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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas/
efekto
vertinimo
kriterijus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1

2

3

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijaus
Atsakingi vykdytojai
kodas; kitų programų
ar strategijų uždaviniai
4

5

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,
tirti jų darbo sutrikimus, vykdyti prevencinį darbą.

Įvykdymo
terminas

Asignavimai

6

7

2014 m.

5738 tūkst.
Lt

1. Energijos ir energijos išteklių tiekimo saugumo ir patikimumo bei energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo kontrolės vykdymas
Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymus dėl 1 veiklos uždavinys Planavimo ir
I ketvirtis
Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų įrenginių kontrolės
kontrolės skyrius
aprašo projekto.
(toliau – PKS)
Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių
PKS
I–IV
eksploatavimą, revizavimą, įtvirtinant nuostatą dėl pažymų apie
ketvirčiai
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų
montavimo, paleidimo-derinimo darbus, išdavimą ir pažymų
unifikavimą.
Parengti efektyviai pagaminto remtino elektros energijos kiekio, 2 veiklos uždavinys PKS
I–IV
pagrįsto naudingu šilumos poreikiu, vertinimo tvarką ir užtikrinti jos
ketvirčiai
įgyvendinimą laiku.

2

1

2

3

Planinių patikrinimų metu ar operatoriaus prašymu tikrinti elektros
energijos gamintojų elektros perdavimo sistemos operatoriui
pateiktus duomenis, kai gamintojas siekia įgyti kilmės pažymėjimą,
kad elektros energija yra pagaminta efektyvios kogeneracijos
proceso metu.
Atlikti energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės patikrinimus
pagal VEI viršininko įsakymu patvirtintą kontroliuojamų energetikos
objektų, įrenginių patikrinimų 2014 m. planą, sudarytą įvertinus ūkio
subjekto rizikingumo lygį.
Atlikti valstybės atsargų (pagal Energetikos ministerijos pateiktas
užduotis) ir energetikos įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų
(pagal Energetikos įstatymo 29 str.) patikrinimus.
Tirti energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Atlikti avarijų ir sutrikimų analizę ir pagal kompetenciją teikti
pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo bei teisės aktų
tobulinimo.
Atestuoti asmenis (įmones), turinčius teisę eksploatuoti energetikos
įrenginius.
Organizuoti energetikos darbuotojų atestavimą. Derinti sertifikavimo
įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus, Lietuvos standarte
LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji
darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC
17024:2012)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC
17024:2012), nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti
energetikos darbuotojų atestavimą.
Vykdyti tiekiamų gamtinių dujų šilumingumo kokybės stebėseną.

4

5

6

2 veiklos uždavinys Teritoriniai skyriai I–IV
(toliau – TS)
ketvirčiai

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
P-01-01-01-01-06

TS
PKS

I–IV
ketvirčiai

P-01-01-01-01-04

TS
PKS

I–IV
ketvirčiai

P-01-01-01-01-03

TS
PKS

I–IV
ketvirčiai

TS
PKS
PKS

I–IV
ketvirčiai
I–IV
ketvirčiai

PKS

I–IV
ketvirčiai

7

3

1

2

Efekto
vertinimo
kriterijus
E-01-01

3

Vykdyti šilumos tiekimo tinklų šilumnešio parametrų grafiko
atitikties reikiamiems parametrams kontrolę planinių patikrinimų
metu ir atliekant neplaninius patikrinimus (tiriant skundus,
nagrinėjant ginčus).
Vieną kartą per metus atlikti VEI teritorinių skyrių veiklos
patikrinimus.
Nurodymų įvykdymo ataskaitų rengimo elektroninės priemonės
tobulinimas.

4

5

6

PKS

I–IV
ketvirčiai

PKS

I–IV
ketvirčiai
II–III
ketvirčiai

Bendrųjų reikalų
skyrius (toliau –
BRS)

Rengti informaciją apie ūkio subjektų veikloje nustatytus VVTAS
TS
pažeidimus, apie energetikos objektų bei įrenginių avarijas ir 2.2 uždavinys
BRS
sutrikimus ir šią informaciją viešinti VEI interneto svetainėje.
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
patikrinimų medžiagos analizę, parengti ataskaitas ir pagal P-01-01-01-01-02
PKS
kompetenciją teikti pasiūlymus dėl patikrinimų veiklos gerinimo.
Viešinti informaciją apie daugiabučių namų šildymo ir karšto VVTAS
BRS
vandens sistemų
patikrinimus ir kitą vartotojams svarbią 2.2 uždavinys
informaciją.
Tęsti daugiabučių namų (šildymo ir karšto vandens sistemų) P-01-01-01-01-01
BRS
duomenų bazės kūrimą.
3. Ūkio subjektams, fiziniams asmenims ir vartotojams teikiamos paslaugos, viešosios konsultacijos, metodinė pagalba
Atlikti naujų ir rekonstruotų statinių energetikos įrenginių atitikties
TS
projektui ir tinkamumo naudoti įvertinimus.
Atlikti naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų
TS
projektų sprendinių bei įrenginių tikrinimus.
PKS

Kiekvieną
ketvirtį

IV ketvirtis

I ir IV
ketvirčiai
I–IV
ketvirčiai
I–IV
ketvirčiai
I–IV
ketvirčiai

7

4

1

2

Efekto
vertinimo
kriterijus
E-01-02

3

4

Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tirti nelaimingus
atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, kaupti ir
sisteminti informaciją apie su energetikos įrenginiais susijusius
buitinius nelaimingus atsitikimus.
Išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėti skundus P-01-01-01-01-05
dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų,
eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir
mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo
nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, gamtinių sistemų įrengimo,
vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo,
skirstymo ar SGD sistemų techninės saugos ir patikimumo, šilumos
ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo.
Organizuoti 5 viešąsias konsultacijas apie geros verslo praktikos P-01-01-01-01-01;
kodeksus ir (ar) alternatyvius ginčų nagrinėjimo mechanizmus.
VVTAS
1.2; 1.4 uždaviniai
Pasirengti ir atlikti Vartotojų pasitenkinimo VEI teikiamomis 4 veiklos uždavinys
viešosiomis paslaugomis tyrimą, 2012–2014 m. duomenų lyginamąją
analizę.

5

6

TS
PKS

I–IV
ketvirčiai

VEI skyriai pagal
kompetenciją

I–IV
ketvirčiai

PKS
TPS

I–IV
ketvirčiai

BRS

III–IV
ketvirčiai

Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje R-01-01-01-03
BRS
prieinamumo didinimas.
3 veiklos uždavinys

I–IV
ketvirčiai

4. Kita veikla
2014 metų valstybės biudžeto programos sąmatos parengimas.
Išankstinės lėšų panaudojimo kontrolės pagal patvirtintą programos
sąmatą vykdymas.
2015 m. sąmatos projekto parengimas (FM nustatytais terminais).
2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (iki 2014-01-18),
2014 m biudžeto vykdymo mėnesinių ataskaitų (kiekvieną mėnesį),
2014 m biudžeto vykdymo ketvirtinių ataskaitų rinkinio (FM
nustatytais terminais) rengimas ir teikimas Finansų ministerijai.

Finansų ir apskaitos
skyrius (toliau -

I–IV
ketvirčiai

FAS)
FAS

I–IV
ketvirčiai

7

5

1

2

3

4

2013 m. metinio finansinio rinkinio (iki 2014-03-15) ir 2014 m.
tarpinio finansinio rinkinio (FM nustatytais terminais) pagal VSAFAS
reikalavimus rengimas ir teikimas Energetikos ministerijai.
Buhalterinės apskaitos informacinės sistemos pritaikymas dirbti su
euru nuo 2015-01-01.
Rengti VEI veiklą, turto ir personalo valdymą reguliuojančius VEI
viršininko įsakymus bei potvarkius.
Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, teikti
išvadas kitoms institucijoms ir įstaigoms dėl jų rengiamų teisės aktų
projektų.
Rengti VEI veiklos planavimo dokumentus (strateginį veiklos planą,
metinį 2014 m. veiklos planą, VEI veiklos metinę ataskaitą už 2013
m.) ir, esant poreikiui, jų pakeitimus; vykdyti planavimo
dokumentuose numatytų veiklų įgyvendinimo stebėseną.
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, kompensavimo.
Pagal parengtą VEI Žmogiškųjų išteklių optimizavimo modelį 5 veiklos uždavinys
optimizuoti žmogiškųjų išteklių panaudojimą, siekiant tolygiai
išdėstyti darbo krūvius ir pagerinti darbo kokybę, teritorinių ribų
skyriams perskirstymą ir valdymo struktūros korekciją.
Atlikti analizę apie korupcijos pasireiškimo VEI galimybes ir
EM kovos su
parengti ataskaitą apie įgyvendintas antikorupcines prevencijos
korupcija programa
priemones.

5

6

FAS

I–IV
ketvirčiai

FAS
BRS
TPS
BRS
PKS
FAS
PKS
TPS

IV ketvirtis

BRS
PKS
TPS
FAS

I–IV
ketvirčiai

TPS

I–IV
ketvirčiai

TPS

I–IV
ketvirčiai
(2014-2015
m.)
I–IV
ketvirčiai

BRS

I–IV
ketvirčiai

I–IV
ketvirčiai
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