PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-4
VALSTYBĖS ĮMONĖS ENERGETIKOS AGENTŪROS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonių rezultatai

Priemonių pavadinimas

1. NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS TIKSLUS ĮGYVENDINANTI ENERGETIKOS MINISTERIJOS PROGRAMA
1.1. Energijos vartojimo audito
sistemos priežiūra

I ketvirtis
 Parengtas praėjusių metų
antrame pusmetyje auditorių atliktų
ir pateiktų energijos vartojimo
auditų sąrašas

Kaupiama ir sisteminama
informacija apie Didelių įmonių
atliekamus energijos vartojimo
auditus ir jų ataskaitų
rekomendacijas

Suteiktos konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
energijos vartojimo audito atlikimo
pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams bei
transporto priemonėse (pagal
poreikį)
 Laipsnio dienų skaičiuoklė
papildyta 3 mėnesių faktinių
vidutinių temperatūrų duomenimis
 Surengtas auditorių atestavimo
komisijos posėdis dėl kvalifikacijos
suteikimo/atestatų galiojimo
pratęsimo/atestatų galiojimo
sustabdymo/atestatų galiojimo
panaikinimo energijos vartojimo

II ketvirtis
 Atliktas energijos vartojimo
auditų pastatuose ataskaitų kokybės
vertinimas bei parengta ataskaita
 Kaupiama ir sisteminama
informacija apie Didelių įmonių
atliekamus energijos vartojimo
auditus ir jų ataskaitų
rekomendacijas
 Suteiktos konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
energijos vartojimo audito atlikimo
pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams bei
transporto priemonėse (pagal
poreikį)
 Laipsnio dienų skaičiuoklė
papildyta 3 mėnesių faktinių
vidutinių temperatūrų duomenimis
 Parengtas atlikto energijos
vartojimo audito įrenginiuose ir
technologiniuose procesuose
ataskaitų kokybės vertinimo
reglamento projektas

III ketvirtis
 Surinkta ir pateikta informacija
Energetikos ministerijai apie
Didelėse įmonėse atliekamus
auditus ir apie Dideles įmones, laiku
nepateikusias energijos vartojimo
auditų ataskaitų
 Atliktas 5–20 % Didelių įmonių
pateiktų energijos vartojimo auditų
ataskaitų kokybės vertinimas
 Suteiktos konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
energijos vartojimo audito atlikimo
pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams bei
transporto priemonėse (pagal
poreikį)
 Laipsnio dienų skaičiuoklė
papildyta 3 mėnesių faktinių
vidutinių temperatūrų duomenimis
 Parengtas šių metų pirmame
pusmetyje auditorių atliktų ir
pateiktų energijos vartojimo auditų
sąrašas

IV ketvirtis
 Atliktas energijos vartojimo
auditų pastatuose ataskaitų
kokybės vertinimas bei parengta
ataskaita
 Pagal atliktų energijos
vartojimo auditų ataskaitas atlikta
energijos sąnaudų charakteristikų
ir energijos taupymo priemonių
didelėse įmonėse ir/arba pasatuose
analizė
 Atliktas 5–20 % Didelių įmonių
pateiktų energijos vartojimo auditų
ataskaitų kokybės vertinimas
 Suteiktos konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
energijos vartojimo audito atlikimo
pastatuose, įrenginiuose ir
technologiniams procesams bei
transporto priemonėse (pagal
poreikį)
 Laipsnio dienų skaičiuoklė
papildyta 3 mėnesių faktinių
vidutinių temperatūrų duomenimis
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auditams atlikti pastatuose,
įrenginiuose ir technologiniuose
procesuose bei transporto
priemonėse

II ketvirtis

III ketvirtis

 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas ministro
įsakymo „Dėl energijos, energijos
išteklių vartojimo audito atlikimo
transporto priemonėse metodikos“
projektas pagal Energijos vartojimo
efektyvumo didinimo įstatymą

1.2. Metodinė pagalba vertinant
projektinius pasiūlymus ir
investicinius planus, pateiktus pagal
Energetikos ministerijos
administruojamas 2014–2020 m.
Europos Sąjungos Veiksmų
programos priemones

 Suteikta pagalba vertinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos
investicijų Veiksmų programos
priemonių: „Elektros perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Didelio efektyvumo
kogeneracijos skatinimas Vilniaus
ir Kauno miestuose“, „Katilų
keitimas namų ūkiuose“,
„Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų
atnaujinimas“, projektinius
pasiūlymus (pagal poreikį)

IV ketvirtis
 Pagal VMI pateiktus duomenis
Didelės įmonės informuotos apie
prievolę pateikti energijos
vartojimo audito ataskaitą
 Surengtas auditorių atestavimo
komisijos posėdis dėl kvalifikacijos
suteikimo/atestatų galiojimo
pratęsimo/atestatų galiojimo
sustabdymo/atestatų galiojimo
panaikinimo energijos vartojimo
auditams atlikti pastatuose,
įrenginiuose ir technologiniuose
procesuose bei transporto
priemonėse

 Suteikta pagalba vertinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos
investicijų Veiksmų programos
priemonių: „Elektros perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Didelio efektyvumo
kogeneracijos skatinimas Vilniaus
ir Kauno miestuose“, „Katilų
keitimas namų ūkiuose“,
„Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų
atnaujinimas“, projektinius
pasiūlymus (pagal poreikį)

 Suteikta pagalba vertinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos
investicijų Veiksmų programos
priemonių: „Elektros perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Didelio efektyvumo
kogeneracijos skatinimas Vilniaus
ir Kauno miestuose“, „Katilų
keitimas namų ūkiuose“,
„Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų
atnaujinimas“, projektinius
pasiūlymus (pagal poreikį)

 Atliktos mokymo įstaigų,
pageidaujančių rengti energijos
vartojimo auditą transporto
priemonėse atliekančių specialistų
mokymo kursus, vertinimo
procedūros, atlikta šių mokymo
įstaigų atranka bei parengta minėto
vertinimo ataskaita
 Suteikta pagalba vertinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos
investicijų Veiksmų programos
priemonių: „Elektros perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Didelio efektyvumo
kogeneracijos skatinimas Vilniaus
ir Kauno miestuose“, „Katilų
keitimas namų ūkiuose“,
„Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų
atnaujinimas“, projektinius
pasiūlymus (pagal poreikį)
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1.3. Energijos efektyvumo didinimo
priemonių įgyvendinimo stebėsena

 Sudarytas ir pateiktas
Energetikos ministerijai Tinkamų
valstybės pastatų sąrašo projektas
ministerijai
 Suteikta pagalba ir konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
susitarimų su energetikos įmonėmis
dėl energijos sutaupymų
įgyvendinimo (pagal poreikį)
 Suteikta pagalba ir konsultacijos
suinteresuotiems subjektams dėl
susitarimų su energijos tiekėjais dėl
vartotojų švietimo ir konsultavimo
įgyvendinimo (pagal poreikį)

II ketvirtis

 Suteikta pagalba ir
konsultacijos suinteresuotiems
subjektams dėl susitarimų su
energetikos įmonėmis dėl energijos
sutaupymų įgyvendinimo (pagal
poreikį)
 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas švietimo ir
konsultavimo priemonių poveikio
energijos vartojimo efektyvumo
didinimui vertinimo projektas
 Suteikta pagalba ir
konsultacijos suinteresuotiems
subjektams dėl susitarimų su
energijos tiekėjais dėl vartotojų
švietimo ir konsultavimo
įgyvendinimo (pagal poreikį)
 Pasirengta ir dalyvauta Eurostat
energetikos statistikos darbo grupės
posėdyje kogeneracijos statistikos
klausimais
 Įgyvendinant Savanoriškų
susitarimų sudarymo tvarkos
aprašo reikalavimus, parengta
savanoriškų susitarimų dėl
energijos vartojimo efektyvumo
didinimo su energetikos įmonėmis
vykdymo rezultatų 2016 m.
ataskaita

1.4. Energijos vartojimo efektyvumo
veiksmų plano projekto rengimas

 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas Energijos
vartojimo efektyvumo didinimo
veiksmų plano projektas

III ketvirtis

IV ketvirtis

 Nustatytas Tinkamų valstybės
pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis
ir pateiktas Energetikos ministerijai
 Pasirengta ir dalyvauta Eurostat
energetikos statistikos darbo grupės
posėdyje kogeneracijos statistikos
klausimais
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1.5. Ataskaitos apie pažangą
skatinant ir naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius
projekto rengimas
1.6. Ataskaitos apie pažangą
įgyvendinant nacionalinius energijos
vartojimo efektyvumo tikslus
projekto rengimas

1.7. Atsinaujinančių ir vietinių
energijos išteklių interneto svetainės
www.avei.lt turinio palaikymas

1.8. Atsinaujinančių energijos
išteklių teisinio reglamentavimo
priemonių projektų rengimas

I ketvirtis
 Renkama ir sisteminama
ataskaitai apie pažangą skatinant ir
naudojant atsinaujinančius
energijos išteklius parengti
reikalinga informacija
 Apskaičiuotas įgyvendinus
energijos vartojimo efektyvumo
didinimo priemones sutaupytas
energijos išteklių ir energijos kiekis
 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas ataskaitos apie
pažangą įgyvendinant nacionalinius
energijos vartojimo efektyvumo
tikslus projektas
 Atsinaujinančių ir vietinių
energijos išteklių interneto svetainė
www.avei.lt papildyta informacija
apie naujai įrengtus energijos iš
atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos pajėgumus, jų įrengimo
vietas ir kita su atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra susijusia
informacija (12 informacijos
atnaujinimų)
 Rengiamas Lietuvos
Respublikos teritorinės
jūros, Lietuvos Respublikos
išskirtinės ekonominės zonos
Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostos
tyrimų bei kitų veiksmų, reikalingų
Lietuvos Respublikos teritorinės
jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos
išskirtinės ekonominės zonos
Baltijos jūroje dalims, kuriose
tikslinga organizuoti konkursą (-us)
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančių elektrinių plėtrai ir
eksploatacijai, ir šių elektrinių
įrengtosioms galioms nustatyti,
atlikimo ir jų rezultatų skelbimo

II ketvirtis
 Renkama ir sisteminama
ataskaitai apie pažangą skatinant ir
naudojant atsinaujinančius
energijos išteklius parengti
reikalinga informacija

III ketvirtis
 Rengiamas ataskaitos apie
pažangą skatinant ir naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius
projektas

IV ketvirtis
 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas ataskaitos apie
pažangą skatinant ir naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius
projektas

 Atsinaujinančių ir vietinių
energijos išteklių interneto svetainė
www.avei.lt papildyta informacija
apie naujai įrengtus energijos iš
atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos pajėgumus, jų įrengimo
vietas ir kita su atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra susijusia
informacija (12 informacijos
atnaujinimų)
 Parengtas ir Energetikos
ministerijai pateiktas Lietuvos
Respublikos teritorinės
jūros, Lietuvos Respublikos
išskirtinės ekonominės zonos
Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostos
tyrimų bei kitų veiksmų, reikalingų
Lietuvos Respublikos teritorinės
jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos
išskirtinės ekonominės zonos
Baltijos jūroje dalims, kuriose
tikslinga organizuoti konkursą (-us)
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančių elektrinių plėtrai ir
eksploatacijai, ir šių elektrinių
įrengtosioms galioms nustatyti,

 Atsinaujinančių ir vietinių
energijos išteklių interneto svetainė
www.avei.lt papildyta informacija
apie naujai įrengtus energijos iš
atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos pajėgumus, jų įrengimo
vietas ir kita su atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra susijusia
informacija (12 informacijos
atnaujinimų)

 Atsinaujinančių ir vietinių
energijos išteklių interneto svetainė
www.avei.lt papildyta informacija
apie naujai įrengtus energijos iš
atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos pajėgumus, jų įrengimo
vietas ir kita su atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra susijusia
informacija (12 informacijos
atnaujinimų)
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pirminis tvarkos aprašo projektas
(pagal poreikį)

 Parengtos Direktyvos
2012/27/ES įgyvendinimo
ataskaitos ir užpildyti klausimynai,
kurie pateikti projekto CA-EED II
„Suderinti veiksmai, padedantys
perkelti ir įgyvendinti Direktyvą
2012/27/ES“ darbo grupių
vadovams

1.9. Dalyvavimas projekto CA-EED
II „Suderinti veiksmai, padedantys
perkelti ir įgyvendinti Direktyvą
2012/27/ES“ darbo grupių veikloje

1.10. Europos Sąjungos finansinės
paramos transeuropinių energetikos
tinklų projektams įgyvendinti
administravimas

II ketvirtis
atlikimo ir jų rezultatų skelbimo
pirminis tvarkos aprašo projektas
(pagal poreikį)

 Patikrinta techninio
įgyvendinimo santrauka (TIS)
projektui „Dujotiekių jungties tarp
Lenkijos ir Lietuvos poveikio
aplinkai vertinimo plano
parengimas“

III ketvirtis

IV ketvirtis

 Parengtos Direktyvos
2012/27/ES įgyvendinimo
ataskaitos ir užpildyti klausimynai,
kurie pateikti projekto CA-EED II
„Suderinti veiksmai, padedantys
perkelti ir įgyvendinti Direktyvą
2012/27/ES“ darbo grupių
vadovams
 Patikrintas galutinio mokėjimo
prašymas (FTIR) projektui
„Dujotiekių jungties tarp Lenkijos
ir Lietuvos poveikio aplinkai
vertinimo plano parengimas“

 Parengtos Direktyvos
2012/27/ES įgyvendinimo
ataskaitos ir užpildyti klausimynai,
kurie pateikti projekto CA-EED II
„Suderinti veiksmai, padedantys
perkelti ir įgyvendinti Direktyvą
2012/27/ES“ darbo grupių
vadovams

 Atlikta patikra vietoje projektui
„Dujotiekių jungties tarp Lenkijos
ir Lietuvos poveikio aplinkai
vertinimo plano parengimas
1.11. Europos Sąjungos finansinės
paramos, teikiamos iš ekonomikos
gaivinimo programos energetikos
srities projektams įgyvendinti,
administravimas

1.12. Europos Sąjungos finansinės
paramos Europos infrastruktūros
tinklų priemonės (EITP) projektams
įgyvendinti administravimas

 Patikrintas galutinio mokėjimo
prašymas (FTIR) „Projektui,
skirtam Švedijos ir Lietuvos
elektros energijos perdavimo
sistemų sujungimui, nutiesiant
aukštos įtampos nuolatinės srovės
povandeninį kabelį“
 Atlikta patikra vietoje
„Projektui, skirtam Švedijos ir
Lietuvos elektros energijos
perdavimo sistemų sujungimui,
nutiesiant aukštos įtampos
nuolatinės srovės povandeninį
kabelį“
 Patikrintos paraiškos naujiems
EITP projektams (pagal poreikį)

 Patikrintos paraiškos naujiems
EITP projektams (pagal poreikį)

 Patikrintos paraiškos naujiems
EITP projektams (pagal poreikį)

 Patikrintos paraiškos naujiems
EITP projektams (pagal poreikį)

 Patikrinta projekto

 Pateikta Valstybės iždo

 Pateikta Valstybės iždo

 Patikrinta projekto „Baltijos
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„Parengiamieji GIPL darbai – iki
leidimų išdavimo“ ataskaita (ASR)
 Patikrinta projekto „Baltijos
šalių elektros sistemos izoliuoto
darbo tyrimas“ ataskaita (ASR)
 Patikrinta projekto „GIPL
statyba“ ataskaita (ASR)
 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
projektų vykdytojams per tris
ateinančius mėnesius planuojamas
išmokėti lėšas, skirtas EITP
projektams įgyvendinti

II ketvirtis
departamentui informacija apie
projektų vykdytojams per tris
ateinančius mėnesius planuojamas
išmokėti lėšas, skirtas EITP
projektams įgyvendinti

III ketvirtis
departamentui informacija apie
projektų vykdytojams per tris
ateinančius mėnesius planuojamas
išmokėti lėšas, skirtas EITP
projektams įgyvendinti

 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
einamaisiais ir pirmais ateinančiais
metais planuojamas išmokėti lėšas
EITP projektams įgyvendinti

 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
einamaisiais ir pirmais ateinančiais
metais planuojamas išmokėti lėšas
EITP projektams įgyvendinti

 Atlikta patikra vietoje AB
„Litgrid“ vykdomų projektų
tarpiniams rezultatams patikrinti

 Atlikta patikra vietoje projektui
„Baltijos šalių elektros sistemos
izoliuoto darbo tyrimas“
 Atlikta patikra vietoje AB
„Amber Grid“ vykdomų projektų
tarpiniams rezultatams patikrinti
 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
projektų vykdytojams per tris
ateinančius mėnesius planuojamas
išmokėti lėšas, skirtas EITP
projektams įgyvendinti

 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
einamaisiais ir pirmais ateinančiais
metais planuojamas išmokėti lėšas
EITP projektams įgyvendinti
1.13. ES teisės įgyvendinimo
nacionalinėje teisėje priežiūra
LINESIS duomenų bazėje

IV ketvirtis
šalių elektros sistemos izoliuoto
darbo tyrimas“ galutinio mokėjimo
prašymas (FTIR)

 Parengtos ir pateiktos Europos
teisės departamentui ataskaitos dėl
Energetikos ministerijos
kompetencijos Direktyvų
perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES
teisės aktų įgyvendinimo planų
priemonių vykdymo (3 vnt.)

 Parengtos ir pateiktos Europos
teisės departamentui ataskaitos dėl
Energetikos ministerijos
kompetencijos Direktyvų
perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES
teisės aktų įgyvendinimo planų
priemonių vykdymo (3 vnt.)

 Parengtos ir pateiktos Europos
teisės departamentui ataskaitos dėl
Energetikos ministerijos
kompetencijos Direktyvų
perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES
teisės aktų įgyvendinimo planų
priemonių vykdymo (3 vnt.)

 Pateikta Valstybės iždo
departamentui informacija apie
einamaisiais ir pirmais ateinančiais
metais planuojamas išmokėti lėšas
EITP projektams įgyvendinti
 Parengtos ir pateiktos Europos
teisės departamentui ataskaitos dėl
Energetikos ministerijos
kompetencijos Direktyvų
perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES
teisės aktų įgyvendinimo planų
priemonių vykdymo (3 vnt.)

 Parengti projektai dėl ES teisės
(acquis communautaire) perkėlimo
į nacionalinę teisę (pagal poreikį)

 Parengti projektai dėl ES teisės
(acquis communautaire) perkėlimo
į nacionalinę teisę (pagal poreikį)

 Parengti projektai dėl ES teisės
(acquis communautaire) perkėlimo
į nacionalinę teisę (pagal poreikį)

 Parengti projektai dėl ES teisės
(acquis communautaire) perkėlimo
į nacionalinę teisę (pagal poreikį)

 EK pateikti Energetikos
ministerijos atsakymai į
pažeidimus dėl ES teisės aktų
neperkėlimo ar netinkamo
perkėlimo (pagal poreikį)

 EK pateikti Energetikos
ministerijos atsakymai į
pažeidimus dėl ES teisės aktų
neperkėlimo ar netinkamo
perkėlimo (pagal poreikį)

 EK pateikti Energetikos
ministerijos atsakymai į
pažeidimus dėl ES teisės aktų
neperkėlimo ar netinkamo
perkėlimo (pagal poreikį)

 EK pateikti Energetikos
ministerijos atsakymai į
pažeidimus dėl ES teisės aktų
neperkėlimo ar netinkamo
perkėlimo (pagal poreikį)
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1.14. Informacijos apie vartotojams
parduodamų naftos produktų kainas
teikimas Europos Komisijai

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

 EK notifikuotos nacionalinės
įgyvendinimo priemonės (pagal
poreikį)

 EK notifikuotos nacionalinės
įgyvendinimo priemonės (pagal
poreikį)

 EK notifikuotos nacionalinės
įgyvendinimo priemonės (pagal
poreikį)

 EK notifikuotos nacionalinės
įgyvendinimo priemonės (pagal
poreikį)

 Rengiantis VESK posėdžiams
parengtos ir Energetikos
ministerijai pateiktos detalios
pažymos dėl ES teisės perkėlimo ir
įgyvendinimo planų vykdymo
(pagal poreikį)

 Rengiantis VESK posėdžiams,
parengtos ir Energetikos
ministerijai pateiktos detalios
pažymos dėl ES teisės perkėlimo ir
įgyvendinimo planų vykdymo
(pagal poreikį)

 Rengiantis VESK posėdžiams,
parengtos ir Energetikos
ministerijai pateiktos detalios
pažymos dėl ES teisės perkėlimo ir
įgyvendinimo planų vykdymo
(pagal poreikį)

 Rengiantis VESK posėdžiams,
parengtos ir Energetikos
ministerijai pateiktos detalios
pažymos dėl ES teisės perkėlimo ir
įgyvendinimo planų vykdymo
(pagal poreikį)

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui ataskaita dėl
EK notifikuotinų ir vėluojamų
įgyvendinti nacionalinėje teisėje
Energetikos ministerijos
kompetencijos direktyvų (pagal
poreikį)

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui informacija
dėl Energetikos ministerijos
kompetencijos vidaus rinkos
direktyvų perkėlimo į nacionalinę
teisę (1 vnt.)

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui ataskaita dėl
EK notifikuotinų ir vėluojamų
įgyvendinti nacionalinėje teisėje
Energetikos ministerijos
kompetencijos direktyvų (pagal
poreikį)

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui informacija
dėl Energetikos ministerijos
kompetencijos vidaus rinkos
direktyvų perkėlimo į nacionalinę
teisę (1 vnt.)

 Parengtos ir Europos Komisijai
laiku pateiktos ataskaitos apie
vartotojams parduodamų naftos
produktų kainas

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui ataskaita dėl
EK notifikuotinų ir vėluojamų
įgyvendinti nacionalinėje teisėje
Energetikos ministerijos
kompetencijos direktyvų (pagal
poreikį)
 Parengtos ir Europos Komisijai
laiku pateiktos ataskaitos apie
vartotojams parduodamų naftos
produktų kainas

 Parengtos ir Europos Komisijai
laiku pateiktos ataskaitos apie
vartotojams parduodamų naftos
produktų kainas

 Parengta ir pateikta Europos
teisės departamentui ataskaita dėl
EK notifikuotinų ir vėluojamų
įgyvendinti nacionalinėje teisėje
Energetikos ministerijos
kompetencijos direktyvų (pagal
poreikį)
 Parengtos ir Europos Komisijai
laiku pateiktos ataskaitos apie
vartotojams parduodamų naftos
produktų kainas
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2.1. Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo
administratoriaus funkcijų atlikimas

I ketvirtis
 Parengta ir pateikta Energetikos
ministerijai informacija, reikalinga
energetikos ministro įsakymui
/įsakymams dėl Fondo lėšų
skyrimo 2017 m. parengti
 Parengtos 3 sutartys dėl Fondo
lėšų skyrimo 2017 m.
 Atliktas priemonių vykdytojų
pateiktų metinių ataskaitų už
2016 m. administracinės atitikties
ir tinkamumo vertinimas, parengta
ir pateikta Energetikos ministerijai
Fondo lėšų panaudojimo
priemonėms įgyvendinti ataskaitų
suvestinė
 Patikrinta pateiktų mokėjimus
patvirtinančių dokumentų už
2016 m. IV ketvirtį atitiktis
priemonių vykdytojų metinėse
ataskaitose nurodytoms faktinėms
ir kasinėms išlaidoms
 Atlikta paskesnioji patikra
vietoje ne mažiau kaip 25% nuo
skirtų priemonės vykdytojui
2016 m. Fondo lėšų sumos
priemonėms įgyvendinti
 Parengtas ir suderintas su
Energetikos ministerija Fondo lėšų
2016 m. sąmatos įvykdymo
ataskaitos projektas
 Parengta detali informacija apie
2016 m. vykdytas VĮ Ignalinos
atominės elektrinės tarpinstitucinio

II ketvirtis
 Atliktas priemonių vykdytojų
paraiškų Fondo lėšoms gauti
2018 m. administracinės atitikties
ir tinkamumo vertinimas
 Atliktas priemonių vykdytojų
pateiktų ataskaitų už 2017 m.
I ketvirtį administracinės atitikties
ir tinkamumo vertinimas, parengta
ir pateikta Energetikos ministerijai
Fondo lėšų panaudojimo
priemonėms įgyvendinti ataskaitų
suvestinė
 Patikrinti priemonių vykdytojų
Fondo lėšų mokėjimo prašymai,
įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų
likučius ir atsižvelgiant į kito
ketvirčio faktinius Fondo lėšų
poreikius
 Patikrinta pateiktų mokėjimus
patvirtinančių dokumentų už
2017 m. I ketvirtį atitiktis
priemonių vykdytojų ketvirtinėse
ataskaitose nurodytoms faktinėms
ir kasinėms išlaidoms
 Suorganizuotas Fondo tarybos
posėdis apklausos būdu dėl
2018 m. Fondo sąmatos projekto,
parengta ir suderinta su
Energetikos ministerija visa
reikalinga posėdžiui medžiaga
 Parengtas ir pateiktas
Energetikos ministerijai suderintas
su Fondo tarybos nariais posėdžio
apklausos būdu protokolas, išsiųsti

III ketvirtis
 Atliktas priemonių vykdytojų
paraiškų einamųjų ir ateinančių
metų papildomoms Fondo lėšoms
gauti administracinės atitikties ir
tinkamumo vertinimas (su sąlyga,
jei tokios paraiškos buvo pateiktos)

IV ketvirtis
 Suorganizuotas Fondo tarybos
posėdis dėl pateiktų 2017 m.
II ketvirtį paraiškų Fondo lėšoms
gauti 2018 m.; parengta ir suderinta
su Energetikos ministerija visa
reikalinga posėdžiui medžiaga

 Suorganizuotas Fondo tarybos
posėdis dėl pateiktų paraiškų
einamųjų ir ateinančių metų
papildomoms Fondo lėšoms gauti
(su sąlyga, jei tokios paraiškos
buvo pateiktos)

 Parengtas ir pateiktas
Energetikos ministerijai suderintas
su Fondo tarybos nariais posėdžio
protokolas, priemonių vykdytojams
išsiųsti protokolo išrašai

 Atliktas priemonių vykdytojų
pateiktų ataskaitų už 2017 m.
II ketvirtį administracinės atitikties
ir tinkamumo vertinimas, parengta
ir pateikta Energetikos ministerijai
Fondo lėšų panaudojimo
priemonėms įgyvendinti ataskaitų
suvestinė
 Patikrinti priemonių vykdytojų
Fondo lėšų mokėjimo prašymai,
įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų
likučius ir atsižvelgiant į kito
ketvirčio faktinius Fondo lėšų
poreikius
 Patikrinta pateiktų mokėjimus
patvirtinančių dokumentų už
2017 m. II ketvirtį atitiktis
priemonių vykdytojų ketvirtinėse
ataskaitose nurodytoms faktinėms
ir kasinėms išlaidoms
 Vykdant Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintų

 Atliktas priemonių vykdytojų
pateiktų ataskaitų už 2017 m.
III ketvirtį administracinės
atitikties ir tinkamumo vertinimas,
parengta ir pateikta Energetikos
ministerijai Fondo lėšų
panaudojimo priemonėms
įgyvendinti ataskaitų suvestinė
 Patikrinti priemonių vykdytojų
Fondo lėšų mokėjimo prašymai,
įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų
likučius ir atsižvelgiant į kito
ketvirčio faktinius Fondo lėšų
poreikius
 Patikrinta pateiktų mokėjimus
patvirtinančių dokumentų už
2017 m. III ketvirtį atitiktis
priemonių vykdytojų ketvirtinėse
ataskaitose nurodytoms faktinėms
ir kasinėms išlaidoms
 Atlikta einamoji patikra vietoje
ne mažiau kaip 25% nuo skirtų
priemonės vykdytojui 2017 m.

9
2. VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDAS
I ketvirtis
veiklos plano priemones, kurios
2016 m. buvo finansuojamos
Fondo lėšomis
 Vykdant Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintų
Valstybės piniginių išteklių
srautams prognozuoti skirtos
informacijos teikimo taisyklių 25.1
punktą, Energetikos ministerijai
pateikta informacija apie Fondo
lėšų poreikį ir planuojamas gauti
pajamas (per tris ateinančius
mėnesius ir ketvirčiais)

II ketvirtis
protokolo išrašai
 Vykdant Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintų
Valstybės piniginių išteklių
srautams prognozuoti skirtos
informacijos teikimo taisyklių 25.1
punktą, Energetikos ministerijai
pateikta informacija apie Fondo
lėšų poreikį ir planuojamas gauti
pajamas (per tris ateinančius
mėnesius ir ketvirčiais)

III ketvirtis
Valstybės piniginių išteklių
srautams prognozuoti skirtos
informacijos teikimo taisyklių 25.1
punktą, Energetikos ministerijai
pateikta informacija apie Fondo
lėšų poreikį ir planuojamas gauti
pajamas (per tris ateinančius
mėnesius ir ketvirčiais)

IV ketvirtis
Fondo lėšų sumos priemonėms
įgyvendinti
 Vykdant Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintų
Valstybės piniginių išteklių
srautams prognozuoti skirtos
informacijos teikimo taisyklių 25.1
punktą, Energetikos ministerijai
pateikta informacija apie Fondo
lėšų poreikį ir planuojamas gauti
pajamas (per tris ateinančius
mėnesius ir ketvirčiais)
 Parengta Fondo administravimo
grupės 2017 metų ataskaita, kuri
pateikta Energetikos ministerijai
kartu su Energetikos agentūros
bendra ataskaita

_____________________________________________

