
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 2 d. Nr. 1-60 

Vilnius 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 131 straipsnio nuostatas ir 

atsižvelgdamas į Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Viešosios įstaigos 

Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u   Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2021 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         Dainius Kreivys 



 

 
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1-60 
 

 

VšĮ LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1. Energetikos sektoriaus analizė ir tyrimai (priemonių grupė) 
1.1. Energetikos sektoriaus analizė 

ir modeliavimas 
• Energetikos sektoriaus modelio vystymui reikalingos informacijos apie energijos gamybą ir vartojimą rinkimas, sisteminimas ir kaupimas, kuris leistų 

modeliuoti ir prognozuoti energetikos sektoriaus pokyčius; 

• Rengiamas energetikos sektoriaus modelis; 

• Energetikos sektoriaus modeliavimo programų ir modeliavimo įrankių įsisavinimas, kompetencijų ugdymas; 

• Tyrimų energetikos srityje organizavimas, vykdymas (pagal poreikį); 

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

• Pagal kompetenciją dalyvaujama įvairiose darbo grupėse, seminaruose ir kt. veiklose, skirtose energetikos sektoriaus modeliavimui (pagal poreikį); 

• Energetikos srities inovacijų ekosistemos pažangos vertinimas pagal nustatytą kriterijų sąrašą (Lietuvos energetikos sektoriaus inovacijų ekosistemos 

vertinimo indeksas) 
 

  • Atlikta analizė ir parengta energijos 

suvartojimo pokyčių metinė 

ataskaita 

• Atlikta analizė ir parengta 

energijos gamybos pokyčių 

metinė ataskaita 
1.2. Strateginio planavimo 

dokumentų energetikos sektoriuje 

įgyvendinimo priežiūra 

• Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. įgyvendinimo stebėsena; 

• Strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimo stebėsena ir vertinimas; 

• Strateginio planavimo dokumentuose nustatytų ar numatytų priemonių ex-ante ir ex-post vertinimai (pagal poreikį) 

  • Parengta Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos 

įgyvendinimo 2020 m. rezultatų 

ataskaita atnaujinta aktualiais 

duomenimis 
 

 

1.3. Atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo plėtra ir 

skatinimas 

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

• Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėsena; 

• Atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo ir naudos viešinimas; 

• Rengiama, teikiama ir viešai skelbiama informacija apie sistemas ir įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, jų teikiamą naudą, 

sąnaudas ir šių išteklių vartojimo efektyvumą; 

• Biologinės kilmės degalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimas (pagal poreikį); 

• Palyginamųjų alternatyviųjų degalų kainų apskaičiavimas ir skelbimas interneto svetainėje vadovaujantis energetikos ministro nustatyta kainų 

apskaičiavimo metodika 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

 • Pasiūlymų keisti Žaliavų sąrašą, 
keitimo poreikį pagrindžiančios 

informacijos vertinimas ir išvadų 

teikimas Energetikos ministerijai 

(pagal poreikį) 

• Parengtas ir Energetikos 

ministerijai pateiktas Ataskaitos 

apie pažangą skatinant ir naudojant 

atsinaujinančius energijos išteklius, 

projektas; 

• Konsultacijos „vieno langelio“ 

principu ir metodinės pagalbos 

teikimas apie esamas paramos 

priemones, atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtrą bei 

energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo galimybes (priėmus 

įstatymą) 

 

1.4. Energijos tiekimo saugumo ir 

patikimumo užtikrinimas 
• Pagal kompetenciją atlieka elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo funkciją (pagal poreikį); 

• Gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimas (pagal poreikį); 

• Rengiami ir Energetikos ministerijai teikiami prevencinio ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų, gamtinių dujų sektoriuje, projektai (pagal poreikį) 

• Identifikuoti ir Energetikos 

ministerijai pateikti Nacionaliniai 

elektros energetikos sektoriaus 

krizės scenarijai; 

• Parengtas ir Energetikos 

ministerijai pateiktas Pasirengimo 

valdyti riziką elektros energetikos 

sektoriuje plano projektas 

   

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

• Informacijos apie galimą gauti finansinę paramą energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir 

MTEPI energetikos srityje (ŽD) projektams skelbimas interneto svetainėje www.ena.lt ir informacijos teikimas vieno langelio principu 

  • 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 

1.6. Agentūros veikla ir 

dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

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

streamSAVE, ENSMOV; 

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

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

• Pagal kompetenciją bendradarbiaujama su kitais tarptautiniais ir nacionaliniais projektais (pagal poreikį) 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

1.7. 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); 

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

energetikos sektoriaus planavimu ir raida (pagal poreikį); 

• Pagal kompetenciją prisidėti įgyvendinant Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų planą (pagal poreikį); 

• Pagal kompetenciją vertinti Energetikos inovacijų fondo steigimo galimybę 

 • Atlikta energetikos įmonių, 

energijos tiekėjų, gamintojų, 

energetikos specialistų apklausa 

siekiant nustatyti Lietuvos 

energetikos sektoriaus plėtrai 

aktualias temas ir problemas ir 

įvertinti galimą energetikos 

specialistų poreikį 
 

• Atliktos apklausos rezultatais 

remiantis suformuluotas aktualių 

temų ir problemų sąrašas bei 

pateiktas vertinimas dėl energetikos 

specialistų poreikio 

• Dalyvavimas Lietuvos vandenilio 

strategijos rengimo procese ir 

tarpiniuose rezultatų 

pristatymuose, pateiktas 

vertinimas ir rekomendacijos 

1.8. Duomenų teikimas Tarptautinei 

energetikos agentūrai IEA 
• Informacijos rinkimas ir duomenų teikimas pagal Tarptautinės energetikos agentūros pateiktus klausimynus (pagal poreikį) 

1.9. Dalyvavimas LRV suformuoto 

ekspertinių institucijų kompetencijų 

tinklo veikloje 

• Pagal kompetenciją teikiamos konsultacijos suinteresuotiems asmenims (pagal poreikį) 

1.10. Pasirengimas ir dalyvavimas 

EnerLit projekte 
• Paraiškos rengimas projektui EnerLit 

   • Dalyvavimas projekte EnerLit 

(patvirtinus projektą) 
1.11. Savivaldybių darnios 

energetikos plėtros pažangos 

vertinimas 

• Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos 2021 m. vertinimas; 

• Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų sisteminimas ir informacijos skelbimas interneto svetainėje 

   • Atliktas savivaldybių darnios 

energetikos plėtros pažangos 

2021 m. vertinimas, parengta 

ataskaita ir surengtas viešas 

rezultatų pristatymas 
 

1.12. 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) 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

• Parengtas ir Energetikos 

ministerijai pateiktas Informacijos 

apie vartotojams parduodamų 

naftos produktų kainas ir naftos 

importą teikimo tvarkos aprašo 

pakeitimo projektas 

   

 

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 auditorių atestavimas ir auditų sistemos palaikomoji veikla 

2.1.1. Energijos vartojimo 

audito (EVA) atlikimo priežiūra 
• Iki sausio 31 d. surenkamos 

auditorių pateiktos EVA 

ataskaitos įrenginiuose ir 

technologiniams procesams bei 

pastatuose; 

• Audituose pateiktos informacijos 

sisteminimas; 

• Informacijos nepateikusių auditorių 

administravimas 

• 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 d. surenkamos 

auditorių pateiktos EVA ataskaitos 

įrenginiuose ir technologiniams 

procesams bei pastatuose; 

• Audituose pateiktos informacijos 

sisteminimas; 

• Informacijos nepateikusių auditorių 

administravimas 

• Iki gruodžio 5 d. surenkamos 

didelių įmonių (DĮ) EVA 

ataskaitos; 

• Surinkta informacija apie DĮ 

atliekamus auditus (atlikti, 

vėluojantys) ir parengta 

ataskaita; 

• Informacijos nepateikusių DĮ 

administravimas; 

• Pagal Energetikos ministerijos 

pateiktus duomenis DĮ 

informuotos apie prievolę pateikti 

energijos vartojimo audito 

ataskaitą 

2.1.2. Palaikomoji veikla 

energijos vartojimo auditų 

sistemai 

• Laipsnio dienų skaičiuoklės pildymas vidutinėmis mėnesio temperatūros duomenimis; 

• Suinteresuotų asmenų konsultavimas dėl EVA pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams bei transporto priemonėse (pagal poreikį); 

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

• EVA pastatuose atlikimo įrankio PENVA sudarymas, testavimas ir išleidimas naudojimui; 

• Auditorių kvalifikacijos kėlimo veiksmų inicijavimas ir esamų mokymų kokybės priežiūra (pagal poreikį) 

2.1.3. 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 technologiniams procesams bei transporto priemonėse (pagal 

poreikį); 

• Protokolų ir kitos susijusios dokumentacijos rengimas (pagal poreikį) 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

2.2. Energijos vartojimo auditai 

2.2.1. Auditai pastatuose • 2020 metų II pusmečio 

audito ataskaitų atitikties 
vertinimas; 

• Patikrinimo duomenų 

agregavimas ir auditų atranka 

kokybės vertinimui 

 

• 2020 m. II pusmetyje 

parengtų EVA ataskaitų 
kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

• 2021 metų I pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas; 

• Patikrinimo duomenų 

agregavimas ir auditų atranka 
kokybės vertinimui 

• 2021 m. I pusmetyje 

parengtų EVA ataskaitų 
kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

2.2.2. Audito metodikos 

gerinimas ir auditorių 

kvalifikacijos didinimas (pastatų 

metodika) 

• EVA pastatuose metodikos 

pagrindu parengtas pagalbinis 

dokumentas auditoriams 

• Grįžtamojo ryšio suteikimas apie 

auditų, parengtų 2020 m. 

II pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas) 

 

 • Grįžtamojo ryšio suteikimas 

apie auditų, parengtų 2021 m. 

I pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas) 

• EVA pastatuose metodikos atnaujinimo projekto rengimas 

2.2.3. Auditai įrenginiuose ir 

technologiniams procesams 
• 2020 metų II pusmečio 

audito ataskaitų atitikties 

vertinimas; 

• Patikrinimo duomenų 

agregavimas ir auditų atranka 

kokybės vertinimui 

 

• 2020 m. II pusmetyje 

parengtų EVA ataskaitų 

kokybės vertinimas bei 

parengta ataskaita 

• 2021 metų I pusmečio audito 

ataskaitų atitikties vertinimas; 

• Patikrinimo duomenų 

agregavimas ir auditų atranka 

kokybės vertinimui 

• 2021 m. I pusmetyje parengtų 

EVA ataskaitų kokybės 

vertinimas bei parengta ataskaita; 

• Atliktas DĮ pateiktų energijos 

vartojimo ataskaitų kokybės 

vertinimas 

2.2.4. Audito metodikos 

gerinimas ir auditorių 

kvalifikacijos didinimas 

(įrenginių ir technologinių 

procesų metodika) 

 • Grįžtamojo ryšio suteikimas apie 

auditų, parengtų 2020 m. II 

pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas); 

• Kritinių aspektų identifikavimas 

EVA metodikoje, atsižvelgiant į 

auditų atitikties ir kokybės patikros 

rezultatus 

 

• EVA įrenginiuose ir 

technologiniams procesams 

metodikos pagrindu parengtas 

pagalbinis dokumentas auditoriams 

• Grįžtamojo ryšio suteikimas 

apie auditų, parengtų 2021 m. 

I pusmetyje, atitiktį metodikos 

reikalavimams (viešas 

pranešimas) 

• EVA įrenginiuose ir technologiniams procesams metodikos atnaujinimo projekto rengimas 

2.3. Energetikos 

sektoriaus duomenų, 

susijusių su EVE 

didinimu, rinkimas ir 

sisteminimas 

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

• Duomenų iš EVA rinkimas ir sisteminimas (audituose taikomos energijos taupymo priemonės); 

• Galutinių energijos vartotojų ŠKP veiklos duomenų sisteminimas analizės atlikimui; 

• Duomenų valdymo brandos didinimas 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

2.4. Energijos efektyvumo didinimo priemonių stebėsena 

2.4.1. Energijos 

vartojimo efektyvumo 

priemonių įgyvendinimo 

stebėsena 

 • Informacija Energetikos 

ministerijai apie sutaupytos energijos 

skaičiavimų ir patikrinimų rezultatus 

• Teikia pasiūlymus Energetikos 

ministerijai dėl sutaupytai 

energijai apskaičiuoti reikalingų 

tyrimų ir (ar) apklausų 

organizavimo (pagal poreikį) 

2.4.2. Energijos 
sutaupymo susitarimai 

• Parengta ir pateikta apibendrinta 

ataskaita už praėjusius metus apie 

energijos sutaupymo susitarimų 

įgyvendinimą 

• Atliktas ne mažiau kaip 5 

procentų kiekvienos įmonės 

deklaruotų ir per praėjusius 

kalendorinius metus įdiegtų 

taupymo priemonių patikrinimas 

(iki liepos 1 d.) 

• Energijos sutaupymų ataskaitos 

už 2020 metus parengimas 

 

2.4.3. Galutinių energijos 

vartotojų švietimo ir 

konsultavimo priemonės 

administravimas 

• Sutarčių tarp energijos tiekėjų ir 

Energetikos ministerijos derinimas 

susitarimams iki 2030 metų; 

• Sutarčių su 102 energijos 

tiekėjais suderinimas pasirašymui; 

• Duomenų apie 2020 metais 

įgyvendintų ŠKP priemonių 

surinkimas ir administravimas; 

• 2020 metais vykdytos ŠKP 

veiklos duomenų sisteminimas ir 

vertinimas 

• Parengtos ir pateiktos išvados 

apie galutinių vartotojų švietimo ir 

konsultavimo priemones (ŠKP) 

(patikrinta nemažiau 20 proc. 

priemonių); 

• ŠKP pateikusių energijos tiekėjų 

informavimas (grįžtamasis ryšys); 

• Parengta ir pateikta apibendrinta 

ataskaita už praėjusius metus apie 

švietimo ir konsultavimo 

susitarimų įgyvendinimą (iki liepos 

1 d.) 

 

• 2017–2020 metų ŠKP veiklos apibendrinimas ir analizė vykdomos 

veiklos tobulinimui; 

• Tvarkos aprašo, reglamentuojančio ŠKP priemonių vertinimą, 

atnaujinimų parengimas; 

• Rezultatų vertinimo pristatymas ir atliktų ŠKP įgyvendinimo bei 

tobulinimo veiklų viešinimas 

2.4.4. Energijos 

vartojimo efektyvumo 

pažangos ataskaita 

• Informacijos pažangos 

ataskaitai surinkimas ir 

administravimas; 

• Pažangos ataskaitos duomenų 

agregavimas ir įgyvendintų 

sutaupymų apibendrinimo 

parengimas; 

• Pažangos siekiant nacionalinių 

energijos vartojimo efektyvumo 

tikslų ataskaitos projekto 

teikimas Energetikos 

ministerijai 

 • Teikiamos rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų, jei nustatoma, 

kad įgyvendinamos efektyvumo 

priemonės neužtikrins Lietuvos 

Respublikai privalomos sutaupyti 

energijos (pagal poreikį) 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

2.5. Agentūros veikla ir 

dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

• Veikla StreamSAVE, 

CommonAct projektuose; 

• Paraiškos rengimas LIFE IP 

projektui energijos vartojimo 

efektyvumo priemonėms, pagal 

NEKS VP palaikomųjų veiklų 

įgyvendinimui 

 

• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumo didinimu: ENSMOV, 

StreamSAVE (esant finansavimui – CA EED2) 

2.6. MTEP ir bendradarbiavimo veikla 

2.6.1. 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 

 

2.6.2. Moksliniai tyrimai ir 

inovacijos, vykdomi VšĮ Lietuvos 

energetikos agentūroje 

• Bendradarbiavimas rengiant paraiškas dalyvavimui projektuose (pagal poreikį); 

• Kitos temos aktualios energetikos sektoriui (pagal poreikį); 

• Bendradarbiavimas su Lietuvos žaliųjų pastatų taryba (LŽPT) energijos vartojimo efektyvumo klausimais (pagal poreikį) 

 

• Energijos vartojimo 

efektyvumo „barometro“ 

koncepcijos sudarymas ir 

dokumentavimas 

• Faktinio ir skaičiuotino 

sutaupymo pastatuose atotrūkio 

vertinimas 

• 2050 m. dekarbonizuoto pastato modelio sudarymas (tęstinis 

projektas); 

• Pastatų dekarbonizavimo gyvavimo ciklo analizė 

2.7. Veiklos rezultatų viešinimas • Informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo skyriaus veiklą ir rezultatus interneto svetainėje www.ena.lt ir (ar) kituose komunikacijos kanaluose 

 

Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

3. Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymas 

3.1. Jūrinių vėjo jėgainių parko 

projekto vystymas 
• Jūrinių vėjo jėgainių parko projekto vystymui reikalingų tyrimų ir viešųjų pirkimų organizavimas (dokumentų ir sutarčių projektų rengimas, derinimas ir 

įgyvendinimo priežiūra); 

• Dalyvavimas vykdant Jūrinių vėjo jėgainių parko projekto teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo 

sutartį; 

• Renkama, sisteminama ir kaupiama informacija apie jūrinių vėjo elektrinių parkų vystymą, teikiamos rekomendacijos Energetikos ministerijai; 

• Viešinama informacija apie jūrinių vėjo jėgainių parko projektą 
 

 • Surengti viešieji pirkimai 

konsultantams, rengsiantiems vėjo 

greičių ir meteorologinių matavimų 

bei jūros dugno geofizinių ir 

geotechninių tyrimų technines 

specifikacijas 

• Paskelbtas viešasis pirkimas dėl 

vėjo greičių ir meteorologinių 

matavimų atlikimo; 

• Paskelbtas viešasis pirkimas dėl 

jūros dugno geofizinių ir 

geotechninių tyrimų atlikimo 
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Priemonės pavadinimas Priemonės rezultatas 

 I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

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

atsargų kaupimas ir tvarkymas 

(įsigijimas, atnaujinimas, laikymas, 

saugojimo organizavimas, apskaita 

ir kt.) 

• Užtikrinti, kad būtų įvykdytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu nustatytos naftos produktų valstybės atsargų kaupimo 2021 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 inventorizaciją; 

• Europos Komisijai teikti specialiųjų atsargų suvestines 

• Europos Komisijai teikti atsargų 

informacinės sistemos išrašus už 

praėjusius metus 

 • Įstaigos atstovams dalyvauti 

tarptautiniame naftos produktų ir 

naftos atsargas kaupiančių ir 

tvarkančių organizacijų atstovų 

kasmetiniame susirinkime 

Olandijoje, priklausomai nuo 

Covid-19 pandeminės situacijos 

Europoje 

 

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

18,1 tūkst. t benzino ir iki 3,6 tūkst. t kelių transporto dyzelino valstybės atsargų 
4.2. 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 4,83 tūkst. t benzino ir iki 27,11 tūkst. t kelių 

transporto dyzelino atsargas įsigijimui 

  

 

———————————————  


