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163 Gintautas 
Repečka 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą.   

 Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.       

 

DA163 2016.05.20 2021.05.19 2007.10.25 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

164 Vidmantas 
Žekonis 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą. 

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.          

 

DA164 2016.05.20 2021.05.19 206 03 30 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

165 Antonas 
Jacunskis 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Asmuo atsakingas už 

vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.           

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) vartotojo degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 

16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 

DA165 2016.05.20 2021.05.19 2011 04 28 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius 

įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo 

sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už 

vartotojo dujų sistemų eksploatavimą. 

166 Audrius 
Garbus 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą.  

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 

   Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams.      

 

DA166 2016.05.20 2021.05.19 2016.05.20 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

167 Tomas Acus Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą.   

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.     

 

DA167 2016.05.20 2021.05.19 2016.05.20 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

168 Valdas 
Strelčiūnas 

Veiklos sritis: Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų 

objektų ir įrenginių statyba (įrengimas) 

Energetikos darbuotojų  

   kategorija: Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, 

skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir 

suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos 

DA168 2016.05.20 2021.05.19 2016.05.20 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



(įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, 

atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) 

organizavimą įmonėje.         

          Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, 

skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir 

suskystintų naftos dujų įrenginių3 statybą (įrengimą).        

 

 

169 Jonas 
Sijavičius   

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Asmuo atsakingas už 

vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.           

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo 

degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro 

ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti 

ir būti atsakingam už vartotojo dujų sistemų 

eksploatavimą. 

DA169 2016.06.02 2021.06.01 2008.04.03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

170 Jonas 
Sijavičius   

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Įmonės, 
eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų 
gaminių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių 
vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų 
gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą 
Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gaminių 
dujų degalinių įrenginių eksploatavimo (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, 
paleidimo ir derinimo) darbams 

DA170 2016.06.02 2021.06.01 2008.04.03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

171 Aleksandr 
Paškevič 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą.   

DA171 2016.06.02 2021.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



 Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 
(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

172 Aleksandr 
Paškevič 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Įmonės, 
eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų 
gaminių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių 
vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų 
gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą 
Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gaminių 
dujų degalinių įrenginių eksploatavimo (technologinio 
valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, 
paleidimo ir derinimo) darbams 

DA172 2016.06.02 2021.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

173 Aleksandr 
Paškevič 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Suskystintų naftos dujų 
ar ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius 
eksploatuojantys specialistai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius ir (ar) 
vadovauti suskystintų naftos ar (ir) suslėgtų gamtinių dujų 
degalinių įrenginių eksploatavimo darbams 

DA173 2016.06.02 2021.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

174 Saulius 
Grinkevičius 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojų degiųjų dujų 
sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių 
vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 
korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai 
Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą(ne 
didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius 
įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) 

DA174 2016.06.02 2019.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

175 Saulius 
Grinkevičius 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Suskystintų naftos dujų 
ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius 
eksploatuojantys darbininkai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

DA175 2016.06.02 2019.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginius 

176 Darjuš 
Domon 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojų degiųjų dujų 
sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių 
vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo 
korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai 
Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, 
bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą(ne 
didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų 
įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius 
įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) 

DA176 2016.06.02 2019.06.01 2008.04.29 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

177 Julius 
Jankauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Asmuo atsakingas už 

vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.           

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo 
degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio 
dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, 
dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo 
produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti 
atsakingam už vartotojo dujų sistemų eksploatavimą. 

DA177 2016.06.02 2021.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

178 Julius 
Jankauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų 

sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos 

įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemų eksploatavimą.   

 Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 
(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 
matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams 

DA178 2016.06.02 2021.06.01 2016.06.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

179 Jonas 
Sijavičius   

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, 

pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, 

struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų 

naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo 

DA179 2016.06.07 2021.06.06 2008.04.03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



postų įrenginių eksploatavimą 

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių eksploatavimui 

180 Jonas 
Sijavičius   

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, 
skirstymas ir tiekimas 
Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginius eksploatuojantys specialistai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 
sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) 
vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų(SND rezervuarų, 
SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginių eksploatavimo darbams 

DA180 2016.06.07 2021.06.06 2008.04.03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

181 Aleksandr 
Paškevič 

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, 
skirstymas ir tiekimas 
Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių 
padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, 
saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių 
eksploatavimą 
Vadovauti suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, 
SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginių eksploatavimui 

DA181 2016.06.07 2021.06.06 2016.06.07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

182 Aleksandr 
Paškevič 

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, 
skirstymas ir tiekimas 
Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginius eksploatuojantys specialistai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 
sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius ir (ar) 
vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų(SND rezervuarų, 
SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 

DA182 2016.06.07 2021.06.06 2016.06.07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



įrenginių eksploatavimo darbams 
183 Saulius 

Grinkevičius 
Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, 
skirstymas ir tiekimas 
Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginius eksploatuojantys darbininkai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 
sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius 

DA183 2016.06.07 2019.06.06 2016.06.07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

184 Darjuš 
Domon 

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, 
skirstymas ir tiekimas 
Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND 
skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) 
įrenginius eksploatuojantys darbininkai 
Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 
remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) suskystintų 
naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 
sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius 

DA184 2016.06.07 2019.06.06 2008.04.29 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

185 Eduard 
Michniov 

Veiklos sritis: Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų 
objektų ir įrenginių statyba (įrengimas) 
Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) 
vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius 
įrengiantys darbininkai 
Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo 
sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir 
suskystintų naftos dujų įrenginius 

DA185 2016.06.07 2019.06.06 2016.06.07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

186 Steponas 
Jakubauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės 

vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. 

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 

DA186 2016.08.26 2021.08.25 1999.04.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

187 Steponas 
Jakubauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. DA 187 2016.08.26 2021.08.25 1999.04.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



 Įmonės, eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ir 

(ar) suslėgtų gaminių dujų degalines, filialų vadovai, 

struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų 

naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių 

eksploatavimą. 

Vadovauti suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų 

gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 

188 Tomas 
Ališauskas 

Veiklos sritis: Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų 

objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). 

  Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos 

ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų 

objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai 

ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių 

statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje.     

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, 

skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir 

suskystintų naftos dujų įrenginių statybą (įrengimą). 

DA 188 2016.08.26 2021.08.25 2014.08.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

189 Nepanau-
dotas 

        

190 Vidmantas 
Plankis 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą.   

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo 

degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro 

ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti 

ir būti atsakingam už vartotojo dujų sistemų 

eksploatavimą. 

DA 190 2016.08.26 2021.08.25 2016.08.26 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



191 Aurelijus 
Mainelis 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo 

degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro 

ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti 

ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

DA 191 2016.10.13 2021.10.12 2016.10.13 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

192 Algis 
Lelekauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo 

degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro 

ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti 

ir būti atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

DA 192 2016.10.13 2021.10.12 2013.06.21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

193 Algis 
Lelekauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio 

reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos 

įrenginius) eksploatuojantys specialistai. 

Eksploatuoti(technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, 

remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų 

degiųjų dujų sistemą(ne didesnio kaip 16 bar darbinio 

slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius 

prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro 

ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti 

DA 193 2016.10.13 2021.10.12 2013.06.21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



vartotojų degiųjų dujų  sistemos(ne didesnio kaip 16 bar 

darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, 

dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo 

oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo 

darbams.  

194 Andžej 
Dynda 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės 

vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. 

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams. 

DA 194 2016.10.13 2021.10.12 2011.05.19 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

195 Karolis 
Stukėnas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės 

vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. 

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų 

eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams. 

DA 195 2016.10.13 2021.10.12 2016.10.10 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

196 Steponas 
Jakubauskas 

Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, 

pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

Suskystintųjų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti 

asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintųjų 

naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų 

sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių 

eksploatavimo organizavimą. 

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų sistemų  (SND 

rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir 

pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą. 

DA 196 2016.10.13 2021.10.12 1999.04.02 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



197 Tadeuš 
Macenkevič 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės 

vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo 

degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. 

Vadovauti vartotojų  degiųjų dujų sistemų eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, 

matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 

DA 197 2016.10.13 2021.10.12 2008.02.15 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

 


