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PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.1-52 
 

VšĮ LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1. Energetikos sektoriaus analizė ir tyrimai 

1.1. Energijos gamybos, tiekimo 

ir vartojimo modeliavimas 
• Energetikos sistemos veikimo modelio vystymui, valstybės paramos (investicijų) planavimui ir atliktų investicijų vertinimui reikalingos informacijos apie 

energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą rinkimas, sisteminimas ir kaupimas, kuris leistų sekti strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimą ir 

prognozuoti bei modeliuoti energetikos sektoriaus pokyčius 

• Energetikos modeliavimo programų ir modeliavimo įrankių įsisavinimas – EnergyPLAN ir kt.,  

• Duomenų bazės apie elektros ir šilumos gamintojus kūrimas ir tobulinimas 

• Duomenų bazės apie inovacijas energetikos sektoriuje kūrimas; rodiklių kurie padėtų įvertinti energetikos inovacijų ekosistemos raidą identifikavimas.  

  • Parengta Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos 

įgyvendinimo 2019 m. rezultatų 

ataskaita 

• Parengtas Nacionalinio 

energetikos ir klimato srities 

veiksmų plano atnaujinimui 

skirto modelio projektas, 

kuriame būtų įtraukta energijos 

gamyba ir vartojimas    

• Dekarbonizacijos galimybių namų ūkiuose tyrimas ir ateities individualaus gyvenamojo namo apsirūpinimo energija 

modeliavimas  

 

1.2. Atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo plėtra ir 

skatinimas 

• Jūrinių vėjo jėgainių Baltijos jūroje projekto vystymas, tyrimams reikalingų viešųjų pirkimų organizavimas, teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

organizavimas 

• Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimo vykdymas (pagal poreikį) 

• Informacijos apie Lietuvoje parduodamus ir sumontuojamos šilumos siurblius rinkimas ir sisteminimas 

• Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo transporto, elektros ir šilumos (vėsumos) sektoriuje įgyvendinimo stebėsena 

• Parengta techninė užduotis 

specialiųjų teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo viešajam 

pirkimui 

 

• Surengtas viešasis pirkimas 

konsultantui rengsiančiam  Jūrinių 

vėjo elektrinių plėtros Baltijos 

jūroje specialųjį planą; 

• Įvertinti Lietuvos statistinio 

atsinaujinančių išteklių energijos 

kiekio perdavimo kitoms 

valstybėms narėms galimybes 

2020-2025 m.(kiekis ir pardavimo 

kainos ribos) 

• Jūrinių vėjo elektrinių plėtros  

Baltijos jūroje specialiojo plano 

rengimo tarpinės ataskaitos 

pristatymas 

 

• Informacijos apie Agentūros veiklą ir rezultatus skelbimas interneto svetainėje www.ena.lt 
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1.3. Veiklos ir rezultatų 

viešinimas 
• Informacijos apie galimą gauti finansinę paramą energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo projektams  bei 

inovatyviems produktams ir paslaugoms energetikos srityje skelbimas interneto svetainėje www.ena.lt ir informacijos teikimas vieno langelio principu 

• Lietuvos savivaldybių asociacijoje 

pristatyti Agentūros atlikto 

Savivaldybių darnios plėtros 

pažangos vertinimo 2019 metais 

rezultatai 

 • Parengta ir paskelbta informacija 

apie energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, 

atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo viešinimo ir skatinimo, 

NENS įgyvendinimo rezultatus  

(Pagal poreikį) 

• Surengtas viešas Agentūros 

renginys, kurio metu pristatyti 

atlikti darbai, pasiekti rezultatai, 

suinteresuoti asmenys 

informuoti apie tolimesnius 

veiksmus 

1.4. Agentūros veikla ir 

dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu: Stream 

SAVE; CA EED2; CA RES3 

• Dalyvavimas CA EED2 ir CA RES3 projektuose (pagal poreikį) 

• Dalyvavimas projekte Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas 

• Numatoma pasirašyti dalyvavimo  

projekte Stream SAVE susitarimą; 

• Numatoma pasirašyti dalyvavimo 

projekte  Interaktyvios platformos, 

skirtos efektyviam ir subalansuotam 

energijos gamybos planavimui, 

sukūrimas sutartį. 

   

1.5. Moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė plėtra 
• Atsižvelgiant į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano, Nacionalinės pažangos 

programos ir kitų strateginių iniciatyvų energetikos srityje įgyvendinimą, teikti pasiūlymus dėl reikalingų tyrimų (pagal poreikį) 

• Suformuoti su energetikos sektoriaus plėtra susijusių problemų sąrašą, bendradarbiaujant su Energetikos ministerija perduoti jį Lietuvos aukštojo mokslo 

įstaigoms. 

• Pagal kompetenciją dalyvauti energetikos įmonių, asociacijų, mokslinių tyrimų institutų ar akademinių organizacijų vykdomuose tyrimuose susijusiuose 

su energetikos sektoriaus planavimu ir raida (pagal poreikį)  

1.6. Duomenų teikimas 

Tarptautinei energetikos agentūrai 

IEA 

• Informacijos rinkimas ir duomenų teikimas pagal Tarptautinės energetikos agentūros pateiktus klausimynus 

1.7. Dalyvavimas LRV 

suformuoto ekspertinių institucijų 

kompetencijų tinklo veikloje 

• Pagal kompetenciją teikiamos konsultacijos suinteresuotiems asmenims (pagal poreikį) 

1.8. Dalyvavimas projekte 

ENSMOV  
• Dalyvavimas projekto ENSMOV veikloje 

 Surengtas projekto ENSMOV suinteresuotų šalių ir Agentūros, kaip projekto 

dalyvės, nacionalinis susitikimas/seminaras (pagal poreikį) 

 

1.9 Savivaldybių darnios 

energetikos plėtros pažangos 

vertinimas 

• Atliekamas Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas ir rengiama ataskaita 

   • Atliktas  savivaldybių darnios 

energetikos plėtros pažangos 

vertinimas už 2020 m., parengta 

ataskaita ir surengtas viešas 

rezultatų pristatymas 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

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

2.1 Energijos vartojimo audito 

(EVA) atlikimo priežiūra; 
• Iki sausio 31 surenkamos auditorių 

pateiktos EVA ataskaitos  

įrenginiuose ir technologiniuose 

procesuose, bei pastatuose  

• Audituose pateiktos informacijos 

sisteminimas 

• Informacijos nepateikusių auditorių 

administravimas 

• Auditų registravimo sistemos 

(duomenų bazės) projekto 

parengimas 

• Rinkos situacijos aptarimas su EVA 

užsakovų suinteresuotąja grupe 

(Lietuvos Pramoninkų konfederacija) 

– viešinimo renginys 

(Aktualijų pristatymas; EVA pirkimo 

rekomendacijos identifikuojant 

gaunamas naudas; Diskusija apie 

problematiką) 

 

• Iki liepos 31 surenkamos auditorių 

pateiktos EVA ataskaitos  

įrenginiuose ir technologiniuose 

procesuose, bei pastatuose  

• Audituose pateiktos informacijos 

sisteminimas 

• Informacijos nepateikusių auditorių 

administravimas 

• Iki gruodžio 05d. surenkamos 

DĮ EVA ataskaitos 

• Surinkta informacija apie 

Didelėse įmonėse atliekamus 

auditus (atlikti, vėluojantys) ir 

parengta ataskaita; 

• Informacijos nepateikusių DĮ 

administravimas 

• Pagal Energetikos ministerijos 

pateiktus duomenis Didelės 

įmonės informuotos apie prievolę 

pateikti energijos vartojimo 

audito ataskaitą 

2.1.1. Auditai pastatuose • 2019 metų II pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas, 

patikrinimo duomenų agregavimas ir 

auditų atranka kokybės vertinimui. 

 

Atliktas ne mažiau kaip 5 vnt. 2019 

m. II pusmetyje parengtų EVA 

ataskaitų kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

• 2020 metų I pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas, 

patikrinimo duomenų agregavimas ir 

auditų atranka kokybės vertinimui 

Atliktas ne mažiau kaip 5 vnt. 

2019 m. antrame pusmetyje 

parengtų EVA ataskaitų kokybės 

vertinimas bei parengta ataskaita  

2.1.2. Audito metodikos 

gerinimas ir auditorių 

kvalifikacijos didinimas (pastatų 

metodika) 

 • Grįžtamojo ryšio suteikimas apie 

auditų parengtų 2019 m. II 

pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas pranešimas) 

• EVA pastatuose  probleminių 

metodikos aspektų ir rinkos situacijos 

aptarimas su auditoriais -  viešinimo 

renginys 

• Grįžtamojo ryšio suteikimas 

apie auditų parengtų 2020 m. I 

pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas) 

 

• EVA pastatuose metodikos atnaujinimo projekto rengimas 

• Pagalbinių priemonių rengimas (audito ataskaitos šablonas, atlikimo skaičiuoklė) 

2.1.3. Auditai įrenginiuose ir 

technologiniuose procesuose 
• 2019 metų II pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas, 

patikrinimo duomenų agregavimas ir 

auditų atranka kokybės vertinimui. 

• Atliktas ne mažiau kaip10 vnt. 2019 

m. II pusmetyje parengtų EVA 

ataskaitų kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

• 2020 metų I pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas, 

patikrinimo duomenų agregavimas ir 

auditų atranka kokybės vertinimui 

• Atliktas ne mažiau kaip 20 vnt 

2020 m. I pusmetyje parengtų 

EVA ataskaitų kokybės 

vertinimas bei parengta ataskaita 

• Atliktas Didelių įmonių pateiktų 

energijos vartojimo ataskaitų 

kokybės vertinimas. 

 

2.1.4. Audito metodikos 

gerinimas ir auditorių 

kvalifikacijos didinimas 

(įrenginių ir technologinių 

procesų metodika) 

• EVA įrenginiuose ir 

technologiniuose procesuose 

probleminių metodikos aspektų ir 

rinkos situacijos aptarimas su 

auditoriais -  viešinimo renginys 

• Grįžtamojo ryšio suteikimas apie 

auditų parengtų 2019 m. II 

pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas pranešimas) 

• Kritinių aspektų identifikavimas 

EVA metodikoje atsižvelgiant į 

 • Grįžtamojo ryšio suteikimas 

apie auditų parengtų 2020 m. I 

pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas) 
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• EVA įrenginiuose ir 

technologiniuose procesuose 

metodikos atnaujinimui iš atestuotų 

auditorių. 

auditų atitikties ir kokybės patikros 

rezultatus 

• EVA įrenginiuose ir technologiniuose procesuose metodikos atnaujinimo projekto rengimas 

• Pagalbinių priemonių rengimas (audito ataskaitos rengimo rekomendacijos, duomenų pateikties šablonas) 

2.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra (priemonių grupė) 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

2.2.1. Palaikomoji veikla 

energijos vartojimo auditų 

sistemai 

• Laipsnio dienų skaičiuoklės pildymas vidutinėmis mėnesio temperatūros duomenimis; 

• Suinteresuotų asmenų konsultavimas dėl EVA pastatuose, įrenginiuose ir technologiniuose procesuose bei transporto priemonėse. (pagal poreikį) 

• Rengiamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektas. (pagal poreikį) 

• Informacijos apie energijos vartojimo efektyvumą (veiksmus, priemones, rezultatus) Lietuvoje rinkimas ir sisteminimas 

2.2.2 EVA specialistų atestavimo 

pagal EĮ 28 str. vykdymas: 
• Prašymų (suteikti, pratęsti, nutraukti atestato galiojimą) administravimas 

• Informacijos reikalingos atestavimo komisijos posėdžiui organizuoti (siūlymų, prašymų ir kitos pagrindžiančios dokumentacijos) rengimas (Pagal poreikį) 

• Surengti auditorių atestavimo komisijos posėdžiai dėl kvalifikacijos suteikimo/atestatų galiojimo pratęsimo/atestatų galiojimo sustabdymo/atestatų 

galiojimo panaikinimo energijos vartojimo auditams atlikti pastatuose, įrenginiuose ir technologiniuose procesuose bei transporto priemonėse (pagal 

poreikį) 

• Protokolų ir kitos susijusios dokumentacijos rengimas (Pagal poreikį) 

2.2.3 Energijos efektyvumo 

priemonių įgyvendinimo 

priemonių stebėsena 

• Surenkamos informacijos 

klausimynų rengimas (kartu su 

Energetikos tyrimų ir stebėsenos 

skyriumi) 

• 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 (ŠKP) 

(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 (pagal poreikį). 

• Teikia pasiūlymus Energetikos 

ministerijai dėl sutaupytai 

energijai apskaičiuoti reikalingų 

tyrimų ir (ar) apklausų 

organizavimo (pagal poreikį). 

2.2.4. Veiklos rezultatų 

viešinimas 
•  Informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo skyriaus veiklą ir rezultatus interneto svetainėje www.ena.lt ir/ar kituose komunikacijos kanaluose 

2.2.5. Agentūros veikla ir 

dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumo didinimu: ENSMOV (gavus finansavimą: Stream SAVE; 

CA EED2 ) 

2.2.6. Moksliniai tyrimai ir 

eksperimentinė plėtra 
• Pagal kompetencijas dalyvauti energetikos įmonių, asociacijų, mokslinių tyrimų institutų ar akademinių organizacijų vykdomuose tyrimuose susijusiuose 

su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. 

http://www.ena.lt/
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4. IAE fondo administravimas 

 I ketvirtis II ketvirtis* III ketvirtis IV ketvirtis 
4.1. Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimo fondo 
• Atlikti Fondo lėšomis finansuojamų 

priemonių įgyvendinimo bei 
• Konsultacijų teikimas Valstybės 

kontrolės darbuotojoms, 
-// -//- 

2.2.7. Moksliniai tyrimai ir 

inovacijos vykdomi VšĮ Lietuvos 

energetikos agentūroje 

• 2050 m. dekarbonizuoto pastato modelio sudarymas (tęstinio projekto tarpinių rezultatų pristatymas) 

• Bendradarbiavimas rengiant paraiškas dalyvavimui projektuose (pagal poreikį) 

• Kitos temos aktualios energetikos sektoriui (pagal poreikį) 

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

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

3.1 Naftos produktų valstybės 

atsargų kaupimas ir tvarkymas 

(įsigijimas, atnaujinimas, 

laikymas, saugojimo 

organizavimas, apskaita ir kt.) 

• Užtikrinti, kad būtų įvykdytos LR Energetikos ministro įsakymu nustatytos naftos produktų valstybės atsargų kaupimo 2020 m. užduotys. 

• 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. 

• Europos Komisijai teikti atsargų 

informacinės sistemos išrašus už 

praėjusius metus. 

• Dalyvauti Tarptautinės energetikos 

agentūros organizuojamose stalo 

pratybose EXCAP, kuriose bus 

modeliuojama naftos tiekimo 

sutrikimo situacija tarptautinėse 

rinkose. 

• Įsigyti preliminariais duomenimis 

iki 20,0 tūkst. t kelių transporto 

dyzelino ir benzino (esant poreikiui) 

valstybės naftos produktų atsargų. 

Tikslų perkamų atsargų kiekį 

nustatyti  atsižvelgiant į Energetikos 

ministro nustatytas valstybės atsargų 

kaupimo užduotis 2020 metams, 

skiriamas valstybės biudžeto lėšas bei 

tarptautinio viešojo pirkimo konkurso 

būsimų laimėtojų pasiūlytas kainas. 

Esant poreikiui papildomam atsargų 

pirkimui panaudoti iki metų pabaigos 

iš VMĮ susigrąžintą atsargų pirkimo 

PVM.   

 

• Įstaigos atstovams dalyvauti 

tarptautiniame naftos produktų ir 

naftos atsargas kaupiančių ir 

tvarkančių organizacijų atstovų 

kasmetiniame susirinkime Olandijoje 

 

 

• Paskelbti ir įvykdyti tarptautinį viešojo pirkimo konkursą valstybės naftos produktų atsargų keitimo (atnaujinimo) 

paslaugoms pirkti ir pakeisti iki 90,0 tūkst. t. kelių transporto dyzelino ir iki 14,0 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. 

• Atsižvelgiant į įpareigotųjų įmonių atsargų kaupimo ir tvarkymo paraiškų 

apimtis, paskelbti ir įvykdyti tarptautinį viešojo pirkimo konkursą reikalavimo 

teisių į iki 5,6 tūkst. t benzino ir iki 37,5 tūkst. t kelių transporto dyzelino 

atsargas įsigijimui 
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administratoriaus funkcijų 

atlikimas 

paskesnioji finansų kontrolę už 

2019 m. (metinių ataskaitų ir 

mokėjimus patvirtinančių dokumentų 

už 2019 m. IV ketvirtį vertinimas) 

• Parengti ir Energetikos ministerijai 

pateikti Fondo lėšų panaudojimo 

priemonėms įgyvendinti ataskaitų 

suvestinę 

• Parengti ir Energetikos ministerijai 

pateikti 2019 m. Fondo lėšų sąmatos 

įvykdymo ataskaitos projektą 

• Atlikti priemonių vykdytojo 

pasiektų rezultatų vertinimą, parengti 

2019 m. veiklos rezultatų suvestinę 

• Parengti informaciją apie 2019 m. 

vykdytas Ignalinos atominės 

elektrinės eksploatavimo nutraukimo 

tarpinstitucinio veiklos plano 

priemones, kurios buvo 

finansuojamos Fondo lėšomis  

• Atlikti patikrą vietoje ne mažiau 

kaip 25 % nuo skirtų priemonės 

vykdytojui 2019 m. Fondo lėšų sumos 

priemonėms įgyvendinti 

Energetikos ministerijos 

specialistams ir kitoms 

suinteresuotoms institucijoms dėl 

Fondo veiklos 2019 m. (pagal 

poreikį) 

• Fondo dokumentų tvarkymas, 

archyvavimas, utilizavimas 

4.2. Priemonės „Kompensuoti 

subjektams, užtikrinantiems 

elektros energijos visuomeninį 

tiekimą Ignalinos atominės 

elektrinės regione, negautas 2020 

metais pajamas, nuo 2020 m. 

sausio 1 d. taikant 10 procentų 

mažesnę elektros energijos kainą 

Ignalinos atominės elektrinės 

regiono asmenims, kuriems 

taikomos buitinių vartotojų 

elektros kainos ir tarifai“ 

administravimas 

-//- Balandžio-gegužės mėn. būtų 

teikiamos konsultacijos priemonės 

vykdytojui (Ignitis) dėl duomenų 

teikimo administratoriui ir vykdoma 

priemonės įgyvendinimo priežiūra 

bei skirtų priemonės vykdytojui lėšų 

naudojimo kontrolė.  

Bus įvertintas pateiktų duomenų apie 

elektros lengvatos suteikimą 

Ignalinos AE regiono gyventojams 

(apie 37 660 asm.) nuo 2020 m. 

sausio 1 d. iki 2020 kovo 31 d. 

pagrįstumas ir tinkamumas apmokėti 

išlaidas, susijusias su elektros 

lengvatos suteikimu. 

-//- -//- 
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 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

5. LEA veiklos organizavimo užtikrinimas 

5.1. LEA IT funkcionalumo ir 

tinkamo dokumentų 

administravimo užtikrinimas 

Buhalterinės apskaitos atskyrimas Personalo valdymo sistemos 

įsigijimas 

  

Veiklos dokumentų valdymas ir archyvo tvarkymas 

5.2. LEA veiklos viešinimas Nuolat informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie LEA veiklos svarbiausius įvykius ir darbus 

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas ir turimų kompetencijų 

stiprinimas 

MS EXCEL seminaras  

EXCEL diagramos –informacijos 

vizualizavimui 4 žm. 

Auditorių mokymai įrenginiuose ir 

technologiniuose procesuose 4 žm.; 

Mokymai „Viešųjų pirkimų 

vykdymas“ 3 žm. 

Mokymai LEA vadovybei ir skyrių 

vadovams „Metinis pokalbis“ 6 žm. 

(pagal poreikį) 

Mokymai „Komandinis darbas 

siekiant bendrų tikslų“ 5 žm. 

(pagal poreikį) 

5.4. Strateginių dokumentų, teisės 

aktų projektų rengimas, 

darbuotojų konsultavimas 

teisiniais klausimais 

Pagal poreikį Viešosios įstaigos Lietuvos 

energetikos agentūros 2020-2023 

metų veiklos strategijos parengimas 

Pagal poreikį Pagal poreikį 

5.5. Sklandus viešųjų pirkimų 

LEA organizavimas (viešųjų 

pirkimų plano vykdymas) 

Konsultanto, rengsiančio dokumentą “Jūrinių vėjo elektrinių plėtros Baltijos 

jūroje specialiojo plano parengimas“ viešasis tarptautinis pirkimas   

  

5.6. Sistemingas ir visapusiškas 

rizikos valdymo ir vidaus 

kontrolės vertinimas 

 

  Parengtas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo viešojoje 

įstaigoje Lietuvos energetikos 

agentūroje aprašymas 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymas ir kontrolė LEA 

5.7. Naftos produktų valstybės 

atsargų kaupimas ir tvarkymas 

(įsigijimas, atnaujinimas, 

laikymas, saugojimo 

organizavimas, apskaita ir kt.) 

Parengtos ir EK pateiktos ataskaitos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas (kas savaitę) 

5.8. ES teisės įgyvendinimo  

nacionalinėje teisėje priežiūra  

LINESIS duomenų bazėje 

Parengta  informacija LINESIS duomenų bazėje 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)  

 


