
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. 

SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1-33 „DĖL ENERGETIKOS MINISTERIJAI 

PRISKIRTOSE NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIOSE 

ĮMONĖSE IR (ARBA) SU JOMS PRISKIRTA NACIONALINIAM SAUGUMUI 

UŽTIKRINTI STRATEGINĘ AR SVARBIĄ REIKŠMĘ TURINČIA 

INFRASTRUKTŪRA DIRBANČIŲ ASMENŲ (ĮSKAITANT NACIONALINIAM 

SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ PRIEŽIŪROS 

ORGANŲ NARIUS, VALDYMO ORGANŲ NARIUS IR VIENASMENIUS 

VALDYMO ORGANUS), TAIP PAT ASMENŲ, KURIEMS DĖL JIEMS PRISKIRTŲ 

FUNKCIJŲ AR PAVESTO DARBO BŪTŲ SUTEIKTA TEISĖ BE PALYDOS 

PATEKTI PRIE ŠIŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪROS AR PRIIMTI SPRENDIMUS 

DĖL ŠIOS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO, EINAMŲ PAREIGŲ 

SĄRAŠAI, Į KURIUOSE ĮRAŠYTAS PAREIGAS SKIRIAMI AR PASKIRTI 

ASMENYS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA TIKRINAMI DĖL ATITIKIMO 

NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS“ PAKEITIMO 

 

2022 m. lapkričio 18 d. Nr. 1-376 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Energetikos ministerijai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar 

svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir 

vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar 

pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių infrastruktūros ar priimti 

sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašus, į kuriuose įrašytas 

pareigas skiriami ar paskirti asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo 

nustatytiems kriterijams, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. 

sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-33 „Dėl Energetikos ministerijai priskirtose nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui 

užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, 

valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems 

priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių 

infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų 

sąrašų, į kuriuose įrašytas pareigas skiriami ar paskirti asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka 

tikrinami dėl atitikimo nustatytiems kriterijams“ ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-33 

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2022 m. lapkričio           d. 

įsakymo Nr.                redakcija) 

 

ENERGETIKOS MINISTERIJAI PRISKIRTOSE NACIONALINIAM SAUGUMUI 

UŽTIKRINTI SVARBIOSE ĮMONĖSE IR (ARBA) SU JOMS PRISKIRTA 

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI STRATEGINĘ AR SVARBIĄ 

REIKŠMĘ TURINČIA INFRASTRUKTŪRA DIRBANČIŲ ASMENŲ (ĮSKAITANT 

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ 

PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIUS, VALDYMO ORGANŲ NARIUS IR 

VIENASMENIUS VALDYMO ORGANUS), TAIP PAT ASMENŲ, KURIEMS DĖL 

JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ AR PAVESTO DARBO BŪTŲ SUTEIKTA TEISĖ 

BE PALYDOS PATEKTI PRIE ŠIŲ ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪROS AR PRIIMTI 

SPRENDIMUS DĖL ŠIOS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO, EINAMŲ 

PAREIGŲ SĄRAŠAI, Į KURIUOSE ĮRAŠYTAS PAREIGAS SKIRIAMI AR 

PASKIRTI ASMENYS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA TIKRINAMI DĖL 

ATITIKIMO NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Energetikos ministerijai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose 

įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią 

reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius 

valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų 

suteikta teisė be palydos patekti prie šiame punkte nurodytų įmonių infrastuktūros ar priimti 

sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašai, į kuriuose įrašytas 

pareigas skiriami ar paskirti asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo 

nustatytiems kriterijams (toliau – pareigų sąrašai), parengti, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 699 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymą“.  

2. Pareigų sąrašai taikomi šioms Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms 

energetikos įmonėms:  

2.1. UAB ,,EPSO-G“; 

2.2. LITGRID AB; 

2.3. AB „Amber Grid“; 

2.4. AB „Klaipėdos nafta“; 

2.5. UAB „Energy cells“; 

2.6. AB „ORLEN Lietuva“. 

 

II SKYRIUS 

PAREIGŲ SĄRAŠAI 

 

3. UAB „EPSO-G“ pareigų sąrašas: 

3.1. valdybos ir audito bei atlygio skyrimo komitetų nariai; 
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3.2. generalinis direktorius; 

3.3. atitikties ir rizikų valdymo direktorius; 

3.4. rizikų valdymo vadovas; 

3.5. rizikų valdymo koordinatorius; 

3.6. atitikties vadovas; 

3.7. atitikties koordinatorius; 

3.8. vidaus audito vadovas; 

3.9. vyriausiasis vidaus auditorius; 

3.10. vidaus auditorius; 

3.11. teisės ir korporatyvinio valdymo direktorius; 

3.12. korporatyvinės teisės vadovas; 

3.13. viešųjų pirkimų teisės vadovas; 

3.14. vyresnysis teisininkas; 

3.15. finansų direktorius; 

3.16. vyriausias finansininkas; 

3.17. vyresnysis buhalteris; 

3.18. finansų vadovas; 

3.19. finansų analitikas; 

3.20. iždo analitikas; 

3.21. biuro vadovas; 

3.22. pirkimų vadovas; 

3.23. pirkimų projektų vadovas; 

3.24. administratorius; 

3.25. strategijos ir plėtros direktorius; 

3.26. reguliavimo vadovas; 

3.27. planavimo ir plėtros vadovas; 

3.28. strateginio planavimo analitikas; 

3.29. darnumo vystymo vadovas; 

3.30. infrastruktūros direktorius; 

3.31. technikos vadovas; 

3.32. inovacijų vadovas; 

3.33. inovacijų projektų vadovas; 

3.34. inovacijų analitikas 

3.35. Atsinaujinančių energijos išteklių integracijos projektų vadovas; 

3.36. IT vadovas; 

3.37. kibernetinio saugumo vadovas; 

3.38. IT projektų vadovas; 

3.39. IT paslaugų kokybės vadovas; 

3.40. Verslo duomenų architektas; 

3.41. grupės projektų portfelio vadovas; 

3.42. ePMO projektų vadovas. 

4. LITGRID AB pareigų sąrašas: 

4.1. nepriklausomi valdybos nariai; 

4.2. generalinis direktorius; 

4.3. Komunikacijos skyriaus vadovas; 

4.4. Teisės skyriaus vadovas. 

4.5. Informacinės saugos ir prevencijos skyrius: 

4.5.1. skyriaus vadovas; 

4.5.2. grupės vadovas; 

4.5.3. informacijos saugos architektas; 
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4.5.4. informacijos saugos specialistas; 

4.5.5. kibernetinės saugos operacijų centro vadovas; 

4.5.6. kritinės infrastruktūros kibernetinės saugos specialistas; 

4.5.7. kibernetinės saugos specialistas; 

4.5.8. prevencijos specialistas. 

4.6. Sistemos valdymo departamentas:  

4.6.1. departamento direktorius; 

4.6.2. centro vadovas; 

4.6.3. skyriaus vadovas; 

4.6.4. grupės vadovas; 

4.6.5. projektų vadovas; 

4.6.6. vadovaujantis inžinierius; 

4.6.7. vyresnysis inžinierius; 

4.6.8. inžinierius; 

4.6.9. jaunesnysis inžinierius; 

4.6.10. vyresnysis analitikas; 

4.6.11. analitikas; 

4.6.12. ekspertas; 

4.6.13 krizių valdymo analitikas; 

4.6.14. vadovaujantis dispečeris; 

4.6.15. balanso dispečeris; 

4.6.16. sistemos dispečeris; 

4.6.17. tinklo dispečeris; 

4.6.18. dispečeris ekspertas; 

4.6.19. balansavimo paslaugų ekspertas; 

4.6.20. režimų planavimo vadovaujantis inžinierius; 

4.6. 21. režimų planavimo vyresnysis inžinierius; 

4.6.22. režimų planavimo inžinierius; 

4.6.23. technologinio valdymo vadovaujantis inžinierius; 

4.6.24. technologinio valdymo vyresnysis inžinierius; 

4.6.25. technologinio valdymo inžinierius; 

4.6.26. relinės apsaugos ir automatikos vadovaujantis inžinierius; 

4.6.27. relinės apsaugos ir automatikos vyresnysis inžinierius; 

4.6.28. relinės apsaugos ir automatikos inžinierius. 

4.7. Perdavimo tinklo departamentas: 

4.7.1. departamento direktorius. 

4.7.2. centro vadovas; 

4.7.3. skyriaus vadovas; 

4.7.4. regiono vadovas; 

4.7.5. grupės vadovas; 

4.7.6.  SIM (Statinio informacinio modeliavimo) vadovas; 

4.7.7. duomenų platformų vystymo projektų vadovas; 

4.7.8. verslo analitikos projektų vadovas; 

4.7.9. tinklo analitikas; 

4.7.10. darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis inžinierius; 

4.7.11. darbuotojų saugos ir sveikatos inžinierius; 

4.7.12. civilinės saugos inžinierius; 

4.7.13. aplinkosaugos vyresnysis inžinierius; 

4.7.14. aplinkosaugos inžinierius; 

4.7.15. vyresnysis inžinierius; 
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4.7.16. inžinierius; 

4.7.17. jaunesnysis inžinierius; 

4.7.18. elektros energijos apskaitos įrenginių ekspertas; 

4.7.19. elektros energijos apskaitos įrenginių vyresnysis inžinierius; 

4.7.20. elektros energijos apskaitos įrenginių inžinierius; 

4.7.21. pastočių vadovaujantis inžinierius; 

4.7.22. pastočių vyresnysis inžinierius; 

4.7.23. pastočių inžinierius; 

4.7.24. pastočių pagrindinių įrenginių technikos ekspertas; 

4.7.25. linijų vadovaujantis inžinierius; 

4.7.26. linijų vyresnysis inžinierius; 

4.7.27. linijų inžinierius; 

4.7.28. relinės apsaugos ir automatikos vadovaujantis inžinierius; 

4.7.29. relinės apsaugos ir automatikos vyresnysis inžinierius; 

4.7.30. relinės apsaugos ir automatikos inžinierius; 

4.7.31. relinės apsaugos ir automatikos technikos ekspertas; 

4.7.32. relinės apsaugos ir automatikos ekspertas; 

4.7.33. aukštos įtampos nuolatinės srovės įrenginių ekspertas; 

4.7.34. elektros apskaitų vadovaujantis inžinierius; 

4.7.35. elektros apskaitų vyresnysis inžinierius; 

4.7.36. elektros apskaitų inžinierius; 

4.7.37. veiklos administravimo vadybininkas; 

4.7.38. statybų priežiūros proceso vadovas; 

4.7.39. statinių vyresnysis inžinierius 

4.7.40. statinių inžinierius; 

4.7.41. vyresnysis budintysis inžinierius; 

4.7.42. budintysis inžinierius. 

4.8. Strategijos departamentas: 

4.8.1. departamento direktorius; 

4.8.2. skyriaus vadovas; 

4.9. Strateginės infrastruktūros departamentas: 

4.9.1. departamento direktorius; 

4.9.2. skyriaus vadovas; 

4.9.3. grupės vadovas;  

4.9.4. projektų vadovas. 

4.9.5. projektų kontrolės vadovas; 

4.9.6. inžinierius-analitikas. 

4.9.7. analitikas; 

4.9.8. nekilnojamo turto projektų vadovas. 

4.10. Finansų departamentas: 

4.10.1. departamento direktorius; 

4.10.2. skyriaus vadovas; 

4.11. Informacinių technologijų, telekomunikacijų ir administravimo departamentas: 

4.11.1. departamento direktorius. 

4.11.2. centro vadovas; 

4.11.3. skyriaus vadovas; 

4.11.4. grupės vadovas; 

4.11.5. vyresnysis duomenų tinklo saugos administratorius; 

4.11.6. duomenų tinklo saugos administratorius; 

4.11.7. informacinių technologijų sistemų administratorius; 
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4.11.8. vyresnysis inžinierius; 

4.11.9. inžinierius; 

4.11.10. pastočių valdymo sistemų vyresnysis administratorius; 

4.11.11. pastočių valdymo sistemų administratorius; 

4.11.12. dispečerinio valdymo sistemų architektas; 

4.11.13. informacinių technologijų aplikacijų administratorius; 

4.11.14. duomenų tinklo administratorius; 

4.11.15. duomenų tinklo inžinierius; 

4.11.16. dispečerinio valdymo sistemų administratorius; 

4.11.17. dispečerinio valdymo sistemų administratorius-ekspertas; 

4.11.18. technologinio vyresnysis inžinierius; 

4.11.19. technologinio tinklo inžinierius; 

4.11.20. informacinių technologijų projektų vadovas; 

4.11.21. informacinių technologijų pagalbos paslaugos vadovas; 

4.11.22. informacinių technologijų verslo analitikas; 

4.11.23. informacinių technologijų architektas; 

4.11.24. duomenų architektas; 

4.11.25. duomenų ekspertas analitikas; 

4.11.26. automatizavimo inžinierius; 

4.11.27. automatizavimo ekspertas; 

4.11.28. verslo duomenų programuotojas. 

4.11.29. fizinės saugos sistemų architektas; 

4.11.30. apsaugos sistemų vyresnysis specialistas; 

4.11.31. apsaugos sistemų specialistas; 

4.11. 32. apsaugos paslaugų specialistas; 

4.11.33. apsaugos specialistas; 

4.11.34. techninės priežiūros specialistas. 

4.12. Atsinaujinančios energetikos išteklių centras: 

4.12.1. centro direktorius; 

4.12.2. grupės vadovas; 

4.12.3. jūros vėjo integracijos vadovas; 

4.12.4. atsinaujinančios energetikos išteklių techninis ekspertas; 

4.12.5. vyresnysis inžinierius; 

4.12.6. inžinierius; 

4.12.7. analitikas; 

4.12.8. projektų vadovas. 

4.13. Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centras: 

4.13.1. centro direktorius; 

4.13.2. grupės vadovas; 

4.13.3. vyresnysis teisininkas; 

4.13.4. teisininkas; 

4.13.5. programos valdysenos koordinatorius; 

4.13.6. projektų inžinierius; 

4.13.7. techninis architektas; 

4.13.8. vyresnysis analitikas; 

4.13.9. analitikas; 

4.13.10. vyresnysis projektų vadovas; 

4.13.11. projektų vadovas; 

4.13.12. jaunesnysis projektų vadovas. 

5. AB „Amber Grid“ pareigų sąrašas:  
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5.1. generalinis direktorius; 

5.2. technikos direktorius; 

5.3. komercijos direktorius; 

5.4. finansų direktorius; 

5.5. teisės ir administravimo direktorius; 

5.6. organizacijos pažangos direktorius; 

5.7. Pirkimų skyrius: 

5.7.1. vadovas; 

5.7.2. pirkimų projektų vadovas; 

5.7.3. pirkimų analitikas; 

5.7.4. vyresnysis vadybininkas. 

5.8. Prevencijos skyrius: 

5.8.1. vadovas; 

5.8.2. kibernetinio saugumo vadovas; 

5.8.3. kibernetinio saugumo specialistas; 

5.8.4. atitikties vadovas; 

5.8.5. verslo saugumo partneris. 

5.9. Projektų valdymo skyrius: 

5.9.1. vadovas; 

5.9.2. projektų vadovas; 

5.10. Sistemos valdymo centro vadovas. 

5.11. paslaugų vystymo vadovas; 

5.12. tinklų sąveikos vadovas; 

5.13. Operatyvinio valdymo grupė: 

5.13.1. vadovas;  

5.13.2. sistemos valdymo inžinierius; 

5.13.3. sistemos modeliavimo inžinierius; 

5.13.4. SCADA inžinierius. 

5.14. Klientų grupė: 

5.14.1. vadovas; 

5.14.2. vadybininkas. 

5.15. Strateginio planavimo ir veiklos vystymo skyrius: 

5.15.1. vadovas; 

5.15.2. atsinaujinančios energetikos projektų vadovas; 

5.15.3. vyresnysis vadybininkas. 

5.16. Ekonominės analizės ir reguliavimo skyriaus vadovas. 

5.17. Finansų ir verslo kontrolės skyrius: 

5.17.1. vadovas; 

5.17.2. finansų kontrolierius; 

5.17.3. finansų analitikas; 

5.17.4. iždo valdymo analitikas. 

5.18. Teisės skyrius: 

5.18.1. vadovas; 

5.18.2. vyresnysis teisininkas; 

5.18.3. teisininkas. 

5.19. Organizacijos vystymo skyrius: 

5.19.1. vadovas; 

5.19.2. organizacijos vystymo partneris. 

5.20. Administravimo skyrius: 

5.20.1. vadovas; 
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5.20.4. vyresnysis biuro vadybininkas; 

5.20.5. biuro vadybininkas; 

5.20.4. administratorius. 

5.21. Informacinių technologijų skyrius: 

5.21.1. vadovas; 

5.21.2. Informacinių technologijų infrastruktūros grupės vadovas; 

5.21.3. Informacinių technologijų paslaugų grupės vadovas; 

5.21.4. Informacinių technologijų informacinių sistemų grupės vadovas; 

5.21.5. vyresnysis informacinių sistemų inžinierius; 

5.21.6. informacinių sistemų inžinierius; 

5.21.7. vyresnysis informacinių sistemų analitikas; 

5.21.8. informacinių sistemų analitikas; 

5.21.9. informacinių sistemų architektas. 

5.22. Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovas; 

5.23. Aplinkosaugos projektų vadovas; 

5.24. Turto valdymo departamento direktorius. 

5.25. Turto valdymo departamento SIM (Statinio informacinio modeliavimo) 

vadovas. 

5.26. Turto valdymo skyrius: 

5.26.1. vadovas; 

5.26.2. grupės vadovas; 

5.26.3. vyresnysis turto valdymo inžinierius; 

5.26.4. turto valdymo inžinierius; 

5.26.5. vyresnysis turto valdymo analitikas; 

5.26.6. turto valdymo analitikas; 

5.26.5. vyresnysis vamzdynų integralumo valdymo inžinierius; 

5.26.6. vamzdynų integralumo valdymo inžinierius; 

5.26.7. saugos nuo korozijos inžinierius; 

5.26.8. geografinių informacinių sistemų inžinierius; 

5.26.9. pastatų inžinierius; 

5.26.10. transporto inžinierius; 

5.26.11. vyresnysis turto apskaitos administratorius; 

5.26.12. turto apskaitos administratorius. 

5.27. investicinių projektų rengimo vadovas. 

5.28. Teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vadovas. 

5.29. Dujų apskaitos ir metrologijos skyrius: 

5.29.1. vadovas; 

5.29.2. vyresnysis inžinierius. 

5.30. Eksploatavimo departamentas: 

5.30.1. direktorius; 

5.30.2. Eksploatavimo departamento skyrių vadovai; 

5.30.3. vadovaujantysis inžinierius; 

5.30.4. vadovaujantysis eksploatavimo inžinierius; 

5.30.5. eksploatavimo inžinierius; 

5.30.6. vyresnysis automatikos inžinierius; 

5.30.7. inžinierių sistemų meistras; 

5.30.8. įrenginių eksploatavimo inžinierius; 

5.30.9. vyresnysis dujų kompresorinės mašinistas; 

5.30.10. dujų kompresorių mašinistas; 

5.30.11. automatikos inžinierius; 
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5.30.12. matavimo prietaisų inžinierius elektronikas. 

5.31. Apskaitos skyrius: 

5.31.1. vadovas; 

5.31.2. vyresnysis buhalteris. 

5.32. Veiklos efektyvumo skyrius: 

5.32.1. vadovas; 

5.32.2. procesų vadovas. 

 5.33. Analitikos vadovas. 

5.34. Inovacijų vadovas. 

5.35. Inovacijų projektų vadovas. 

5.36. Komunikacijos skyrius: 

5.36.1. vadovas; 

5.36.2. komunikacijos projektų vadovas; 

5.36.3. socialinės atsakomybės projektų vadovas. 

5.37. nepriklausomi valdybos nariai. 

7. UAB „Energy cells“ pareigų sąrašas: 

7.1. valdybos nariai; 

7.2. generalinis direktorius; 

7.3. projektų vadovas; 

7.4. technikos vadovas; 

7.5. administravimo ir pirkimų vadovas; 

7.6. pirkimų projektų vadovas; 

7.7. techninės priežiūros vadovas; 

7.8. technikos ekspertas; 

7.9 IT projekto dalies vadovas; 

7.10. biuro vadovas; 

7.11. projekto dalies ekspertas; 

7.12. produkto vadovas; 

7.13. BEKS (Baterijų energijos kaupimo sistemos) stočių inžinierius. 

 

 

 

_____________________ 

                                                                   


