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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,
2016 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
01.01.01.01.01 Efekto
Atlikti energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės patikrinimus R-01-01-01-01
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
vertinimo pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos R-01-01-01-02
kriterijus ministerijos (toliau – VEI) viršininko įsakymu patvirtintą P-01-01-01-01-06
Nr. 1
kontroliuojamų energetikos objektų, įrenginių patikrinimų 2016 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
pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo bei teisės aktų
tobulinimo.
Atestuoti asmenis (fizinius ir juridinius), turinčius teisę eksploatuoti LR Energetikos
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
energetikos įrenginius.
įstatymo 22 str.
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Vykdyti veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimą bei P-01-01-01-01-09
PKS
I-IV ketvirčiai
paskirtų įrengtų suminių galių ir esamų laisvų skatinimo kvotų viešą
skelbimą VEI interneto svetainėje.
Organizuoti energetikos darbuotojų atestavimą.
VEI nuostatų 10.1 p. PKS
I-IV ketvirčiai
Derinti sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir
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
01.01.01.01.01
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.
Efekto
Parengti metodinę informaciją, skirtą daugiabučių namų šildymo ir R-01-01-01-02
TS, PKS
IV ketvirtis
vertinimo karšto vandens sistemų priežiūrą atliekantiems asmenims dėl P-01-01-01-01-02
kriterijus daugiabučio namo energijos sąnaudų skaičiavimo ir šilumos
Nr. 3
sunaudojimo mažinimo.
3. Ūkio subjektams, fiziniams asmenims ir vartotojams teikiamos paslaugos, viešosios konsultacijos, metodinė pagalba ir kt.
01.01.01.01.01
Atlikti naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų P-01-01-01-01-06
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
projektų sprendinių bei įrenginių tikrinimus.
Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tirti nelaimingus P-01-01-01-01-03
TS, PKS
I-IV ketvirčiai
atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu, kaupti ir
sisteminti informaciją apie su energetikos įrenginiais susijusius
buitinius nelaimingus atsitikimus.
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Peržiūrėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir
pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą
išdavimo tvarkos aprašą, siekiant sutrumpinti pažymų apie
energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo terminą iki 7 dienų.
Ne teismo tvarka nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo
ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių
naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
taip pat nagrinėja 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 12 viešųjų konsultacijų pagal VEI kompetenciją
(regionuose surengtų seminarų), gerinant vartotojų ir verslo subjektų
švietimą, energetikos srities kompetencijas.
Organizuoti „Dažnai užduodamų klausimų“ sričių informacijos
plėtrą – sisteminti dažniausiai užduodamus klausimus, atnaujinti
esamą ir pildyti nauja informacija.
Rengti informaciją leidiniui „Energetikos priežiūra“.
Parengti energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo aktus
(klausimynus, 5 vnt.).
Peržiūrėti VEI pareigūnų naudojamų energetikos objektų ir įrenginių
saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktus
(klausimynus, 28 vnt.) ir, jei reikia, juos atnaujinti.
Parengti ir su asocijuotomis verslo struktūromis suderinti
energetikos įrenginių atitikties deklaracijų formą bei prie
deklaracijos teikiamus klausimynus (4 energetikos sektoriuose),
nustatyti šių deklaracijų taikymo ir informacijos kaupimo tvarką.
4. Kita veikla
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1 einamųjų metų
uždavinys *

PKS

IV ketvirtis

P-01-01-01-01-05

TS, PKS, TPS

I-IV ketvirčiai

P-01-01-01-01-01;
VVTAS ** 3.1
uždavinys

TS, PKS

I-IV ketvirčiai

BRS, TS

I-IV ketvirčiai

R-01-01-01-02

BRS
PKS, TS

I-IV ketvirčiai
I-IV ketvirčiai

R-01-01-01-02

PKS, TS

I-IV ketvirčiai

3 einamųjų metų
uždavinys *

PKS

I-IV ketvirčiai
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Parengti ir Energetikos ministerijai pateikti siūlymus dėl teisės aktų
pakeitimų, sudarančių galimybę ūkio subjektams elektroniniu būdu
teikti dokumentus dėl leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos
sektoriuje gavimo ir atestatų energetikos įrenginių eksploatavimui
išdavimo.
Įgyvendinti technines priemones dėl leidimų vykdyti veiklą elektros
energetikos sektoriuje išdavimo.
Viešinti informaciją apie VEI elektroniniu būdu teikiamas viešąsias
ir administracines paslaugas. Parengti VEI teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų aprašymų pakeitimus.
Teikti VEI viešąsias administracines paslaugas elektroniniu būdu (20
proc. nuo visų paslaugų).
Parengti reikalingus teisės aktus, reglamentuojančius skundų
nagrinėjimo tvarką VEI.
Parengti reikalingus teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo ginčų
nagrinėjimo ne teisme tvarką VEI.
Parengti reikalingus teisės aktus, reguliuojančius LR administracinių
nusižengimų kodekse VEI nustatytų reikalavimų įgyvendinimą,
nustatyti tvarką, perskirstyti žmogiškuosius išteklius.
Apmokyti VEI pareigūnus dirbti su administracinių nusižengimų
registru (toliau – ANR), parengti VEI pareigūnų kompiuterines darbo
vietas darbui su ANR nuotoliniu būdu.
Parengti 2016 m. teismų praktikos, aktualios VEI vykdant priskirtas
funkcijas, apžvalgą.
Atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (Išlaidų, susijusių su
elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisijai (toliau –
Komisija)) visose ginčų sprendimo institucijose nagrinėjant ginčus dėl
išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto
plėtojimu, kompensavimo bei dalyvauti Komisijos posėdžiuose, rengti
medžiagą, ataskaitas ir kt. reikalingą informaciją.
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2 einamųjų metų
uždavinys *

PKS

I-IV ketvirčiai

2 einamųjų metų
uždavinys *
2 einamųjų metų
uždavinys *

BRS

I-IV ketvirčiai

BRS

I-IV ketvirčiai

2 einamųjų metų
uždavinys *

PKS, TS

I-IV ketvirčiai

TPS

I-II ketvirčiai

TPS

I- II ketvirčiai

4 einamųjų metų
uždavinys *

TPS

I-IV ketvirčiai

4 einamųjų metų
uždavinys *

BRS, TPS

I-IV ketvirčiai

TPS

IV ketvirtis

TPS

I-IV ketvirčiai
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2016 metų valstybės biudžeto programos sąmatos parengimas.
Išankstinės lėšų panaudojimo kontrolės pagal patvirtintą programos
sąmatą vykdymas.
2017 m. sąmatos projekto parengimas (FM nustatytais terminais).
2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (iki 2015-01-18),
2016 m biudžeto vykdymo mėnesinių ataskaitų (kiekvieną mėnesį),
ir ketvirtinių ataskaitų rinkinio (FM nustatytais terminais) rengimas bei
teikimas Finansų ministerijai.
2015 m. metinio finansinio rinkinio (iki 2016-03-16) rengimas ir
įkėlimas į VSAKIS, 2016 m. tarpinio finansinio rinkinio (FM
nustatytais terminais) pagal VSAFAS reikalavimus rengimas ir
teikimas Energetikos ministerijai.
Efekto
Atlikti VEI vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir 5 einamųjų metų
vertinimo pasitenkinimo vertinimą apklausos būdu.
uždavinys *
kriterijus
Nr. 2
Organizuoti VEI interneto svetainės www.vei.lt perkėlimą į portalą
„Mano vyriausybė“ (Vyriausybės interneto vartus), užtikrinant
interneto svetainių ir jų įrangos kibernetinio saugumo reikalavimus.
Vykdyti LR energetikos ministerijos ir VEI kovos su korupcija 20142016 m. programos įgyvendinimo priemones.
Pastabos:
* VEI viršininko einamųjų metų užduotys, nurodytos 2016-01-18 Tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje;
** VVTAS – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategija.

FAS

I-IV ketvirčiai

FAS

I-IV ketvirčiai

FAS

I-IV ketvirčiai

BRS

I ir IV
ketvirčiais

BRS

II-III ketvirčiai

BRS
TPS

I-IV ketvirčiai

