1

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1V-17
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
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kodas

Priemonės
pavadinimas/
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vertinimo
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vertinimo kriterijaus
kodas; kitų programų,
Atsakingi vykdytojai
strategijų uždaviniai ar
įsakymuose nustatytos
funkcijos
4
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Įvykdymo
terminas

Asignavimai
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Programa. Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas
01.01.01.01.01 Priemonė: Teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu vykdyti energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimus,
2017 m.
tirti jų darbo sutrikimus, vykdyti prevencinį darbą.
1. Energijos ir energijos išteklių tiekimo saugumo ir patikimumo bei energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo kontrolės vykdymas
Atlikti energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės patikrinimus R-01-01-01-01;
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos R-01-01-01-02
ministerijos (toliau – VEI) viršininko įsakymu patvirtintą
kontroliuojamų energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2017 m.
planą, sudarytą įvertinus ūkio subjekto rizikingumo lygį.
Atlikti valstybės atsargų (pagal Energetikos ministerijos pateiktas P-01-01-01-01-04; TS, PKS
I-IV ketvirčiai
užduotis) ir energetikos įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų LR Energetikos
patikrinimus.
įstatymo 29 str.
Tirti energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus. P-01-01-01-01-03; TS, PKS
I-IV ketvirčiai
Atlikti avarijų ir sutrikimų analizę ir pagal kompetenciją teikti LR Energetikos
pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo bei teisės aktų įstatymo 9 str. 3 p.
tobulinimo.
Atestuoti asmenis (fizinius ir juridinius), turinčius teisę eksploatuoti LR Energetikos
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
energetikos įrenginius.
įstatymo 22 str.

2

1

2

3

4

5

6

Vykdyti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimą bei
PKS
I-IV ketvirčiai
paskirtų įrengtų suminių galių ir esamų laisvų skatinimo kvotų viešą
skelbimą VEI interneto svetainėje.
BRS
Atlikti Sertifikavimo įstaigos vykdomų atestavimo procedūrų
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
patikrinimus.
Derinti sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir
PKS
I-IV ketvirčiai
kitus, Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties
įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami
reikalavimai“ nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti
energetikos darbuotojų atestavimą.
Vykdyti šilumos tiekimo tinklų šilumnešio parametrų grafiko
PKS, TS
I-IV ketvirčiai
atitikimo reikiamiems parametrams kontrolę planinių patikrinimų
metu ir atliekant neplaninius patikrinimus (tiriant skundus,
nagrinėjant ginčus).
2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams vykdymas
Atlikti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų R-01-01-01-02;
TS, PKS
IV ketvirtis
patikrinimų medžiagos analizę, parengti ataskaitas ir pagal P-01-01-01-01-02
kompetenciją teikti pasiūlymus dėl patikrinimų veiklos gerinimo.
3. Ūkio subjektams, fiziniams asmenims ir vartotojams teikiamos paslaugos, viešosios konsultacijos, metodinė pagalba
Atlikti naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų projektų P-01-01-01-01-06
sprendinių bei įrenginių tikrinimus.
Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tirti nelaimingus P-01-01-01-01-03
atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, kaupti ir sisteminti
informaciją apie su energetikos įrenginiais susijusius buitinius nelaimingus
atsitikimus.

TS, PKS

I-IV ketvirčiai

TS, PKS

I-IV ketvirčiai
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Nagrinėti ne teismo tvarka vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus
dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,
energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.
Nagrinėti skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių
techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl
prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų
techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos
veiklos reikalavimų laikymosi.
Organizuoti ne mažiau 12 viešųjų konsultacijų regionuose pagal VEI
kompetenciją, gerinant vartotojų ir verslo subjektų švietimą, energetikos
srities kompetencijas, pasitikėjimą elektronine erdve teikiamomis
paslaugomis.

4
P-01-01-01-01-05

5
TS, PKS, TPS

6
I-IV ketvirčiai

P-01-01-01-01-05

TS, PKS, TPS

I-IV ketvirčiai

P-01-01-01-01-01;
VVTAS *
3.1 uždavinys
P-3-1-6 priemonė

TS, BRS

I-IV ketvirčiai

BRS, TS, PKS

I-IV ketvirčiai

BRS, TS, PKS,
TPS

I-IV ketvirčiai

TPS

I ketvirtis

PKS

I ketvirtis

PKS

II ketvirtis

PKS

II ketvirtis

BRS

II ketvirtis

Sisteminti asmenų užduodamus klausimus, organizuoti atsakymų į
aktualių klausimus parengimą, pildyti nauja informacija DUK
skyriaus sritis. Atlikti kitus VEI vykdytos veiklos ir kitos aktualios
informacijos energetikos sektoriuje viešinimo darbus.
Rengti informaciją leidiniui „Energetikos priežiūra“.
4. Kita veikla
Parengti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 1 einamųjų metų
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
uždavinys **
Parengti ir pateikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Energetikos 2 einamųjų metų
objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo uždavinys **
tvarkos aprašo pakeitimo:
1) Parengti vieningos (nacionalinės) energetikos darbuotojų sertifikavimo
schemos projektą.
2) Parengti ir pateikti pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl 2016 m.
kovo 25 d. LR energetikos ministro įsakymo Nr. 1-98 pakeitimo,
3) Parengti techninę užduotį dėl energetikos darbuotojų sertifikavimo
klausimynų parengimo pagal vieningoje (nacionalinėje) energetikos
darbuotojų sertifikavimo schemoje išskirtas energetikos darbuotojų
kategorijas elektros, šilumos, dujų ir naftos sektoriuose.
4) Paskelbti viešųjų pirkimų konkursą.
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5) Parengti 50 proc. klausimynų pagal patvirtintą vieningą energetikos
darbuotojų sertifikavimo schemą.
3
4
Parengti VEI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų 3 einamųjų metų
pakeitimus pagal pasikeitusį reglamentavimą.
uždavinys **

PKS

BRS

I ketvirtis

Teikti VEI viešąsias administracines paslaugas elektroniniu būdu (35 proc. 3 einamųjų metų
nuo visų paslaugų, kurių teikimui elektroniniu būdu sudaryta galimybė).
uždavinys **

PKS, TS

I-IV ketvirčiai

Viešinti informaciją apie VEI elektroniniu būdu teikiamas viešąsias ir 3 einamųjų metų
administracines paslaugas.
uždavinys **
Atlikti VEI vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir 4 einamųjų metų
pasitenkinimo vertinimą apklausos būdu.
uždavinys **

BRS

I-IV ketvirčiai

BRS

IV ketvirčiais

Pasirengti ir nuo 2018 m. sausio 1 d. atsisakyti naujai sumontuotų įrenginių
techninės būklės patikrinimų ir pažymų išdavimo esantiems buitiniams
elektros energijos vartotojams, pageidaujantiems padidinti leistiną naudoti
galią.
Parengti 2017 metų teismų praktikos, aktualios VEI ne teismo tvarka
nagrinėjant vartojimo ginčus, apžvalgą.
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energetikos sektoriuje išdavimo (atsisakymo išduoti, keitimo, tikslinimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo
panaikinimo, galiojimo termino pratęsimo, dublikatų išdavimo) procese
vykdomas vidines VEI procedūras, atsižvelgiant į STT 6.2.1.1–6.2.1.5 p.
pasiūlymus; reglamentuoti leidimų turėtojų ataskaitų apie vykdomą veiklą
pateikimo poreikį ir periodiškumą, atsižvelgiant į STT 6.2.2 p.

pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano
priemonė

Parengti galiojančių teisės aktų pakeitimus ir/ar papildymus, kuriuose būtų
aiškiai įtvirtinta VEI viršininko teisė duoti pavedimą atlikti neplaninį
energetikos objektų ir įrenginių ar vartotojų energetikos įrenginių
patikrinimą, kai egzistuoja teisės aktuose numatytos aplinkybės.

STT***išvadoje
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano
priemonė

einamųjų
uždavinys **

IV ketvirtis
5

metų PKS

VVTAS *
3.2 uždavinys
P-3-2-2 priemonė
Parengti vidinį VEI teisės aktą, kuris detalizuotų leidimų veiklai elektros STT***išvadoje

6

IV ketvirtis

TPS

IV ketvirtis

PKS,
TPS

III ketvirtis

PKS

III ketvirtis
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Parengti VEI viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl
VEI rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros
veiklos modelio tvirtinimo“ pakeitimo projektą, atsižvelgiant į STT 6.2.3,
6.2.4.1-6.2.4.4, 6.2.5 pasiūlymus, ir nustatyti energetikos objektų ir
įrenginių rizikingumą lemiančius kriterijus, jų požymius, bendrą rizikos
lygio apskaičiavimą, įvertinus įvairius rizikos faktorius ir atliekamos
priežiūros veiklos prioritetus. Atsiradus poreikiui, parengti ir kitų teisės
aktų, reglamentuojančių minėtus klausimus ir jų tikslesnį reguliavimą,
pakeitimus.
Apibendrinti egzistuojančią visų VEI kompetencijai priskirtinų pažeidimų
šalinimo terminų nustatymo praktiką ir parengti rekomendacinio pobūdžio
metodinius nurodymus, kuriuose nustatyti, kaip turi būti parenkamas
konkretus pažeidimų šalinimo terminas arba jų intervalas, terminų
pratęsimo mechanizmas. Metodinius nurodymus pristatyti VEI teritorinių
skyrių vedėjams žodžiu, o kitiems VEI darbuotojams, taikantiems šią
praktiką, pristatyti arba pateikti rašytinę metodinę medžiagą.
Apibendrinti egzistuojančią administracinio poveikio priemonių taikymo
VEI praktiką ir parengti metodines rekomendacijas, kuriose būtų
reglamentuoti administracinio poveikio priemonių taikymo atvejai,
aplinkybės, aptarti kriterijai vertinant pažeidimus ir kurios sprendimus
priimantiems asmenims metodiškai padėtų vertinant administracinės
atsakomybės taikymo atvejus ir užtikrinant vienodą praktiką visos VEI
mastu.
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STT***išvadoje
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano
priemonė

STT***išvadoje
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano
priemonė
STT ***išvadoje
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių plano 6
priemonė

5

6

PKS

IV ketvirtis

PKS

IV ketvirtis

TPS,
PKS

IV ketvirtis

2

4

Vykdyti kitas LR energetikos ministerijos (EM) ir VEI kovos su korupcija **** EM ir VEI kovos BRS, TPS, PKS
2017-2020 m. programos įgyvendinimo priemones, nurodytas priemonių su korupcija 2017plano 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.1.2 ir 2.3.1 papunkčiuose.
2020 m. programos
priemonės
Peržiūrėti VEI pareigūnų naudojamų energetikos objektų ir įrenginių R-01-01-01-02
PKS, TS
saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktus (klausimynus,
36 vnt.) ir, jei reikia, juos atnaujinti.

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai
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Parengti siūlymus pakeisti Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos
inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisykles, vadovaujantis nuo
2017-03-31 įsigaliosiančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo pakeitimo įstatymu.
Parengti administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio
nusižengimo byloje ir nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai
protokolas nesurašomas, užpildytų blankų pavyzdžius.
Parengti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos tvarkos aprašo
projektą.
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TPS

I ketvirtis

TPS

I ketvirtis

TPS

I ketvirtis

Parengti 2017 m. VEI mokymo planą ir jį pateikti Valstybės tarnybos
departamentui prie VRM (iki 2017-03-10).
Parengti ir VEI pareigūnams pristatyti administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo apžvalgą.
Parengti studentų praktikos atlikimo VEI tvarkos aprašo projektą.

TPS

I ketvirtis

TPS

II ketvirtis

TPS

II ketvirtis

Parengti įgyvendinamuosius teisės aktų projektus, atsižvelgiant į Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo bei naujojo
Darbo kodekso reikalavimus.

TPS

I-III ketvirčiai

Atlikti VEI mikroklimato tyrimus (tyrimus atlikti I ir IV ketvirtyje),
parengti ataskaitas bei priemonių planą VEI mikroklimato gerinimui.

TPS

Užtikrinti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos
įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir informuoti Valstybinę dokumentų
technologinę apsaugos tarnybą apie VEI įsakymais patvirtintas naujų
dokumentų blankų formas.
Atstovauti Inspekcijai visuose ginčų sprendimo institucijose, rengti
ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus,
susijusius su teisminiais procesais.

TPS

I ir IV
ketvirčiai
I-IV ketvirčiai

TPS

I-IV ketvirčiai
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Atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Išlaidų, susijusių su saulės
šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijai)
visose ginčų sprendimo institucijose, nagrinėjant ginčus dėl išlaidų,
susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, rengti
ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus,
susijusius su teisminiais procesais.
2017 m. valstybės biudžeto programos sąmatos parengimas. Išankstinės
lėšų panaudojimo kontrolės pagal patvirtintą programos sąmatą vykdymas.
2018 m. sąmatos projekto parengimas (FM nustatytais terminais).
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (iki 2016-01-18), 2017 m.
biudžeto vykdymo ketvirtinių ataskaitų rinkinio (FM nustatytais terminais)
rengimas ir teikimas Finansų ministerijai.
2016 m. metinio finansinio rinkinio (iki 2017-03-16) rengimas ir įkėlimas į
VSAKIS, 2017 m. tarpinio finansinio rinkinio (FM nustatytais terminais)
pagal VSAFAS reikalavimus rengimas ir teikimas Energetikos ministerijai.
Rengti VEI veiklos planavimo dokumentus (strateginį veiklos planą, metinį
2017 m. veiklos planą, VEI veiklos metinę ataskaitą už 2016 m.) ir, esant
poreikiui, jų pakeitimus; vykdyti planavimo dokumentuose numatytų
veiklų įgyvendinimo stebėseną.
Pagal VEI kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti
išvadas kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų rengiamų teisės aktų
projektų.
Užtikrinti valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą.
Užtikrinti Elektroninio pristatymo sistemos naudojimą VEI centre ir
teritoriniuose skyriuose.
Užtikrinti vidinių (Doc Logix, VEI IS) ir išorinių (PAIIS, TAR, TAIS, SIS,
VTIS, EAIS, VIISP, CPVIS, Infostatyba, ANR, LIS ir kt.) dokumentų
valdymo ar informacinių sistemų/registrų veikimą VEI; nuolat vykdyti
sisteminių, techninių ar žmogiškųjų klaidų taisymą ir informacinių sistemų
administravimą.
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TPS

I-IV ketvirčiai

FAS

I-IV ketvirčiai

FAS

I-IV ketvirčiai

FAS

I-IV ketvirčiai

BRS, PKS, TPS,
FAS

I-IV ketvirčiai

PKS, TPS

I-IV ketvirčiai

TPS
BRS, TS

I-IV ketvirčiai
I-IV ketvirčiai

BRS

I-IV ketvirčiai

7

8

1

2

3

5

4

Užtikrinti tinkamą elektroninių dokumentų rengimą ir elektroninių bylų
formavimą skyriuose; parengti atitinkamas instrukcijas apie el. dokumentų
valdymą (laiko žymas, sisteminius ar elektroninius parašus, jų paskirtį).
Parengti veiksmų, kilus gaisrui, planą ir organizuoti VEI darbuotojų
pratybas, vadovaujantis veiksmų planu.

BRS, TS

6
I-IV ketvirčiai

BRS

I-II ketvirčiai

Parengti VEI mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, taisykles, atsižvelgiant į poreikį įsigyti saugiuosius administracinio
nusižengimo protokolų, nutarimų administracinio nusižengimo byloje,
nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas,
blankus, kurių gamybai reikalingi grafiniai projektai turi slaptumo žymą
„Riboto naudojimo“.
Parengti VEI veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą ir atlikti VEI
interneto svetainėje paskelbtų teisės aktų sąrašo atnaujinimą.

BRS

I ketvirtis

BRS

II ketvirtis

Parengti ne mažos vertės pirkimams einamųjų biudžetinių metų viešųjų
pirkimų planą ir suvestinę, paskelbti šiuos dokumentus CPVIS. Atlikti
einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų plane ir/ ar suvestinėje
nurodytus ne mažos vertės pirkimus.

BRS

I-IV ketvirčiai

Parengti VEI mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, taisykles, atsižvelgiant į poreikį įsigyti saugiuosius
administracinio nusižengimo protokolų, nutarimų administracinio
nusižengimo byloje, nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai
protokolas nesurašomas, blankus, kurių gamybai reikalingi grafiniai
projektai turi slaptumo žymą „Riboto naudojimo“.

BRS

I ketvirtis

Pastabos:
* VVTAS – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategija;
** VEI viršininko einamųjų metų užduotys;
***STT 2017-01-17 raštu Nr 4-01 pateikta išvada;
**** LR energetikos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1-334 patvirtinta EM ir VEI kovos su korupcija 2017-2020 m. programa.
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