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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 
dalies 3, 5 punktais, 5, 12 dalimis:

1. N u s t a t a u:
1.1. sąrašą viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) pareigybių, 

dėl kurių, prieš skiriant asmenį į šias pareigas, bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį 
eiti asmenį pateikimo:

1.1.1. Agentūros direktoriaus pavaduotojas (-ai);
1.1.2. Agentūros administracinių padalinių (skyrių/centrų) vadovai;
1.1.3. asmenys laikinai skiriami į šio įsakymo 1.1.1–1.1.2 papunkčiuose nurodytas pareigas, 

kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.
1.2. kad susipažinti su STT pateikta informacija, ją naudoti ir valdyti gali Agentūros 

darbuotojai, kurie yra susiję su asmens skyrimu į pareigas. Agentūros darbuotojai susipažinę ir 
gavę STT informaciją, negali jos perduoti darbuotojams nesusijusiems su asmens skyrimu į 
pareigas ar kitiems tretiesiems asmenims. Šis įsakymo punktas negalioja, jeigu STT pateikta 
informacijos dalis yra įslaptinta.

2. P a v e d u Agentūros Organizacijos vystymo skyriaus Komunikacijos vadovui šio 
įsakymo 1.1 papunktyje patvirtintą Agentūros pareigybių sąrašą paskelbti Agentūros interneto 
svetainėje.

Direktorius Virgilijus Poderys
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