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Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 13
1
 straipsnio nuostatas ir 

atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Viešosios 

įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u   Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos 

planą (pridedama). 

2. N u s t a t a u,   kad Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros veiklos planas 

gali būti koreguojamas kartą per ketvirtį. 

 

 

 

Energetikos ministras        Žygimantas Vaičiūnas 



PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.1-48 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

NACIONALINIUS ENERGETIKOS STRATEGIJOS TIKSLUS ĮGYVENDINANTI ENERGETIKOS MINISTERIJOS PROGRAMA 

LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ 
Priemonių pavadinimas Priemonių rezultatai 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1. Integruotos energetikos sektoriaus, energijos vartojimo efektyvumo ir klimato kaitos duomenų bazės sukūrimas (priemonių grupė) 

1.1. Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos ir 

jos įgyvendinimo priemonių 

plano įdiegimo priežiūra vykdant 

energetikos sektoriaus duomenų 

kaupimą, plėtros scenarijų 

analizę, viešinimą ir 

konsultavimą. 

  Duomenų bazės (DB) sukūrimas. 

DB skirta Energetikos sektoriaus 

duomenų rinkimui, kurie leistų 

vykdyti efektyvią NENS ir jos PP 

įgyvendinimo stebėseną. Duomenų 

rinkimo detalumas ir dažnumas turi 

būti pakankamas atskirų energetikos 

sektorių apžvalgai ir pagrindinių (iš 

anksto pasirinktų) procesų 

atsekamumui (PP rodikliai).DB 

atsižvelgti į realią galimybę gauti 

konkrečius duomenis. 

 Sukurtos DB nuolatinis pildymas. Į DB talpinant tiek naujus, tiek sukeliant 

istorinius duomenis. Duomenų masyvai turi turėti atskirus vidinius 

komentarus, identifikuojančius pagrindines pokyčių priežastis. Išskirtiniai 

duomenų svyravimo atvejai (galintys turėti sisteminę įtaką keletui energetikos 

sektorių) turi būti papildomai įvertinat pasinaudojant 1.2 priemone. 

1.2. Energetikos sektoriaus 

analitinis centro funkcijos, 

duomenų kaupimas, energetikos 

sektoriaus analizė; 

  LEAP programos įsisavinimas 

(mokymai) ir naudojimas. Plėtros 

scenarijų modeliavimas, ataskaitų, 

rezultatų viešinimas; LEAP programa 

skirta energetikos duomenų analizei, 

sektoriaus scenarijų modeliavimui bei 

atvaizdavimui; 

 Pasinaudojant LEAP priemone (bet neapsiribojant) parengiamos pažangos 

ataskaitos, sudaromi NENS įgyvendinimo scenarijai, vykdomas rezultatų 

viešinimas;  
 Energetikos sektoriaus analizės/studijos/pažymos: vertinimai koncentruotųsi 

probleminių klausimų apimtyje (pvz.: CŠT vs decentralizacija; ateities 

elektros rinkos organizavimas; inovatyvūs verslo modeliai energetikos 

sektoriuje; AEI integracijos kaštai ir kt.); veiklą planuojama vykdyti 

pasitelkiant ir suinteresuotų rinkos dalyvių pagalbą; 

  Nuolatinių informacinių rinkmenų sudarymas ir teikimas: socio-ekonominio vertinimo (cost-benefit) prielaidos ir jų 

atnaujinimas; LCOE vertinimas ir periodinis atnaujinimas; pagrindiniai generacijos parametrai LT;  AEI ir EnEff 

paramos mechanizmų ir priemonių centralizuotas pristatymas vartotojams ir investuotojams (išaiškinančios schemos, 

video pristatymai (webinarai) ir pan.); 

 LEA, kaip energetikos sektoriaus think-tank gebėjimų vystymas. Tai apima kryptingas specialistų kompetencijų vystymo pastangas (mokymai, konferencijos, 

seminarai). Pirmuoju etapu rezultatai sietini su LEAP programos mokymais (įsisavinimu), DB sukūrimu ir pildymu, NENS scenarijų sumodeliavimu ir kt.  
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1.3Atsinaujinančių energijos 

išteklių ir energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo skatinimas 

ir su tuo susiję viešinimo darbai 

  Internetinio tinklapio kūrimas 

sujungiant esamus www.ena.lt ir 

www.avei.lt į naują. Tinklapis bus 

pagrindinis LEA viešinimo ir darbo 

rezultatų skelbimo kanalas.  

 Vieno langelio konsultavimo linijos 

(internetu) sukūrimas (energijos 

vartotojams ir kitiems sektoriaus  

dalyviams); Vieno langelio 

konsultavimo linijos sukūrimas 

suprantamas kaip one-stop-shop 

proceso realizavimas sistemiškai 

apibendrinant ir tinklapyje 

atvaizduojant informacija apie: esamą 

faktinę ir prognozuojamą situaciją 

AEI, EnEff; paramos teikimo AEI 

žinynas (apjungiant tiek EM 

priemones tiek teikiant nuorodas ir 

paaiškinimus dėl kitų ministerijų 

teikiamų priemonių); paramos 

teikimo žinynas dėl EnEff priemonių; 

 Konferencijos/webinaro/video 

pristatymo organizavimas, kurio metu 

būtų pristatoma LEA veikla, 

atliekami tyrimai, vykdomas gerų 

pavyzdžių AEI ir EnEf viešinimas, 

vykdomų projektų pristatymas; 

apklausos ir kt. 

 Ataskaitos apie pažangą skatinant ir 

naudojant atsinaujinančius energijos 

išteklius teikimo Europos Komisijai 

parengimas 

1.4 Jūrinis vėjas, tyrimų atlikimas 

ir priežiūra; 

    Tyrimų ir vertinimo paslaugų 

pirkimui reikalingų techninių sąlygų 

parengimas.  

1.5 MTEP rekomendacijos 

remiantis 1.1 veiklos rezultatais; 

    Nustatyti konkrečias temas 

detalesniems tyrimams, kurie 

tiesiogiai sietųsi su NENS 

įgyvendinimo iššūkiais; Analizuojant 

NENS įgyvendinimo scenarijų 

rezultatus bus pateiktos išvados dėl 

galimų infrastruktūros vystymo 

sisteminių prieštaravimų bei 

identifikuotų plėtros rizikų. Šios 

temos būtų pretendentai detalesniam 

vertinimui pasitelkiant MTEP 

platformą. 

2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra (priemonių grupė) 

2.1 Energijos vartojimo audito 

(EVA) atlikimo priežiūra; 
 Atliktas vidinis EVA pastatuose 

kokybinio vertinimo proceso 

vertinimas, pateiktos tobulinimo 

rekomendacijos;  

 Atlikta vidinio Didelėse įmonėse 

atliekamų auditų kokybinio vertinimo 

proceso peržiūra, parengtos 

tobulinimo rekomendacijos;  

 

 Atliktas ne mažiau kaip trijų 2018 

m. antrame pusmetyje parengtų 

energijos vartojimo auditų pastatuose 

ataskaitų kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

 Atliktas ne mažiau kaip trijų 2019 

m. pirmame pusmetyje parengtų 

energijos vartojimo auditų pastatuose 

ataskaitų kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita;  

 Surinkta informacija apie Didelėse 

įmonėse atliekamus auditus (atlikti, 

vėluojantys) ir parengta ataskaita;  

 Atliktas Didelių įmonių pateiktų 

energijos vartojimo ataskaitų kokybės 

 Pagal Energetikos ministerijos 

pateiktus duomenis Didelės įmonės 

informuotos apie prievolę pateikti 

energijos vartojimo audito ataskaitą 
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vertinimas; 

 Laipsnio dienų skaičiuoklės pildymas vidutinėmis mėnesio temperatūros duomenimis; 

 Suinteresuotų asmenų konsultavimas dėl EVA pastatuose, įrenginiuose ir technologiniuose procesuose bei transporto priemonėse. 

 Rengiamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektas. 

2.2 EVA specialistų atestavimo 

pagal EĮ 28 str. vykdymas: 

  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 

  

2.3 Atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos įrenginius 

montuojančių specialistų rengimo 

atestacijai proceso 

administravimas 

    Atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos įrenginius montuojančių 

specialistų rengimo atestacijai 

proceso administravimo vykdymas  

(pagal poreikį) 

2.4 Energijos efektyvumo 

priemonių įgyvendinimo 

priemonių stebėsena 

 Teikia Energetikos ministerijai 

pažangos siekiant nacionalinių 

energijos vartojimo efektyvumo 

tikslų ataskaitos projektą (iki kovo 15 

d.);  

  Parengta ir pateikta apibendrinta 

ataskaita už praėjusius metus apie 

energijos taupymo susitarimų 

įgyvendinimą (iki kovo 15 d.) 

 Parengta ir pateikta apibendrinta 

ataskaita už praėjusius metus apie 

švietimo ir konsultavimo susitarimų 

įgyvendinimą (iki kovo 15 d.) 

 

 Parengtos ir pateiktos išvados apie 

galutinių vartotojų švietimo ir 

konsultavimo priemones (patikrinta 

nemažiau 20% priemonių) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Atliktas ne mažiau kaip 5 procentų 

kiekvienos įmonės deklaruotų ir per 

praėjusius kalendorinius metus 

įdiegtų taupymo priemonių 

patikrinimas 

 Informuoja Energetikos ministeriją 

apie sutaupytos energijos skaičiavimų 

ir patikrinimų rezultatus, teikia 

rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų, jei nustatoma, kad 

įgyvendinamos efektyvumo 

priemonės neužtikrins Lietuvos 

Respublikai privalomos sutaupyti 

energijos 

 Teikia pasiūlymus Energetikos 

ministerijai dėl sutaupytai energijai 

apskaičiuoti reikalingų tyrimų ir (ar) 

apklausų organizavimo (pagal 

poreikį). 

3. Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimas ir tvarkymas (priemonių grupė) 

3.1 Naftos produktų valstybės 

atsargų kaupimas ir tvarkymas 

(įsigijimas, atnaujinimas, 

laikymas, saugojimo 

organizavimas, apskaita ir kt.) 

 Užtikrinti, kad būtų sukaupta naftos produktų valstybės atsargų ne mažiau kaip 30-iai dienų. 

 Tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas neviršijant kuro natūralios netekties normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 

17 d. įsakymu Nr. 1-84. 

 Vykdyti naftos produktu valstybės atsargų saugojimą nuomojantis talpyklas šviesiųjų naftos produktų atsargų laikymui. 

 Sekti ir kontroliuoti, kad valstybės naftos produktų atsargų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 Vesti naftos produktų valstybės atsargų apskaitą. 

 Kiekvieną mėnesį vykdyti šviesiųjų naftos produktų valstybės atsargų inventorizacijas ir atlikti metinę (IV ketv.) viso turto ir atsiskaitymų inventorizaciją. 

 Europos Komisijai teikti specialiųjų atsargų suvestines. 
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 Parengtos ir EK pateiktos ataskaitos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas, naftos importą, importuotos naftos CIF kainą (kas savaitę ir kas 

mėnesį) (funkcija iš EA); 

 Europos Komisijai teikti atsargų 

informacinės sistemos išrašus už 

praėjusius metus. 

 Parengta ir EK pateikta ataskaita 

apie kasmetinį (n-1) naftos produktų 

suvartojimą (funkcija iš EA); 

 Įsigyti iki  2,8 tūkst. t kelių 

transporto dyzelino atsargu.  

 Įsigyti reikalavimo teises į iki 5,7 

tūkst. t benzino ir iki 42,01 tūkst. t 

kelių transporto dyzelino atsargas 

  

 Atnaujinti (pakeisti) iki 122,0 tūkst. t. kelių transporto dyzelino ir iki 15,0 tūkst. t. benzino valstybės atsargų. 

3.2 Naftos produktų valstybės 

atsargų kaupimo ir tvarkymo 

paslaugų įpareigotosioms 

įmonėms teikimas 

 Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nustatyta tvarka teikti naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo 

paslaugas įpareigotosioms įmonėms užtikrinant centralizuotą naftos produktų valstybės atsargų kaupimą ir tvarkymą. 

4. Projektų administravimas ir priežiūra 

4.1 Programų ir fondų 

administravimas 
 Metodinė pagalba vertinant projektinius pasiūlymus ir investicinius planus, pateiktus pagal Energetikos ministerijos administruojamas 2014-2020 m. ES 

veiksmų programos priemones; 

 Patikrintos ir pateiktos pavirtinti 

vykdomų projektų ataskaitos (ASR): 

 Polių lauko ir infrastruktūros 

techninės būklės įvertinimas dėl 

Kruonio HAE plėtros; 

 Parengiamieji GIPL darbai iki 

leidimų išdavimo; 

 GIPL statyba. 

  

 

 

 Patikrinti ir pateikti tvirtinti 

vykdomų projektų galutinio 

mokėjimo prašymai (FTIR): 

 Dujotiekių jungties tarp LT ir 

LV pajėgumų didinimas. 

  Patikrinti ir pateikti tvirtinti 

vykdomų projektų galutinio 

mokėjimo prašymai 

 Patikrinti ir pateikti tvirtinti 

vykdomų projektų galutinio 

mokėjimo prašymai (FTIR): 

 Polių lauko ir infrastruktūros 

techninės būklės įvertinimas. 

 Atliktos patikros vietoje vykdomų 

projektų galutinio mokėjimo 

prašymams (FTIR) patikrinti: 

 Dujotiekių jungties tarp LT ir 

LV pajėgumų didinimas. 

  Atliktos patikros vietoje vykdomų 

projektų galutinio mokėjimo 

prašymams patikrinti 

 Atliktos patikros vietoje vykdomų 

projektų galutinio mokėjimo 

prašymams (FTIR) patikrinti: 

 Polių lauko ir infrastruktūros 

techninės būklės įvertinimas. 

  Atliktos patikros vietoje Lietuvos 

energijos gamybos AB vykdomų 

projektų tarpiniams rezultatams 

patikrinti: 

 Polių lauko ir infrastruktūros 

techninės būklės įvertinimas dėl 

Kruonio HAE plėtros; 

 Technologinės alternatyvos ir 

 Atliktos patikros vietoje Amber 

Grid AB vykdomų projektų 

tarpiniams rezultatams patikrinti: 

 Parengiamieji GIPL darbai iki 

leidimų išdavimo; 

 GIPL statyba. 

 

 Atliktos patikros vietoje Litgrid AB 

vykdomų projektų tarpiniams 

rezultatams patikrinti: 

 Baltijos šalių sinchronizacijos 

projekto pirmasis etapas. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDAS 

Priemonių pavadinimas Priemonių rezultatai 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 
4.4 Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo fondo 

administratoriaus funkcijų 

atlikimas 

 Atlikta Fondo lėšomis 

finansuojamų priemonių 

įgyvendinimo bei paskesnioji finansų 

kontrolė už 2018 m. (metinių 

ataskaitų ir mokėjimus patvirtinančių 

dokumentų už 2018 m. IV ketvirtį 

vertinimas) 

 Parengta ir Energetikos ministerijai 

pateikta Fondo lėšų panaudojimo 

priemonėms įgyvendinti ataskaitų 

suvestinė bei priemonių pasiektų 

rezultatų suvestinė 

 Atlikta patikra vietoje ne mažiau 

kaip 25 % nuo skirtų priemonės 

 Atlikta priemonių vykdytojų 

paraiškų Fondo lėšoms gauti 2020 m. 

atrankos ir vertinimo procedūra 

 Atlikta Fondo lėšomis 

finansuojamų priemonių 

įgyvendinimo bei paskesnioji finansų 

kontrolė už 2019 m. I ketvirtį 

(ataskaitų ir mokėjimus 

patvirtinančių dokumentų vertinimas) 

 Parengta ir Energetikos ministerijai 

pateikta Fondo lėšų panaudojimo 

priemonėms įgyvendinti ataskaitų 

suvestinė bei priemonių pasiektų 

rezultatų suvestinė 

 Atlikta priemonių vykdytojų 

paraiškų einamųjų metų 

papildomoms Fondo lėšoms gauti ar 

patikslintų paraiškų atrankos ir 

vertinimo procedūra (su sąlyga, jei 

tokios paraiškos buvo pateiktos) 

 Suorganizuotas Fondo tarybos 

posėdis dėl paraiškų einamųjų metų 

papildomoms Fondo lėšoms gauti ar 

patikslintų paraiškų (su sąlyga, jei 

tokios paraiškos buvo pateiktos) 

 Atlikta Fondo lėšomis 

finansuojamų priemonių 

įgyvendinimo bei paskesnioji finansų 

 Suorganizuotas Fondo tarybos 

posėdis dėl 2019 m. pateiktų paraiškų 

Fondo lėšoms gauti 2020 m.; 

parengta ir suderinta su Energetikos 

ministerija visa reikalinga posėdžiui 

medžiaga 

 Parengtas ir pateiktas Energetikos 

ministerijai suderintas su Fondo 

tarybos nariais posėdžio protokolas, 

priemonių vykdytojams išsiųsti 

protokolo išrašai 

 Atlikta Fondo lėšomis 

finansuojamų priemonių 

įgyvendinimo bei paskesnioji finansų 

SEA studija dėl Kruonio HAE 

plėtros. 

 Pateikta Valstybės iždo departamentui informacija apie projektų vykdytojams per tris ateinančius mėnesius planuojamas išmokėti lėšas, skirtas EITP 

projektams įgyvendinti (kas mėnesį) 

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

(kas ketvirtį) 

 Pateikta Energetikos ministerijai informacija dėl EITP energetikos sektoriaus projektų įgyvendinimo (kas ketvirtį) 

 Patikrintos paraiškos naujiems EITP projektams (pagal poreikį). Litgrid AB teikiamo „Harmony Link“ projekto ir Amber Grid AB teikiamo „Dujotiekių 

jungties tarp LT ir LV pajėgumų didinimas“ sekantis etapas (parengiamieji darbai ir statyba). 

4.2 ES teisės įgyvendinimo  

nacionalinėje teisėje priežiūra  

LINESIS duomenų bazėje 

 Parengtos ir pateiktos Europos teisės departamentui ataskaitos dėl Energetikos ministerijos kompetencijos Direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES teisės 

aktų įgyvendinimo planų priemonių vykdymo (kas mėnesį) 

 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 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)  

4.3 Energetikos ministerijos 

valdomų įmonių veiklos priežiūra 

ir rezultatų analizė 

   Parengta pažyma apie įmonių 

veiklas ir rezultatus, jų atitikima 

NENS ir PP. Pateikiamos 

rekomendacijos (egzistuoja 

dubliavimosi rizika su SIPA). 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDAS 

Priemonių pavadinimas Priemonių rezultatai 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 
vykdytojui 2018 m. Fondo lėšų 

sumos priemonėms įgyvendinti 

 Parengtas ir Energetikos 

ministerijai pateiktas 2018 m. Fondo 

lėšų sąmatos įvykdymo ataskaitos 

projektas 

 Parengta informacija apie 2018 m. 

vykdytas Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo 

tarpinstitucinio veiklos plano 

priemones, kurios buvo 

finansuojamos Fondo lėšomis 

 Atlikta priemonių vykdytojų 

paraiškų Fondo lėšoms gauti 2019 m. 

atrankos ir vertinimo procedūra 

 Suorganizuotas Fondo tarybos 

posėdis dėl pateiktų paraiškų Fondo 

lėšoms gauti 2019 m.; parengta ir 

suderinta su Energetikos ministerija 

visa reikalinga posėdžiui medžiaga 

 Parengtas ir pateiktas Energetikos 

ministerijai suderintas su Fondo 

tarybos nariais posėdžio protokolas, 

priemonių vykdytojams išsiųsti 

protokolo išrašai 

 Parengta ir pateikta Energetikos 

ministerijai informacija, reikalinga 

energetikos ministro 

įsakymui / įsakymams dėl Fondo lėšų 

skyrimo 2019 m. parengti 

 Parengtos 4 sutartys dėl Fondo lėšų 

skyrimo 2019 m. 

 Patikrinti priemonių vykdytojų 

Fondo lėšų mokėjimo prašymai, 

įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų 

likučius per praeitą ketvirtį ir 

atsižvelgiant į kito ketvirčio faktinius 

Fondo lėšų poreikius 

 

 

kontrolė už 2019 m. II ketvirtį 

(ataskaitų ir mokėjimus 

patvirtinančių dokumentų vertinimas) 

 Parengta ir Energetikos ministerijai 

pateikta Fondo lėšų panaudojimo 

priemonėms įgyvendinti ataskaitų 

suvestinė bei priemonių pasiektų 

rezultatų suvestinė 

 Patikrinti priemonių vykdytojų 

Fondo lėšų mokėjimo prašymai, 

įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų 

likučius per praeitą ketvirtį ir 

atsižvelgiant į kito ketvirčio faktinius 

Fondo lėšų poreikius 

 Suorganizuotas Fondo tarybos 

posėdis dėl 2020 metų Fondo 

sąmatos projekto, parengta ir 

suderinta su Energetikos ministerija 

visa reikalinga posėdžiui medžiaga 

 Parengtas ir pateiktas Energetikos 

ministerijai suderintas su Fondo 

tarybos nariais posėdžio protokolas 

kontrolė už 2019 m. III ketvirtį 

(ataskaitų ir mokėjimus 

patvirtinančių dokumentų vertinimas) 

 Parengta ir Energetikos ministerijai 

pateikta Fondo lėšų panaudojimo 

priemonėms įgyvendinti ataskaitų 

suvestinė bei priemonių pasiektų 

rezultatų suvestinė 

 Patikrinti priemonių vykdytojų 

Fondo lėšų mokėjimo prašymai, 

įvertinant nepanaudotų Fondo lėšų 

likučius per praeitą ketvirtį ir 

atsižvelgiant į kito ketvirčio faktinius 

Fondo lėšų poreikius 

 Atlikta patikra vietoje ne mažiau 

kaip 25 % nuo skirtų priemonės 

vykdytojui 2019 m. Fondo lėšų 

sumos priemonėms įgyvendinti 

 

 Vykdant Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Valstybės piniginių išteklių srautams prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių 

27 punktą, Finansų ministerijai pateikta informacija apie Fondo lėšų poreikį ir planuojamas gauti pajamas (kas mėnesį ir kas ketvirtį), kartu informuojant 

Energetikos ministeriją 

 


