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DARBUOTOJAI / STRUKTŪRINIAI PADALINIAI*, KURIEMS 

SUTEIKIAMA TEISĖ DIRBTI SU ATSKIRŲ KATEGORIJŲ ASMENS 

DUOMENIMIS 

 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojo vardas, pavardė, 

pareigos / Struktūrinis padalinys 
Suteikiamos teisės 

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenys 

1. Greta Papievė – personalo vadovė Tvarkyti visus asmens duomenis 

2. 
Domas Merliūnas – saugos 

specialistas 

 Tvarkyti asmens duomenis instruktavimo, 

mokymo ir ryšio palaikymo tikslais 

3. 
Martynas Kainovaitis –   skyriaus 

viršininkas 

 Tvarkyti asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

4. 
Vytautas Stankus- inžinierius - 

energetikas 

 Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

5. 
Stanislovas Užpelkis- elektros 

energijos technikas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

6. 
Valdas Urbonas – inžinierius - 

mechanikas 

 Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

7. 
Raimondas Ptašinskas – padalinio 

vadovas 

 Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

8. 
Donates Murauskas – meistras-

šaltkalvis-vairuotojas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

9 
Vytautas Rauka – padalinio 

vadovas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

10. 
Vytautas Grunskis – padalinio 

vadovas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

11.  
Ernestas Gruzdys- padalinio 

vadovo pavaduotojas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

12. 
Petras Petrošius – padalinio 

vadovas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 



13. 
Tomas Navikas-meistras-šaltkalvis-

suviribntojas-vairuotojas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

14. 
Žydrūnas Papievis – padalinio 

vadovas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

15.  
Raimondas Mišeikis- meistras-

vairuotojas-šaltkalvis 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

16. 
Gintautas Martinkus –   skyriaus 

viršininkas 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

17. 
Rimantė Kairienė – laboratorijos 

vedėja 

Tvarkyti  asmens duomenis instruktavimo ir 

ryšio palaikymo tikslais 

18. Janina Vaičiūnienė – vyr. buhalterė 

Tvarkyti  darbuotojų asmens duomenis darbo 

užmokesčio ir materialinio aprūpinimo 

tikslais 

19. Sigita Jankauskienė - buhalterė 

Tvarkyti  darbuotojų asmens duomenis darbo 

užmokesčio ir materialinio aprūpinimo 

tikslais 

20. Aistė Jančiauskienė - buhalterė 

 Tvarkyti  darbuotojų asmens duomenis darbo 

užmokesčio ir materialinio aprūpinimo 

tikslais 

21. 

Juozas Grigaravičius – inžinierius 

medžiagų ir įrengimų 

komplektavimui 

 Tvarkyti darbuotojų asmens duomenis 

aprūpinimo spec. rūbais ir avalyne tikslu. 

Pokalbių įrašų duomenys 

22. Alfredas Markvaldas - direktorius Konfliktinių situacijų prevencija 

23. 

Gintautas Martinkus – Pardavimų ir 

klientų aptarnavimo skyriaus 

viršininkas 

Konfliktinių situacijų prevencija 

24. 
Ida – Vida Vaitkienė - 

apskaitininkė 
Konfliktinių situacijų prevencija 

25. Jolanta Puzienė - Buhalterė Konfliktinių situacijų prevencija 

26. Rita Mereckienė -apskaitininkė Konfliktinių situacijų prevencija 

27. 
Darius Montvidas – vyr. 

kontrolierius 
Konfliktinių situacijų prevencija 

28. Nijolė Gustienė -kontrolierė Konfliktinių situacijų prevencija 

29. Dalia Ptašinskienė - kontrolierė Konfliktinių situacijų prevencija 

30. Jonas Stočkus - kontrolierius Konfliktinių situacijų prevencija 

31. Arūnas Tamošaitis - kontrolierius Konfliktinių situacijų prevencija 



32. 
Arvydas Lukoševičius - 

kontrolierius 
Konfliktinių situacijų prevencija 

33. Gediminas Kubaitis - kontrolierius Konfliktinių situacijų prevencija 

Vaizdo įrašų duomenys 

34. Vida Kiaulakienė – vyr. inžinierė 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

35. 
Vytautas Stankus – inžinierius-

energetikas 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

36. 
Stanislovas Užpelkis – elektros 

energijos technikas 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

37. 
Valdas Urbonas – inžinierius-

mechanikas 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

38. 
Domas Merliūnas – saugos 

specialistas 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

39. 
Ramūnas Viskintas-valdymo pulto 

dispečeris 

 Teisė tvarkyti vaizdo įrašų duomenis 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

40. 
Kastytis Bagdonavičius – valdymo 

pulto dispečeris 

 Teisė tvarkyti vaizdo įrašų duomenis 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

41. 
Vitalijus Stancikas  – valdymo 

pulto dispečeris 

 Teisė tvarkyti vaizdo įrašų duomenis 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

42. 
Virginijus Šilinskas– valdymo 

pulto dispečeris 

 Teisė tvarkyti vaizdo įrašų duomenis 

Bendrovės ir darbuotojų turto apsaugos 

tikslais 

43. 
Vytautas Grunskis – padalinio 

vadovas 

Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

avarinių situacijų prevencijos tikslais 

44. 
Ernestas Gruzdys - padalinio 

vadovo pavaduotojas 

 Teisė susipažinti su vaizdo kamerų įrašais, 

avarinių situacijų prevencijos tikslais 

45. Arūnas Drobnys - šaltkalvis 
 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

46. 
Valentinas Virbučianskas - 

šaltkalvis 

 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

47. 
Virginijus Vismantas – operatorius-

šaltkalvis 

 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

48. Audrius Auškelis- meistras 
 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 



49. Laimutis Pečiūra  - šaltkalvis 
 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

50. 
Alfonsas Norbutas – šaltkalvis-

elektrikas 

 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

51. 
Nirūnas Vaitkus – operatorius-

šaltkalvis 

 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

52. Povilas Klimas - šaltkalvis 
 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

53. 
Arūnas Grigaravičius –operatorius- 

šaltkalvis 

 Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

54.  
Jonas Paulikas – operatorius-

šaltkalvis 

Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

55. 
Rimantas Mereckas – operatorius-

šaltkalvis 

Teisė tvarkyti vaizdo kamerų įrašus avarinių 

situacijų prevencijos tikslais 

Interneto svetainės lankytojų duomenys 

56. 

Vytautas Barkauskas - 

kompiuterinių tinklų ir sistemų 

technikas 

Lankytojų statistiniai duomenys 

Klientų asmens duomenys ir kitos duomenų kategorijos, nepatenkančios į aukščiau 

aptartąsias 

57. Janina Vaičiūnienė –vyr. buhalterė 
 Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

58. Sigita Jankauskienė - buhalterė 
 Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

59. Aistė Jančiauskienė - buhalterė 
  Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

60. 

Gintautas Martinkus - Pardavimų ir 

klientų aptarnavimo skyriaus 

viršininkas 

 Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

61. 
Darius Montvidas – vyr. 

kontrolierius 

Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

62. Dalia Ptašinskienė - kontrolierė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

63. Nijolė Gustienė - kontrolierė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

64. Jonas Stočkus - kontrolierius 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

65. Rimantas Lengvinas - kontrolierius 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

66. 
Arvydas Lukoševičius - 

kontrolierius 

Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 



67. Gediminas Kubaitis-kontrolierius 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

68. Ida Vida Vaitkienė - apskaitininkė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

69. Rita Mereckienė - apskaitininkė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

70. Jolanta Puzienė -  buhalterė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

71. 

Vytautas Barkauskas - 

kompiuterinių tinklų ir sistemų 

technikas 

Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

72. 
Rimantė Kairienė – laboratorijos 

vedėja 

Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

73. 
Danguolė Kužmarskienė - 

laborantė 

Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

74. Žydrė Žybartienė - laborantė 
Tvarkyti asmens duomenis reikalingus 

atsiskaitymui už suteiktas paslaugas 

 

 


