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268 Mindaugas Savickas 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 268 2019.04.05 2024.04.04 2019.04.05 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

269 Marius Petrovičius 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 269 2019.04.05 2022-04-04 2017.03.30 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

270 Leonidas 

Semionovas 

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 

DA 270 2019.04.05 2024.04.04 2014.03.14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo 

produktų šalinimo sistemas).  
271 Andrej Pitiulevič 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 271 2019.04.05 2022-04-04 2017.03.30 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

272 Rimantas Grigonis 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 272 2019.04.05 2024.04.04 2019.04.05 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

273 Rimantas Grigonis 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 273 2019.04.05 2024.04.04 2019.04.05 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



274 Sigitas Banionis 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 274 2019.04.05 2024.04.04 2019.04.05 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

275 Antanas Poteliūnas 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 275 2019.04.05 2022-04-04 2019.04.05 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

276 Marius Gaukštas  DA 276 Neatvyko      

277 Marius Gaukštas  DA 277 Neatvyko      

278 Kęstutis Bumblys 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 278 2019-11-07 2024-11-06 2019-11-07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

279 Arūnas Pundys Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

DA 279 2019-11-07 2024-11-06 2014-10-16 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) ir (ar) organizuoti ir būti 

atsakingam už vartotojo degiųjų dujų sistemos 

eksploatavimą. 

280 Vidas Kavaliauskas 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 280 2019-11-07 2024-11-06 2017-02-15 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

281 Vidas Kavaliauskas Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gaminių 

dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, 

atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo 

organizavimą. 

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir 

(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių 

eksploatavimą 

DA 281 2019-11-07 2024-11-06 2013-05-30 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

282 Arūnas Liepuonis Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio 

kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių 

DA 282 2019-11-07 2024-11-06 2019-11-07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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.  

283 Arūnas Liepuonis Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

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 

DA 283 2019-11-07 2024-11-06 2019-11-07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

284 Vladimir Matyžonok Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

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 

DA 284 2019-11-07 2024-11-06 2019-11-07 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



degalinių įrenginių eksploatavimo darbams. 

285 Stanislav Kurkul  DA 285 Neatvyko      

286 Sergej Antropov 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 286 2019-11-07 2024-11-06 2014-11-28 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

287 Valdas Budukevičius 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 287 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

288 Valdas Budukevičius 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 

DA 288 2019-11-14 2024 11 3 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



eksploatavimui. 

289 Valdas Budukevičius Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Suskystintųjų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gaminių 

dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, 

atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo 

organizavim 

Organizuoti suskystintųjų naftos dujų degalinės ir 

(ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių 

eksploatavimą. 

DA 289 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

290 Alius Apšega 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. 

 

DA 290 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

291 Alius Apšega 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. 

DA 291 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

292 Alius Apšega Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

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 

DA 292 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės 

priežiūros, remonto, matavimo, 

 bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams. 

 

293 Danguolė 

Mackonienė 

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. 

DA 293 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

294 Danguolė 

Mackonienė 

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. 

DA 294 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

295 Danguolė 

Mackonienė 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

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. 

DA 295 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

296 Gintaras Jurgelėnas Veiklos sritis: Suskystintųjų naftos dujų laikymas, 

pilstymas, skirstymas ir tiekimas 

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, 

DA 296 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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. 

 

297 Gintaras Jurgelėnas 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. 

DA 297 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

298 Zigmund Petkevič 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. 

 

DA 298 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

299 Gintautas Dinda 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 

DA 299 2019-11-14 2024 11 13 2014-10-21 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



eksploatavimui. 

300 Gintautas Dinda Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

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. 

 

DA 300 2019-11-14 2024 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

301 Vytautas Cibulskas 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 301 2019-11-14 2022 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

302 Audrius Glinskas 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 

DA 302 2019-11-14 2022 11 13 2019-11-14 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



produktų šalinimo sistemas. 
303 Darius Bartoševičius 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 303 2019 11 29 2021 11 28 2017 03 30 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

304 Rolandas Mikšenis Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių 

dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys 

darbininkai. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių 

dujų degalinių įrenginius. 

DA 304 Neišlaikė      

305 Stanislav Kurkul 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 285 Neišlaikė      

306 Egidijus 

Kavaliauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 

DA 305 2019 11 29 2021 11 28 2019 11 29 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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. 
307 Egidijus 

Kavaliauskas 

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių 

dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys 

darbininkai. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir 

derinti) suskystintų naftos ir (ar) suslėgtų gamtinių 

dujų degalinių įrenginius. 

 

DA 306 2019 11 29 2021 11 28 2019 11 29 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

308 Anatol Bylinski 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 307 2019 11 29 2021 11 28 2014 11 28 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

          

 


