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Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Atestavimo sritis 

Pažymėjimo 

unikalus numeris 

Pažymėjimo 

įsigaliojimo 
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Pažymėjimo 

galiojimo data 

Pirmo 

pažymėjimo 

išdavimo data 

Pažymėjimo 

galiojimo 
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Pažymėjimo 

galiojimo 

sustabdymo 
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Pažymėjimo 

galiojimo 

panaikinimo 

data 
324 Žygimantas 

Prašmutas 

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 324 2022 02 03 2027 02 02 2017 05 26 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

325 Vidas Kaziukonis 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 325 2022 02 03 2027 02 02 2016 12 15 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

326 Vidas Kaziukonis Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas. 

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų 

sistemos eksploatavimą. 

DA 326 2022 02 03 2027 02 02 2022 02 03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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. 
327 Valdas Toliušis 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 327 2022 02 03 2027 02 02 2017 02 10 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

328 Aleksejus Vasiljevas 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 328 2022 02 03 2027 02 02 2017 02 10 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

329 Alvydas Grėža Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas 

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio 

kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių 

vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, 

DA 329 2022 02 03 2027 02 02 2022 02 03 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



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). 
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