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

Dangis
Merkevičius

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

2

Vytautas
Grigaliūnas

Šilumos
Asmuo,
vartojimas atsakingas

2018-12-20 Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
10 MW.
-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos

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

7

8

9

SŠ-2432 2022-01-10 2025-01-10

SŠ-2433

2022-02-01 2027-02-01

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

3

Darius
Šiaučiulis

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-2434

2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

4

Gražvydas
Dapkus

Šilumos
Asmuo,
2017-02-23 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių

SŠ-2435

2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
5

Darius
Šiaučiulis

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-2436

2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

6

Vytautas
Grigaliūnas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo

-

Vadovauti pastato
šilumos punktų,

SŠ-2437

2022-02-01 2027-02-01

-

-

-

-

ir

karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
7

Zenonas
Mečius

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

8

Anatolijus

Šilumos

Asmuo,

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

-

2016-02-29

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

SŠ-2438

2022-02-01 2025-02-01

-

-

-

-

Organizuoti įmonės

SŠ-2439

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

9

Glušakovas

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

Valdemaras
Ščiupokas

Šilumos
Pastato
2017-02-23 Organizuoti įmonės
vartojimas šilumos
ar pastato šilumos
punktus,
vartojimo įrenginių
šildymo ir
eksploatavimą.
karšto
vandens
sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

SŠ-2440

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

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

SŠ-2441

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

10 Lukas

Buinovskis

ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

-

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

darbininkai

šildymo ir karšto
vandens sistemas
daugiau kaip 10 MW.

11 Valdemaras

Šilumos
Pastato
2017-02.23 Vadovauti pastato
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki 1
sistemų
MW eksploatavimo
prižiūrėtojo
(technologinio
struktūrinių
valdymo, techninės
padalinių
priežiūros, remonto,
vadovai ar
jų įgalioti
matavimo, bandymo,
asmenys,
paleidimo ir
atsakingi už
derinimo) darbams.
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

SŠ-2442

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

12 Gintaras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

SŠ-2443

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

Ščiupokas

Mickevičius

Šilumos
2019-03-04 Eksploatuoti
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir

derinti)
šilumos
įrenginius
¹
su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės
galios:iki iki 50 MW.
13 Erminijus

Šilumos
Asmuo,
2017-03-23 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-2444

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

14 Dmitrijus

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

SŠ-2445

2022-02-28 2027-02-28

-

-

-

-

Stankus

Dymovas

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

ūkį)
15 Dmitrijus

Šilumos
Pastato
2019-03-27 Eksploatuoti
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti,
techniškai
šildymo ir
prižiūrėti,
karšto
remontuoti, matuoti,
vandens
bandyti, paleisti ir
sistemas,
derinti)
pastato
eksploatuoj
šilumos
punktus,
antys
šildymo ir karšto
darbininkai
vandens sistemas iki
1 MW.

SŠ-2446

2022-02-28 2025-02-28

-

-

-

-

16 Aleksandras

Šilumos
Asmuo,
2019-05-03 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-2447

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

17 Rimantas

Šilumos
Asmuo,
2017-03-24 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos

SŠ-2448

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Dymovas

Cvilikas

Trumpiškis

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
18 Daniel Kopač

Šilumos
Asmuo,
2011-10-19 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-2449

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

19 Jonas

Šilumos
Asmuo,
2020-04-27 Organizuoti įmonės
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

SŠ-2450

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Vaitkevičius

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
20 Linas

Šilumos
Pastato
2021-11-15 Vadovauti pastato
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki
sistemų
10 MW
prižiūrėtojo
eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio
padalinių
valdymo, techninės
vadovai ar
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
pastato
derinimo) darbams.
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

SŠ-2451

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

21 Jonas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo
karšto
vandens
sistemų

SŠ-2452

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Pučinskas

Vaitkevičius

2020-04-27 Vadovauti pastato
ir
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki

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

Puškinas

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

Šilumos
Pastato
2019-03-22 Vadovauti pastato
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki
sistemų
10 MW
prižiūrėtojo
eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio
padalinių
valdymo, techninės
vadovai ar
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
pastato
derinimo) darbams.
šilumos
punktų,

SŠ-2453

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
23 Saulius

Šilumos
Pastato
2021-03-01 Vadovauti pastato
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki
sistemų
10 MW
prižiūrėtojo
eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio
padalinių
valdymo, techninės
vadovai ar
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
pastato
derinimo) darbams.
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

SŠ-2454

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

24 Rimantas

Šilumos
Pastato
vartojimas šildymo
karšto

SŠ-2455

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Vyšniauskas

Trumpiškis

2017-03-24 Vadovauti pastato
ir
šilumos punktų,
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
25 Daniel Kopač

vandens sistemų iki 5
MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

Šilumos
Pastato
2011-10-19 Vadovauti pastato
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki
sistemų
10 MW
prižiūrėtojo
eksploatavimo
struktūrinių
(technologinio
padalinių
valdymo, techninės
vadovai ar
jų įgalioti
priežiūros, remonto,
asmenys,
matavimo, bandymo,
atsakingi už
paleidimo ir
pastato

SŠ-2456

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą
26 Jonas Jančiukas Šilumos

27 Albertas

Lazdauskas

derinimo) darbams.

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-2457

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

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

2019-07-25

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

SŠ-2458

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

28 Kęstutis

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

2019-07-25

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

SŠ-2459

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

29 Alfonsas

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

2019-03-22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2460

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

30 Aleksandr

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

2019-03-22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2461

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

Kukliauskas

Dūdonis

Širiajev

31 Evaldas

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

2019-03-22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2462

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

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

2019-03-22

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2463

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

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

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti ) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2464

2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

32 Juozas Daukšas Šilumos

33 Valentin

Trimailov

34 Vaclovas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2021-03-29 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių su darbiniu
eksploatuoj
slėgiu: iki 4,0 MPa,
ančių
vardinės galios iki 50
šilumos
MW ir šilumos
įrenginius,
tinklų: iki 500 mm
vadovai,
DN eksploatavimą.
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SŠ-2465

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

35 Rimantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

SŠ-2466

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Adomaitis

Trumpiškis

2017-03-24

Organizuoti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu: iki 1,4 MPa,
vardinės galios iki 5
MW eksploatavimą.

įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
36 Daniel Kopač

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-08-29 Organizuoti šilumos
įmonių,
įrenginių su darbiniu
eksploatuoj
slėgiu: iki 4,0 MPa,
ančių
vardinės galios iki
šilumos
100 MW
įrenginius,
eksploatavimą.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

SŠ-2467

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

37 Rimantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-03-24 Vadovauti šilumos
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu iki 1,4 MPa ir
padalinių
vardinės galios iki 5
vadovai ar
MW eksploatavimo
juos
(technologinio
pavaduojant
valdymo, techninės
ys asmenys,
priežiūros, remonto,

SŠ-2468

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Trumpiškis

atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

38 Daniel Kopač

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-08-29 Vadovauti šilumos
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu iki 4,0 MPa ir
padalinių
vardinės galios iki
vadovai ar
100 MW
juos
eksploatavimo
pavaduojant
(technologinio
ys asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
šilumos
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą

SŠ-2469

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

39 Ričardas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2021-03-29 Vadovauti šilumos
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu iki 4,0 MPa ir
padalinių
vardinės galios iki 50
vadovai ar
MW eksploatavimo
juos
(technologinio
pavaduojant
valdymo, techninės
ys asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
šilumos
paleidimo ir
įrenginių
derinimo) darbams.
eksploatavi
Vadovauti šilumos
mą
tinklų iki 500 mm

SŠ-2470

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

Draugelis

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

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( specialistai
)

41 Mantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2021-03-29 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( specialistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos

Taurinskas

Kubeldzis

-

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

SŠ-2471

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

SŠ-2472

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 4,0
MPa ,vardinės galios:
iki 50 MW, šilumos
tinklų: iki 500 mm
DN.
42 Eugenijus

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

43 Gintaras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-02 Eksploatuoti
SŠ-2474 2022-03-28 2025-03-28
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir
derinti)
šilumos

Slavinskis

Pilkaitis

-

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu: iki 4,0 MPa,
vardinės galios: iki
50 MW, šilumos
tinklų: iki 500 mm
DN apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

SŠ-2473

2022-03-28 2027-03-28

-

-

-

-

-

-

-

-

įrenginius su darbiniu
slėgiu
iki
1,4
MPa.Vardinės
galios:iki iki 50 MW.

44 Aleksandr

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

45 Mindaugas

Šilumos
Pastato
2019-03-27 Eksploatuoti
vartojimas šilumos
(technologiškai
punktus,
valdyti, techniškai
šildymo ir
prižiūrėti,
karšto
remontuoti, matuoti,
vandens
bandyti, paleisti ir
sistemas,
derinti) pastato
eksploatuoj
šilumos punktus,
antys
šildymo ir karšto
darbininkai
vandens sistemas iki
10 MW

Kazakov

Prialgauskas

Šilumos
2019-03-04 Eksploatuoti
SŠ-2475 2022-03-28 2025-03-28
įrenginius
(
technologiškai
eksploatuoj
valdyti,
techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
(operatoriai)
bandyti, paleisti ir
derinti)
šilumos
įrenginius su darbiniu
slėgiu
iki
1,4
MPa.Vardinės
galios:iki iki 50 MW.

SŠ-2476 2022-03-28 2025-03-28

-

-

-

-

-

-

-

-

46 Ingridas

-

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

SŠ-2477

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

47 Taurintas Gyvis Šilumos

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

-

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

SŠ-2478

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

48 Donatas

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

-

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

SŠ-2479

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

Zadranavičius

Gulbinas

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

49 Tomas

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

-

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

SŠ-2480

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

50 Jan Savko

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

-

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

SŠ-2481

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

51 Mantas

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

-

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

SŠ-2482

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

Brazauskas

Masaitis

52 Ernestas

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

-

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

SŠ-2483

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

53 Artūras

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

-

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

SŠ-2484

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

54 Linas Vitonis

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

-

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

SŠ-2485

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

Liubarskij

Pangonis

55 Robertas

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

-

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

SŠ-2486

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

56 Alvydas

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

2017-08-30

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

SŠ-2487

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

57 Michail

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

-

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

SŠ-2488

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

Kleinaitis

Gadliauskas

Aleksejev

58 Darius Ribokas Šilumos

59 Andžej

Lipnevič

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

2018-06-27

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

SŠ-2489

2022-04-08 2025-04-08

-

-

-

-

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-2490

2022-04-08 2027-04-08

-

-

-

-

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-2491

2022-04-08 2027-04-08

-

-

-

-

60 Arūnas Muralis Šilumos

Asmuo,
vartojimas atsakingas
už įmonės
ar pastato
šilumos
įrenginių
eksploatavi

mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį )
61 Jonas Lukšys

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-2492

2022-04-08 2027-04-08

-

-

-

-

62 Andžejus

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

-

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-2493

2022-04-08 2027-04-08

-

-

-

-

Voitinovičius

už šilumos
ūkį )
63 Vytautas

Lasovickas

Šilumos
Asmuo,
2015-07-17 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-2494

2022-04-08 2027-04-08

-

-

-

-

64 Algis Frankonis Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2495

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

65 Stanislovas

Šilumos
įrenginius

SŠ-2496

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Aliukonis

Šilumos
įrenginių

2019-05-03 Eksploatuoti
( technologiškai

eksploatavi
mas

eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

66 Fiodoras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2497

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

67 Vytautas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos

SŠ-2498

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Rybakovas

Tamošiūnas

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės
galiosiki 10 MW.

įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.
68 Arūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2499

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

69 Jonas Sidaras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2500

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

70 Arvydas

Šilumos

Šilumos

SŠ-2501

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Jakovlevas

2019-05-03 Eksploatuoti

Bitneris

įrenginių
eksploatavi
mas

įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

71 Algimantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti,
darbuotojai
remontuoti, matuoti,
( mašinistai
bandyti, paleisti ir
)
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2502

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

72 Gintautas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti ) šilumos
darbuotojai
įrenginius su
( operatoriai
darbiniu slėgiu
)

SŠ-2503

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Kildušis

Obelevičius

( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

iki 0,6
MPa ,vardinės galios:
iki 2 MW.
73 Gintaras Pinelis Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti ) šilumos
darbuotojai
įrenginius su
( operatoriai
darbiniu slėgiu
)
iki 0,6
MPa ,vardinės galios:
iki 2 MW.

SŠ-2504

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

74 Rimutė

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti ) šilumos
darbuotojai
įrenginius su
( operatoriai
darbiniu slėgiu
)
iki 0,6
MPa ,vardinės galios:
iki 2 MW.

SŠ-2505

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

75 Imantas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
2019-05-03 Eksploatuoti
įrenginius
( technologiškai
eksploatuoj
valdyti, techniškai
antys
prižiūrėti ) šilumos
darbuotojai
įrenginius su
( operatoriai
darbiniu slėgiu
)

SŠ-2506

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Balnienė

Džemedžionas

iki 0,6
MPa ,vardinės galios:
iki 2 MW.
76 Saulius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2507

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

77 Deividas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2508

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

Sinkevičius

Leonavičius

78 Saulius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2509

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

79 Alius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
( mašinistai
)

-

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti ) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu
iki 1,4
MPa ,vardinės galios:
iki 10 MW.

SŠ-2510

2022-04-26 2025-04-26

-

-

-

-

80 Raimundas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių

2017-04-21

Organizuoti šilumos
įrenginių sudarbiniu
slėgiu iki 1,4 MPa,

SŠ-2511

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Kareckas

Razulevičius

Balinskas

šilumos
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
81 Darius

Stasys Šilumos
įrenginių
Navasaitis

eksploatavi
mas

82 Stasys

Navasaitis

Šilumos
įrenginių
eksploatavi

vardinės galiosiki 10
MW eksploatavimą.

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

2017-04-21

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu :iki 1,4 MPa ir
vardinės galios iki
1,5 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SŠ-2512

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Šilumos
įrenginius

2017-04-21

Eksploatuoti
( technologiškai

SŠ-2513

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

mas

eksploatuoj
antys
darbuotojai
(inžinieriai).

83 Marius

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginių
apsaugos,
automatikos
,
signalizacij
os
ir
valdymo
sistemas
eksploatuoj
antis
elektrotechn
ikos
darbuotojas

2017-04-21

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 1,4
MPa ,vardinės
galiosiki 10 MW
apsaugos,
automatikos,
signalizacijos ir
valdymo sistemas.

SŠ-2514

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

84 Martynas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj

2017-04-21

Eksploatuoti
( technologiškai

SŠ-2515

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

Venslavičius

Karpas

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės galios
iki 10 MW.

mas

antys
darbuotojai
(darbininkai
).

85 Donatas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(darbininkai
).

2017-04-21

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės galios
iki 10 MW.

SŠ-2516

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

86 Gintas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(darbininkai

2017-04-21

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

SŠ-2517

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

Bungardaitis

Kurtinaitis

valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės galios
iki 10 MW.

).

bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės galios
iki 10 MW.

87 Ramūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Šilumos
įrenginius
eksploatuoj
antys
darbuotojai
(darbininkai
).

2017-04-21

Eksploatuoti
( technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti) šilumos
įrenginius su
darbiniu slėgiu iki 1,4
MPa.Vardinės galios
iki 10 MW.

SŠ-2518

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

88 Gintaras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių,
eksploatuoj
ančių
šilumos
įrenginius,
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti

2017-04-21

Organizuoti šilumos
įrenginių sudarbiniu
slėgiu iki 1,4 MPa
vardinės galios iki
1,5 MW
eksploatavimą.

SŠ-2519

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Staniulis

Spūdys

asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių ¹
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
89 Gintaras

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

2017-04-21

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 1,4 MPa ir
vardinės galios iki
1,5 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SŠ-2520

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

90 Liudas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos
įmonių
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
juos
pavaduojant
ys asmenys,
atsakingi už

2017-04-21

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 1,4 MPa ir
vardinės galios iki 10
MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

SŠ-2521

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Spūdys

Navickas

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mą

paleidimo ir
derinimo) darbams.

91 Vingaudas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

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

2017-04-21

Vadovauti šilumos
įrenginių su darbiniu
slėgiu iki 1,4 MPa ir
vardinės galios iki 5
MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SŠ-2522

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

92 Gintaras

Šilumos
vartojimas

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

2017-04-21

Organizuoti įmonės
ar pastato šilumos
vartojimo įrenginių
eksploatavimą.

SŠ-2523

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Talutis

Spūdys

93 Gintaras

Šilumos
vartojimas

Pastato
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

2017-04-21

Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki
1,5 MW
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo ir
derinimo) darbams.

SŠ-2524

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

94 Vingaudas

Šilumos
vartojimas

Pastato
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
prižiūrėtojo
struktūrinių
padalinių
vadovai ar
jų įgalioti

2017-04-21

Vadovauti pastato
šilumos punktų,
šildymo ir karšto
vandens sistemų iki 5
MW eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,

SŠ-2525

2022-05-02 2027-05-02

-

-

-

-

Spūdys

Talutis

asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

paleidimo ir
derinimo) darbams.

95 Tomas

Šilumos
vartojimas

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

2017-03-24

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2526

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

96 Gintautas

Šilumos
vartojimas

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

2017-03-24

Eksploatuoti
(technologiškai
valdyti, techniškai
prižiūrėti,
remontuoti) pastato
šilumos punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
5 MW.

SŠ-2527

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

Masiulionis

Meištavičius

97 Martynas

Šilumos
vartojimas

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

2017-04-21

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

SŠ-2528

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

98 Donatas

Šilumos
vartojimas

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

2017-04-21

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

SŠ-2529

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

99 Gintas

Šilumos
vartojimas

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

2017-04-21

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

SŠ-2530

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

Karpas

Bungardaitis

Kurtinaitis

100 Ramūnas

Šilumos
vartojimas

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

2017-04-21

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

SŠ-2531

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

101 Vytautas Grigas Šilumos
vartojimas

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

2019-04-26

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

SŠ-2532

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

102 Arūnas

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

-

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

SŠ-2533

2022-05-02 2025-05-02

-

-

-

-

Staniulis

Čeginskas

Šilumos
vartojimas

103 Gediminas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-04-26 Organizuoti šilumos SŠ-2534 2022-05-02 2027-05-02
įmonių,
įrenginių
(su
eksploatuoj
darbiniu slėgiu :iki 4
ančių
MPa;
vardinės
šilumos
galios:iki 50 MW ir
įrenginius,
šilumos tinklų:iki 500
vadovai,
mm DN iki 500 mm
filialų
DN eksploatavimą.
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje

-

-

-

-

104 Teisutis

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-05-31 Organizuoti šilumos SŠ-2535 2022-05-02 2027-05-02
įmonių,
įrenginių
(su
eksploatuoj
darbiniu slėgiu: iki
ančių
1,4 MPa; vardinės
šilumos
galios: iki 1,5 MW
įrenginius,
eksploatavimą.
vadovai,
filialų
vadovai ar
jų įgalioti
asmenys,
atsakingi už

-

-

-

-

Šumskas

Avižinis

šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą įmonėje
105 Arūnas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-05-31 Vadovauti
šilumos SŠ-2536 2022-05-02 2027-05-02
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu :iki 1,4 MPa ir
padalinių
vardinės galios iki
vadovai ar
1,5
MW
juos
eksploatavimo
pavaduojant
(technologinio
ys asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
šilumos
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo
ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą

-

-

-

-

105 Gediminas

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-04-26 Vadovauti
šilumos SŠ-2537 2022-05-02 2027-05-02
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu: iki 4 MPa ir
padalinių
vardinės galios iki 50
vadovai ar
MW eksploatavimo
juos
(technologinio
pavaduojant
valdymo, techninės
ys asmenys,
priežiūros, remonto,
atsakingi už
matavimo, bandymo,
šilumos
paleidimo
ir
įrenginių
derinimo) darbams.

-

-

-

-

Rumbutis

Šumskas

eksploatavi
mą

Vadovauti
šilumos
tinklų: iki 500 DN
eksploatavimo
(technologinio
valdymo, techninės
priežiūros, remonto,
matavimo, bandymo,
paleidimo
ir
derinimo) darbams

107 Teisutis

Šilumos
įrenginių
eksploatavi
mas

Energetikos 2017-05-31 Vadovauti
šilumos SŠ-2538 2022-05-02 2027-05-02
įmonių
įrenginių su darbiniu
struktūrinių
slėgiu: iki 1,4 MPa; ir
padalinių
vardinės galios iki
vadovai ar
1,5
MW
juos
eksploatavimo
pavaduojant
(technologinio
ys asmenys,
valdymo, techninės
atsakingi už
priežiūros, remonto,
šilumos
matavimo, bandymo,
įrenginių
paleidimo
ir
eksploatavi
derinimo) darbams.
mą

-

-

-

-

108 Aurimas

Šilumos
Asmuo,
2017-05-31 Organizuoti įmonės SŠ- 2539 2022-05-02 2027-05-02
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim

-

-

-

-

Avižinis

Kankalis

ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)
109 Teisutis

Šilumos
Asmuo,
2017-05-31 Organizuoti įmonės SŠ- 2540 2022-05-02 2027-05-02
vartojimas atsakingas
ar pastato šilumos
už įmonės
vartojimo įrenginių
ar pastato
eksploatavimą.
šilumos
įrenginių
eksploatavi
mo
organizavim
ą (asmuo,
atsakingas
už šilumos
ūkį)

-

-

-

-

110 Arūnas

Šilumos
Asmuo,
2017-05-31 Organizuoti įmonės SŠ- 2541 2022-05-02 2027-05-02
vartojimas atsakingas
pastato
šilumos
už įmonės
punktų, šildymo ir
ar pastato
karšto
vandens
šilumos
sistemų iki 1 MW
įrenginių
eksploatavimo
eksploatavi
(technologinio
mo
valdymo, techninės
organizavim
priežiūros, remonto,
ą (asmuo,
matavimo, bandymo,
atsakingas
paleidimo
ir
už šilumos
derinimo) darbus.
ūkį)

-

-

-

-

Avižinis

Rumbutis

111 Teisutis

Šilumos
Pastato
2017-05-31 Vadovauti pastato
SŠ- 2542 2022-05-02 2027-05-02
vartojimas šildymo ir
šilumos punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki 1
sistemų
MW eksploatavimo
prižiūrėtojo
(technologinio
struktūrinių
valdymo, techninės
padalinių
priežiūros, remonto,
vadovai ar
jų įgalioti
matavimo, bandymo,
asmenys,
paleidimo ir
atsakingi už
derinimo) darbams
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

-

-

-

-

112 Aurimas

Šilumos
Pastato
2017-05-31 Vadovauti
pastato SŠ- 2543 2022-05-02 2027-05-02
vartojimas šildymo ir
šilumos
punktų,
karšto
šildymo ir karšto
vandens
vandens sistemų iki 1
sistemų
MW eksploatavimo
prižiūrėtojo
(technologinio
struktūrinių
valdymo, techninės
padalinių
priežiūros, remonto,
vadovai ar
matavimo, bandymo,
jų įgalioti
paleidimo
ir

-

-

-

-

Avižinis

Kankalis

asmenys,
atsakingi už
pastato
šilumos
punktų,
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
eksploatavi
mą

derinimo) darbams

113 Algimantas

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

-

Eksploatuoti
SŠ- 2544 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1 MW;

-

-

-

-

114 Antanas

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

-

Eksploatuoti
SŠ- 2545 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto

-

-

-

-

Kelpšas

Balsevičius

darbininkai

vandens sistemas iki
1 MW;

115 Nerijus

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

-

Eksploatuoti
SŠ- 2546 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1 MW;

-

-

-

-

116 Saulius Eina

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

-

Eksploatuoti
SŠ- 2547 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir
derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1 MW;

-

-

-

-

117 Romas

Šilumos
Pastato
vartojimas šilumos
punktus,
šildymo
karšto
vandens

-

Eksploatuoti
SŠ- 2558 2022-05-02 2025-05-02
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti,
remontuoti, matuoti,
bandyti, paleisti ir

-

-

-

-

Balsevičius

Žemgulys

ir

sistemas,
eksploatuoj
antys
darbininkai

PR_07/09(L1)

derinti)
pastato
šilumos
punktus,
šildymo ir karšto
vandens sistemas iki
1 MW.

