
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGISTRŲ CENTRE IR SU VALSTYBĖS ĮMONĖS

REGISTRŲ CENTRO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TECHNINE IR

PROGRAMINE ĮRANGA, PROGRAMINĖS ĮRANGOS PLATFORMOS IR

PAGRINDINIŲ VALSTYBĖS REGISTRŲ BEI VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ,

KURIOSE TVARKOMA YPATINGOS SVARBOS INFORMACIJA, DUOMENIMIS

DIRBANČIŲ ASMENŲ, TAIP PAT ASMENŲ, KURIEMS DĖL JIEMS PRISKIRTŲ

FUNKCIJŲ AR PAVESTO DARBO YRA SUTEIKTA TEISĖ BE PALYDOS PATEKTI

PRIE ŠIOS ĮRANGOS IR DUOMENŲ AR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL JŲ

FUNKCIONAVIMO, EINAMŲ PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m.                 d. Nr. 4-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų

apsaugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ 1 punktą, priedo 6 ir

39 punktus:  

1. T v i r t i n u Valstybės įmonėje Registrų centre ir su valstybės įmonės Registrų centro

informacinių technologijų technine ir programine įranga, programinės įrangos platformos ir

pagrindinių valstybės registrų bei valstybės informacinių sistemų, kuriose tvarkoma ypatingos

svarbos informacija, duomenimis dirbančių asmenų, taip pat asmenų, kuriems dėl jiems paskirtų

funkcijų ar pavesto darbo yra suteikta teisė be palydos patekti prie šios įrangos ir duomenų ar priimti

sprendimus dėl jos funkcionavimo, einamų pareigų sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2022 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 4-802 „Dėl Valstybės įmonėje Registrų centre ir su valstybės

įmonės Registrų centro informacinių technologijų technine ir programine įranga, programinės įrangos

platformos ir pagrindinių valstybės registrų bei valstybės informacinių sistemų, kuriose tvarkoma

ypatingos svarbos informacija, duomenimis dirbančių asmenų, taip pat asmenų, kuriems dėl jiems

paskirtų funkcijų ar pavesto darbo yra suteikta teisė be palydos patekti prie šios įrangos ir duomenų

ar priimti sprendimus dėl jos funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                       Aušrinė Armonaitė

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2023 m. vasario 27 d. raštu Nr. 1D-1070

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo 

departamento

2023 m. vasario 14 d. raštu Nr. 18-1746

Parengė

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

Įmonių politikos departamento

Įmonių valdymo skyriaus patarėjas

Simonas Kriukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministro

2023 m.             d. įsakymu Nr. 4-

VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGISTRŲ CENTRE IR SU VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ

CENTRO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TECHNINE IR PROGRAMINE ĮRANGA,

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PLATFORMOS IR PAGRINDINIŲ VALSTYBĖS REGISTRŲ

BEI VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ, KURIOSE TVARKOMA YPATINGOS

SVARBOS INFORMACIJA, DUOMENIMIS DIRBANČIŲ ASMENŲ, TAIP PAT ASMENŲ,

KURIEMS DĖL JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ AR PAVESTO DARBO YRA SUTEIKTA

TEISĖ BE PALYDOS PATEKTI PRIE ŠIOS ĮRANGOS IR DUOMENŲ AR PRIIMTI

SPRENDIMUS DĖL JŲ FUNKCIONAVIMO, EINAMŲ PAREIGŲ SĄRAŠAS

1. Valdybos narys

2. Generalinis direktorius

3. Direktorius

4. Tarnybos vadovas

5. Centro vadovas

6. Departamento vadovas

7. Archyvo vadovas

8. Skyriaus vadovas

9. Grupės vadovas

10. Duomenų sprendimų ir analizės departamento:

10.1. skyriaus techninis produktų vadovas

10.2. skyriaus vyriausiasis duomenų bazių analitikas

10.3. skyriaus duomenų specialistas

10.4. skyriaus grupės analitinių produktų vadovas

10.5. skyriaus grupės vyriausiasis duomenų analitikas

10.6. skyriaus grupės duomenų analitikas

11. IS vystymo departamento:

11.1. skyriaus duomenų analitikas

11.2. skyriaus vyriausiasis sistemų projektuotojas

11.3. skyriaus sistemų projektuotojas

11.4. skyriaus vyriausiasis duomenų bazių administratorius

11.5. skyriaus duomenų administratorius

11.6. skyriaus vyriausiasis programuotojas

11.7. skyriaus programuotojas

11.8. skyriaus jaunesnysis programuotojas

11.9. skyriaus vyriausiasis specialistas

11.10. skyriaus specialistas

11.11. skyriaus jaunesnysis specialistas

11.12. skyriaus vyriausiasis analitikas

11.13. skyriaus analitikas

11.14. skyriaus jaunesnysis analitikas

11.15. skyriaus grupės vyriausiasis sistemų projektuotojas
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11.16. skyriaus grupės sistemų projektuotojas

11.17. skyriaus grupės vyriausiasis programuotojas

11.18. skyriaus grupės programuotojas

11.19. skyriaus grupės jaunesnysis programuotojas

11.20. skyriaus grupės vyriausiasis sistemų analitikas

11.21. skyriaus grupės sistemų analitikas

11.22. skyriaus grupės vyriausiasis analitikas

11.23. skyriaus grupės analitikas

11.24. skyriaus grupės jaunesnysis analitikas

12. Aptarnavimo departamento:

12.1. skyriaus vyriausiasis sistemų administratorius

12.2. skyriaus sistemų administratorius

12.3. skyriaus grupės vyriausiasis specialistas

12.4. skyriaus grupės specialistas

13. IT valdymo skyriaus:

13.1.  grupės projektų vadovas

13.2. grupės vyriausiasis specialistas

13.3. grupės specialistas

14. Kibernetinės saugos skyriaus:

14.1. vyriausiasis saugos administratorius

14.2. saugos administratorius

15. IT infrastruktūros departamento:

15.1. skyriaus vyriausiasis sistemų administratorius

15.2. skyriaus sistemų administratorius

15.3. skyriaus jaunesnysis administratorius

15.4. skyriaus vyriausiasis duomenų bazių administratorius

15.5. skyriaus duomenų bazių administratorius

15.6. skyriaus grupės vyriausiasis sistemų administratorius

15.7. skyriaus grupės sistemų administratorius

15.8. skyriaus grupės jaunesnysis administratorius

16. Turto valdymo departamento:

16.1. skyriaus duomenų centrų inžinierius

16.2. skyriaus duomenų centrų technikas

16.3. skyriaus turto valdymo specialistas

16.4. skyriaus energetikas

17.  Prevencijos departamento:

17.1. Fizinės ir veiklos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

17.2. Informacijos saugos skyriaus vyriausiasis saugos įgaliotinis

17.3. Informacijos saugos skyriaus saugos įgaliotinis

17.4. Informacijos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas

17.5. Informacijos saugos skyriaus specialistas

18. Teisės departamento:

18.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos skyriaus duomenų apsaugos pareigūnas

19. Asmenų IS departamento:

19.1. skyriaus produkto vadovas

20. Bendrųjų IS departamento:
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20.1. skyriaus produkto vadovas

21. Turto ir apribojimų IS departamento:

21.1. skyriaus produkto vadovas

22. IT architektūros skyriaus:

22.1. vyriausiasis sistemų architektas

22.2. sistemų architektas

______________
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