

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

eksploatuoj
antys
darbininkai

38 Stepanas
Kubišinas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

39 Vytautas Bielskis Šilumos

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.
-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

SŠ-1847

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

SŠ-1848

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

40 Viktor Voronov

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

SŠ-1849

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

SŠ-1850

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto
vandens

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,

SŠ-1851

2020 01 31 2023 01 31

-

-

-

-

41 Vytautas Melenis Šilumos

42 Žydrius Melenis

ir

sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.
2015-03-12 Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu : iki 1,4 MPa ,
vardinės galios: iki
50MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.
Vadovauti šilumos
tinklų iki 500mmDN
ir daugiau
eksploatavimo
( technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

43 Mikas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
padalinių
vadovai,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

44 Saulius

Šilumos
įrenginių

Energetikos
įmonių

Radiukas

Šniaukas

-

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu

SŠ-1852

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

SŠ-1853

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

eksploatavi struktūrinių
mas
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

slėgiu : iki 4,0 MPa ,
vardinės galios: iki
50MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

45 Vidas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai,
specialistai)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 50MW;
šilumos tinklų iki
500mmDN.

SŠ-1854

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

46 Mindaugas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai,
specialistai)

-

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

SŠ-1855

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

Balbuckis

Norvaišas

įrenginius su
darbiniu slėgiu : iki
4,0MPa; vardinės
galios iki 50MW.
47 Romusis

Šilumos
Asmuo,
2015-02-19 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1856

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

48 Andrius

Šilumos
Asmuo,
2015-02-19 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1857

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

Stanislovas
Butkus

Smaguris

49 Viktoras

Šilumos
Asmuo,
2015-02-19 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

SŠ-1858

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

50 Domijonas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1859

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

51 Arvydas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių

SŠ-1860

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

Juraška

Liaušas

Žvinklys

ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
52 Vidmantas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

53 Vaclovas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi

Vainorius

Jonušas

eksploatavimą.

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1861

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

2015-03-12 Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1862

2020 02 26 2025 02 26

-

-

-

-

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
54 Adolfas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1MW.

SŠ-1863

2020 02 26 2023 02 26

-

-

-

-

55 Ernestas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

-

Organizuoti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu: iki 4,0 MPa,
vardinės galios iki
120 MW ir šilumos
tinklų: iki 500 mm
DN eksploatavimą.

SŠ-1864

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Petrošius

Remeika

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
šilumos
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių

eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
56 Arūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2015-12-04 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių su darbiniu
eksploatuoj
slėgiu: iki 4,0 MPa,
ančių
vardinės galios iki 10
šilumos
MW eksploatavimą.
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SŠ-1865

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

57 Gerdas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas

SŠ-1866

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Romualdas
Gedgaudas

Kerevičius

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 4,0 MPa,

eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas
58 Ernestas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

SŠ-1867

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

59 Robertas
Jaudzemas

Šilumos
Asmuo,
2015-02-04 Organizuoti įmonės SŠ-1868
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Remeika

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( specialistai
)

vardinės galios iki
100 MW apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.
-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 4,0 MPa ,vardinės
galios: iki 120 MW,
šilumos tinklų: iki
500 mm DN.

už šilumos
ūkį )
60 Arūnas
Romualdas
Gedgaudas

Šilumos
Asmuo,
2015-12-04 Organizuoti įmonės SŠ-1869
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

61 Genadijus
Kurganovas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

Organizuoti įmonės SŠ-1870
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

62 Gediminas

Šilumos

Organizuoti įmonės

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

Asmuo,

-

2015-02-13

SŠ-1871

Šmidtas

vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

63 Raimundas
Andrijauskas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų

2015-04-28 Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų
daugiau kaip 10 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams

SŠ-1872

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

eksploatavi
mą
64 Saulius
Liaudanskis

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.

SŠ-1873

2020 02 28 2023 02 28

-

-

-

-

65 Aleksandras

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą

SŠ-1874

2020 02 28 2025 02 28

-

-

-

-

66 Alius

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių

SŠ-1875

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

Primagovas

Meškelevičius

ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

eksploatavimą.

67 Robertas

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

SŠ-1876

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

68 Rimantas

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi

SŠ-1877

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

Makštelė

Bautrėnas

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
69 Stasys Pauža

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

SŠ-1878

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

70 Viktoras

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas

SŠ-1879

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

Sidaravičius

už šilumos
ūkį )
71 Mindaugas

Šilumos
Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

SŠ-1880

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

72 Jurij

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1881

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

73 Virgilijus

Šilumos

-

Organizuoti įmonės

SŠ-1882

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

Tacionis

Verchoturov

Asmuo,

Karčiauskas

vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

74 Kazimieras

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-1883

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

75 Virginijus

Šilumos
Asmuo,
2018-11-20 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos

SŠ-1884

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

Mackevičius

Narušis

-

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
76 Ričardas Kunas Šilumos

Asmuo,
2015-02-13 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )

PR_07/09(L1)

SŠ-1885

2020 03 04 2025 03 04

-

-

-

-

