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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu 

ir 8 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo 

Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų 

visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo 

apmokėjimo“ 1.1.2 papunkčio nuostatas, atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos 

agentūros įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. 1-191 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1-280 

„Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 32.2 papunktį:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros veiklos rodiklius 

2021 metams, nuo kurių priklauso viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus 

mėnesinės algos kintamoji dalis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad  viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros vadovo mėnesinės algos 

kintamosios dalies maksimalus dydis yra 50 proc. nuo jo mėnesinės algos pastoviosios algos dydžio. 

Vadovo algos kintamoji dalis nemokama tais atvejais kai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatas darbo užmokestis nemokamas. 

3. P a v e d u viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriui: 

3.1. pasibaigus ketvirčiui, ne vėliau kaip iki pirmo mėnesio, einančio po pasibaigusio ketvirčio, 

10 d., pateikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informaciją apie veiklos rodiklių už 

praėjusį ketvirtį įvykdymą; 

3.2. užtikrinti, kad šis įsakymas būtų paskelbtas viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 

interneto svetainėje.     

Energetikos ministras                                                                                                      Dainius Kreivys

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2021 m.                           d. įsakymu Nr. 1-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS VEIKLOS RODIKLIAI
 2021 METAMS, NUO KURIŲ PRIKLAUSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS VADOVO MĖNESINĖS 

ALGOS KINTAMOJI DALIS

Eil. 
Nr.

Vadovo užduotys ir viešosios įstaigos Lietuvos energetikos 
agentūros veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas, 

mato vnt.

Rodiklio dydis Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos 
pastoviosios dalies (proc.)

1. I ketv.
1.1. Veiklos plano priemonių įgyvendinimas, proc. 100 30 (Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis (toliau – MAKDD) 

apskaičiuojamas taip: 30/100 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
1.2. Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius, vnt. (suminis) - -
1.3. Energijos vartojimo auditų patikra, vnt. (suminis) 8 20 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 20/8 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
2. II ketv.

2.1. Veiklos plano priemonių įgyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 30/100 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
2.2. Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius, vnt. (suminis) 1 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/1 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
2.3. Energijos vartojimo auditų patikra, vnt. (suminis) 17 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/17 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
3. III ketv.

3.1. Veiklos plano priemonių įgyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 30/100 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
3.2. Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius, vnt. (suminis) 2 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/2 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
3.3. Energijos vartojimo auditų patikra, vnt. (suminis) 26 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/26 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
4. IV ketv.

4.1. Veiklos plano priemonių įgyvendinimas, proc. 100 30 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 30/100 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
4.2. Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius, vnt. (suminis) 3 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/3 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
4.3. Energijos vartojimo auditų patikra, vnt. (suminis) 35 10 (MAKDD apskaičiuojamas taip: 10/35 X rodiklio įvykdymo reikšmė )
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