
  UAB KITA KOMPETENCIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS 

DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 2018 M. 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Atestavimo sritis 

Pažymėjimo 

unikalus numeris 

Pažymėjimo 

įsigaliojimo 

data 

Pažymėjimo 

galiojimo data 

Pirmo 

pažymėjimo 

išdavimo data 

Pažymėjim

o galiojimo 

sustabdymo 

data 

Pažymėjimo 

galiojimo 

sustabdymo 

terminas 

Pažymėjimo 

galiojimo 

panaikinimo 

data 
246 Ramūnas Ilgevičius 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 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). 

DA 246 2018.02.22 2021.02.21 2018-02-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

247 Admundas Butkus 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 247 2018.02.22 2023.02.21 2018-02-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

248 Laurynas Butkus 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, 

DA 248 2018.02.22 2023.02.21 2015.12.09 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



paleidimo ir derinimo) darbams. 
249 Darius Katinas 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 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. 

DA 249 2018.02.22 2023.02.21 2018-02-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

250 Darius Katinas 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 250 2018.02.22 2023.02.21 2018-02-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

251 Jūratė Petraitienė Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios 

įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas 

už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. 

DA 251 2018.02.22 2023.02.21 2018-02-22 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. 
252 Petras Šeškevičius Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

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). 

DA 252 2018.04.12 2023.04.11 2018.04.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

253 Petras Šeškevičius 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 253 2018.04.12 2023.04.11 2018.04.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

254 Josif Sobol 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 254 2018.04.12 2023.04.11 2013.03.29 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

255 Rolandas Gaidys 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 

DA 255 2018.04.12 2023.04.11 2018.04.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, 

paleidimo ir derinimo) darbams. 
256 Andrej Žmačinskij 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 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) ir (ar) organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

DA 256 2018.04.12 2021.04.11 2015.04.17 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

257 Evaldas Bočkus Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

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)  ir (ar) organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

DA 257 2018.04.12 2023.04.11 2018.04.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

258 Antoni Višnevski Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

 Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio 

kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių 

DA 258 2018.04.12 2021.04.11 2018.04.12 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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). 

259 Vytautas Kontrimas 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 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)  ir (ar) organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

DA 259 2018.04.12 2021.04.11 2015.04.20   2018.11.15 

260 Antanas Vilūnas Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

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, 

DA 260 2018.05.24 2023.05.24 2018.05.25 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



dujinius prietaisus, dujinius technologinius 

įrenginius, degimo oro ir degimo produktų 

šalinimo sistemas).  

261 Zenonas Kulionis 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 261 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

262 Viktor Steckij Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

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).  

DA 262 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

263 Rolandas Gaidys 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 (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). 

DA 263 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



264 Mantas Ruplėnas Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

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).  

DA 264 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

265 Mantas Ruplėnas 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 265 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

266 Mantas Ruplėnas 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 (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). 

DA 266 2018.05.24 2023.05.23 2018.05.24 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

267 Vanda Budėnienė Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

DA 267 2018.05.24 2023.05.23 2013.06.27 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



sistemos eksploatavimą. 

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).  

          

          

 


