
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

jSAKYMAS
DEL VIEOSIOS JSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTUROS viios
REZULTATIJ VERTINIMO RODIKLIIJ 2022 METAMS, NUO KURW PRIKLAUSO

VIEOSIOS ISTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTUROS VADOVO
MENESINES ALGOS KINTAMOJI DALIS, NUSTATYMO

2022m. CO d.Nr.1-)Ai
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieujq staigq jstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16
punktu ir 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 m. gegues 26 d. nutarimo
Nr. 598 ,,Dél vieuji jstaigq, kuriq savininké yra vaistybe arba kai vaistybe turi daugum balsq
visuotiniame dalininkq susirinkime, vadovq, jq pavaduotojq ir vyriausiujq buhalteriq darbo
apmokOjimo” 1.1.2 papunkiu ir Vieosios jstaigos Lietuvos energetikos agenturos statq, patvirtintq

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d. sakymu Nr. 1-16 ,,Dél Vieosios

staigos Lietuvos energetikos agentUros statq patvirtinimo”, 32.4 papunkëiu:

1. T v i r t i n u vieosios jstaigos Lietuvos energetikos agenturos veikios rezultat4 vertinimo
rodiklius 2022 metams, nuo kuriq priklauso vieosios staigos Lietuvos energetikos agenturos
direktoriaus ménesinés algos kintamoji dalis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad vieosios jstaigos Lietuvos energetikos agentUros vadovo ménesinés algos

kintamosios dalies maksimalus dydis yra 50 proc. nuo jo ménesinés algos pastoviosios algos dydio.

Vadovo algos kintamoji dalis nemokama tais atvejais kai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nuostatas darbo umokestis nemokamas.

3. P a v e d u vieosios jstaigos Lietuvos energetikos agenturos direktoriui:

3.1. pasibaigus ketviröiui, ne véliau kaip iki pirmo ménesio, einanëio p0 pasibaigusio ketvirio,

10 d., pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informacij apie veikios rodiklil4 u
praéjus ketvirt jvykdyma;

3.2. utikrinti, kad is jsakymas bat4 paskeibtas vieosios staigos Lietuvos energetikos

agenturos intemeto svetainéje.

Energetikos ministras Dainius Kreivys



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2022 m. h d. sakymuNr. i-AAi

VIEOSIOS JSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTUROS VEIKLOS RODIKLIAI
2021 METAMS, NUO KUR1 PRJKLAUSO VIEOSIOS ISTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTUROS VADOVO MENESINES

ALGOS KINTAMOJI DALIS

Eli. Vadovo uduotys ir vieosios jstaigos Lietuvos energetikos Rodiklio dydis Ménesinés algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos ménesinés algosNr. agenturos (toliau — LEA) veiklos rezultatii vertinimo rodiklio pastoviosios dalies (proc.)
pavadinimas, mato vnt.

I ketv.
1.1. Priemoniq jgyvendinimas, proc.: 100 30 (Ménesinés algos kintamosios dalies dydis (toliau — MAKDD)

— atlikta benzino ir dyzelino, naftos (BRENT, Urals) kainq apskaiiuojamas taip: 30/100 X rodiklio jvykdymo reikmè)
analizè, pateikta EM ir paskeibta LEA interneto puslapyje;
— atnaujinta ir LEA interneto svetainéje paskeibta informacija
apie atsinaujinanèiq itek1iq energijos skatinimo finansines
priemones;
— apskaièiuotos ir LEA svetainêje paskeibtos palyginamosios
alternatyviuj4 degalq kainos;
— parengta ir Energetikos ministerijai (toliau — EM) pateikta
apibendrinta informacija apie ukinç veik1 vykdanèiq asmenq
gaminamq jr/ar tiekiamq biodegali4 ir skystujq bioproclukt4
atitiktl tvarumo ir imetamujq i1tnamio efekt4 suke1ianiq dujq
kiekio sumaejimo kriterijams;
— atliktas savivaldybi4 darnios energetikos plétros paangos 2021
m. vertinimas;
— surinkti duomenys apie 2021 m. jgyvendintq energijos
sutaupymo susitarimq priemones;
— surinkti duomenys apie 2021 m. jgyvendintas vietimo ir
konsultavimo priemones;
— surinktos auditoriq pateikiamos energijos vartojimo audito
frenginiuose ir technologiniuose procesuose, pastatuose bei
transporte ataskaitos u 2021 m. II pusmetj;



2
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audito ataskaitq kokybes vertinimas, apie vertinimo rezultatus
informuotos DJ;
— atnaujinta laipsnio dienq skaiéiuoklê vidutinémis ménesio
temperaturos duomenimis;
— parengti ir pateikti pasi11ymai EM del priemonés ,,Privati
eLektromobiliq jkrovimo infrastruktUra” projektq finansavimo
slygq aprao;
— atliktos vieojo pirkimo proceduros ir nustatytas laimétojas,
teiksiantisjãros dugno geofizinh ir geotechninil4 tyrimq atlikimo
paslaugas;
— atliktos tarpvalstybinès konsultacijos su poveikj patirianèia
valstybe del rengiamo infrastruktUros vystymo piano irjo SPAV;
— LEA interneto svetaineje sukurta informacijos skiltis, skirta
BaltijosjUroje vystomam véjo elektriniq parko projektui vieinti;
— parengta ir pateikta EM tyrimo apie maus branduolinius
reaktorius (SMR) ataskaita;
— parengti ir pateikti EM pasiuiymai del a1iojo vandenilio
gamybos skatinimo RRF Ièomis;
— parengta ir pateikta vandenilio vystymo studijos rengejams jq
praoma informacija, batina vandenilio vystymo studijos
parengimui;
— parengta ir pateikta vandenilio vystymo studijos rengejams jq
praoma informacija, bütina vandenilio vystymo studijos
parengimui;
— kiekvieno mènesio paskutinç darbo dien atlikta mênesio
viesiujq naftos produktq vaistybes atsargq inventorizacija;
— LEA priimta j Europos energetikos agentur4 tinkk (toliau —

EnR) ir pristatyta EnR susirinkime;
— parengta ir pateikta informacija Tarptautinei energetikos
agenturai apie energetikos srities moksiinius tyrimus ir p1étr;
— parengta ir projekto darbo grupés vadovui pateikta suvestiné
ataskaita apie politikos priemoniq rezultatus nacionaliniu lygiu.

1.2. jgyvendinamq tarptautiniq projektq skaiéius, vnt. 3 10 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 10/3 X rodiklio frykdymo reikmê)
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1.3. Energijos vartojimo auditq patikra, vnt. 8 10 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 10/8 X rodiklio jvykdymo reikmé)

Z II ketv.
2.1. Veikios piano priemonii gyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 30/1 00 X rodiklio jvykdymo reikmê)
2.2. jgyvendinamq tarptautiniq projektq skaièius, vnt. 3 10 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 10/3 X rodiklio jvykdymo reikmê)
2.3. Energijos vartojimo audit4 patikra, vnt. 12 10 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 10/12 X rodiklio jvykdymo reikmé)
I III kety.

3.1. Veiklos piano priemoniq gyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaièiuojamas taip: 30/1 00 X rodiklio vykdymo reikmé)
3.2. fgyvendinamq tarptautiniq projektq skaièius, vnt. 3 10 (MAKDD apskaièiuojamas taip: 10/3 X rodiklio vykdymo reikmé)
3.3. Energijos vartojimo auditq patikra, vnt. 10 10 (MAKDD apskaièiuojamas taip: 10/10 X rodiklio vykdymo reikmè)
4. W ketv.

4.1. Veiklos piano priemoniq gyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaièiuojamas taip: 30/100 X rodikiio jvykdymo reikmé)
4.2. Jgyvendinamq tarptautiniq projektq skaiius, vnt. 3 10 (MAKDD apskaiiuojamas taip: 10/3 X rodiklio vykdymo reikmé)
4.3. Energijos vartojimo auditq patikra, vnt. 10 10 (MAKDD apskaièiuojamas taip: 10/10 X rodiklio jvykdymo reikmé)



3/31/22, 5:56 PM Spausdinimo per±iura

Istorija spausdnimui

Spausdinimo data: 2022-03-31

DEL VIEOSIOS JSTMGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTUROS VEIKLOS REZULTATV VERTINIMO
Dokurnentas: RODIKLIU 2022 METAMS, NUO KURV PRKLAUSO VJE0SI0S ISTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS

AGENTOROS VADOVO MENES)NES ALGOS KINTAMOJI DALIS, NUSTATYMO

Rengejas: leva edbariené

Data Vizavo Komentaras

2022-03-31 Arvydas DragOnas

2022-03-31 Daiva Garbaliauskaitè

2022-03-31 eva edbariene

2022-03-31 Tomas Daukantas

10.10.40.1 01/DocLogixlCommon/PrintfPrintForm.aspx?CachelD=93ae7aa7-ca674759-9766-28e2b931Q?1frrcrI= 1/1


