
  UAB KITA KOMPETENCIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIUS 

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 2019 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 
377 Česlovas Butko Veiklos sritis: Šilumos vartojimas 

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto 

vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti 

ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir 

karšto vandens sistemas iki 1 MW (kartu su 

pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) 

eksploatavimą. 

SA 377 2019-03-01 2022-03-02 2008-09-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

378 Saulius 

Radzvilavičius 

Veiklos sritis: šilumos objektų ir įrenginių 

įrengimas 

Šilumos objektų ir įrenginių įrengimo įmonių 

vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos 

įrenginių įrengimo organizavimą įmonėje. 

Organizuoti šilumos įrenginių iki 4,0 MPA 

(išskyrus šilumos punktus)  įrengimą, šilumos 

tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens. 

SA 378 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

379 

Povilas Mizera 

Veiklos sritis: Šilumos įrenginių 

eksploatavimas. 

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos 

įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių 

eksploatavimo organizavimą įmonėje. 

Organizuoti šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa 

slėgio,  šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio 

skersmens) eksploatavimą 

SA 379 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

380 Povilas Mizera Veiklos sritis: Šilumos įrenginių 

eksploatavimas. 

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių 

vadovai, ar juos pavaduojantys asmenys, 

atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. 

Vadovauti šilumos įrenginių eksploatavimo 

SA 380 2019-03-01 2024-03-02 2013-03-26 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



(technologinio valdymo, techninės priežiūros, 

remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams (išskyrus šilumos  punktus) 

iki 1,4 MPa slėgio, šilumos tinklų iki 500 mm 

sąlyginio skersmens.   

381 Andrej Pitiulevič Veiklos sritis: Šilumos vartojimas 

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto 

vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti 

ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir 

karšto vandens sistemas iki 1 MW (kartu su 

pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) 

eksploatavimą. 

SA 381 2019-03-01 2022-03-02 2015-08-28 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

382 Rimantas Grigonis Veiklos sritis: Šilumos įrenginių 

eksploatavimas. 

Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos 

įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti 

asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių 

eksploatavimo organizavimą įmonėje. 

Organizuoti šilumos įrenginių (iki 1,4 MPa 

slėgio,  šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio 

skersmens) eksploatavimą 

SA 382 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

383 Rimantas Grigonis Veiklos sriti:s Šilumos įrenginių 

eksploatavimas. 

Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, 

signalizacijos ir valdymo sistemas 

eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai 

(specialistai). 

Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, 

signalizacijos ir valdymo sistemas 

eksploatuojantys elektrotechnikos darbuotojai 

(specialistai). 

SA 383 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

384 Liudas Versockas Veiklos sritis:Šilumos vartojimas 

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto 

vandens sistemas eksploatuojantys darbininkai. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti 

ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir 

karšto vandens sistemas iki 10 MW (kartu su 

SA 384 2019-03-01 2022-03-02 2007-02-22 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 



pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) 

eksploatavimą. 
385 Nerijus Paurys Veiklos sritis: Šilumos įrenginių 

eksploatavimas. 

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių 

vadovai, ar juos pavaduojantys asmenys, 

atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą. 

Vadovauti šilumos įrenginių eksploatavimo 

(technologinio valdymo, techninės priežiūros, 

remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir 

derinimo) darbams (išskyrus šilumos  punktus) 

iki 1,4 MPa slėgio, šilumos tinklų iki 500 mm 

sąlyginio skersmens.   

SA 385 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

386 Nerijus Paurys Veiklos sritis:Šilumos vartojimas 

Organizuoti šilumos įrenginių iki 4,0 MPA 

(išskyrus šilumos punktus)  įrengimą, šilumos 

tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens. 

Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai 

prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti 

ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir 

karšto vandens sistemas iki 10 MW (kartu su 

pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) 

eksploatavimą. 

SA 386 2019-03-01 2024-03-02 2019-03-01 0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

       0000.00.00 0000.00.00 0000.00.00 

          

          

          

          

          

          

 


