PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.1-230
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS TIKSLUS ĮGYVENDINANTI ENERGETIKOS MINISTERIJOS PROGRAMA (01.01)
01.01.01

01.01.01.01

TIKSLAS. Formuoti Lietuvos energetikos politiką ir užtikrinti veiksmingą jos įgyvendinimą
Patvirtinta Nacionalinė
energetinės
nepriklausomybės strategija,
vienetais
R-01.01-01-01
Patvirtintas Nacionalinės
energetinės
nepriklausomybės strategijos
priemonių įgyvendinimo
planas, vienetais
R-01.01-01-02

1

Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
planavimo skyrius

I-III

SVP1

1

Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
planavimo skyrius

IV

SVP

UŽDAVINYS. Užtikrinti teisės aktais Energetikos ministerijai pavestų energetikos srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą
Laiku įgyvendintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo
plano veiksmų dalis,
procentais
P-01.01-01-01-01

1

3 992,0

Strateginis veiklos planas.

1

100

Energetikos
ministerijos skyriai

2 928,0

I-IV

SVP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I-IV

2 702,0

Pagal veiklas žr. žemiau

01.01.01.01.01

Priemonė. Ministerijos
veiklos organizavimo
užtikrinimas

1. Užtikrinti reikiamą,
tinkamos kvalifikacijos
žmogiškųjų išteklių kiekį
ministerijos strateginių tikslų
įgyvendinimui

Pagal padalinių vadovų
teikimus suorganizuoti
konkursai ir atrankos,
procentais

2. Organizuoti nepiniginio
motyvavimo ir psichologinio
klimato gerinimo renginius

Organizuoti tradicinius
ministerijos renginius,
gerinančius organizacijos
klimatą, vienetais per metus
Darbuotojų, kėlusių
kvalifikaciją, skaičius nuo
bendro personalo skaičiaus,
procentais per metus

3. Kelti darbuotojų
kvalifikaciją

2

100

Vyriausybės programos įgyvendinimo planas.

2

>3

>20

I-IV

Administravimo ir
bendrųjų reikalų
skyrius

I-IV

I-IV

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.
VPĮP2:
01-05-03-12
04-01-05-05
04-01-05-08
04-01-05-09
04-01-06-01
04-01-06-02
04-01-06-04
04-01-06-06
04-02-10-02
04-02-10-04
04-02-10-05
04-02-10-06

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

3.
4. Nuolat informuoti
visuomenę ir žiniasklaidą apie
Energetikos ministro valdymo
srities svarbiausius įvykius ir
darbus.

4.
Parengti pranešimai
žiniasklaidai ir publikacijos,
vienetais

5.Užtikrinti Energetikos
ministerijos valdomų
informacinių sistemų (toliau –
IS) ir informacinių
technologijų (toliau – IT)
infrastuktūros palaikymą,
veiklos tęstinumą.

Energetikos ministerijos IS
ir IT funkcionalumo
užtikrinimas, procentais

6. Užtikrinti tinkamą
dokumentų administravimą

7. Užtikrinti, kad LR
Vyriausybės nustatyta tvarka
ir terminais būtų parengta
Energetikos ministerijos 20192021 m. strateginio veiklos
plano finansinė dalis

Užregistruoti gaunami
dokumentai, asmenų
prašymai, skundai ir
paklausimai, siunčiami ir
vidaus dokumentai,
procentais
Raštų siuntimas e.pristatymo
sistema valstybės
institucijoms, procentais
LR Vyriausybės nustatyta
tvarka ir laiku parengta
Energetikos ministerijos
2019–2021 m. strateginio
veiklos plano finansinė dalis
(biudžeto programų sąmatos
su skaičiavimais)

3

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

175

I-IV

100

I-IV

100
I-IV

>50

100

Finansų valdymo ir
kontrolės skyrius

I-IV

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

01.01.01.01.02

01.01.01.01.03

Priemonė. Techninė
parama veiksmų
programai administruoti
(ES Sanglaudos fondas)
Priemonė. Techninė
parama, skirta
informuoti apie veiksmų

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

3.
8. Užtikrinti naujų Energetikos
ministerijai reikšmingų teisės
aktų pristatymą ir konsultacijų
teikimą ministerijos
darbuotojams

4.
Pristatymų ministerijos
administracijos
darbuotojams apie naujai
priimtus teisės aktus,
skaičius

9. Sklandus viešųjų pirkimų
Energetikos ministerijoje
organizavimas

1. Parengtų 2018 metų
Energetikos ministerijos
viešųjų pirkimų plano ir jo
pakeitimų skaičius
2. Parengtų ataskaitų apie
Energetikos ministerijos
vykdytus viešuosius
pirkimus skaičius – pagal
poreikį, procentais

10. Sistemingai ir visapusiškai
vertinant rizikos valdymą ir
vidaus kontrolę, padėti
įgyvendinti Energetikos
ministerijos, jai pavaldžių ir
(ar) jos valdymo sričiai
priskirtų viešųjų juridinių
asmenų veiklos tikslus.

Atlikti vidaus auditai,
numatyti metiniame veiklos
plane ir užtikrintas pažangos
stebėjimas, procentais

1. Panaudoti techninės
paramos lėšas

Panaudotos techninės
paramos lėšos, procentais
Apmokytų darbuotojų
skaičius, vienetais
Inicijuotas komunikacijos
kampanijos gyvendinimo
paslaugų tarptautinis

2. Apmokyti darbuotojus
1. Inicijuoti komunikacijos
kampanijos gyvendinimo
paslaugų tarptautinį pirkimą

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

>2

>1

Teisės skyrius

100

100

4

IV

I-IV

IV

Vidaus audito skyrius

I-IV

ES paramos skyrius

I-IV

176,0

SVP

ES paramos skyrius

III-IV

31,0

SVP

70
20
1

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1.

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2.
programą (ES Socialinis
fondas)

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

4.
pirkimas. Parengti pirkimo
dokumentai: techninė
specifikacija, pasiūlymų
atrankos kriterijai,
pasiūlymų vertinimo tvarka,
kvalifikaciniai reikalavimai
tiekėjui, sutarties projektas,
kiti susiję dokumentai,
dokumentų komplektais
Sudaryta komunikacijos
kampanijos įgyvendinimo
paslaugų sutartis, vienetais

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

1. Sudaryti sutartį dėl 20142020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto
„Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“
aktualių uždavinių pažangos
vertinimo paslaugų pirkimo

Sudaryta sutartis, vienetais

1

50,0

SVP

2. Baigti sutarties dėl 20142020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto
„Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“

Baigtas sutarties dėl 20142020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos
prioriteto „Energijos
efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3.

2. Sudaryti komunikacijos
kampanijos įgyvendinimo
paslaugų sutartį

01.01.01.01.04

Priemonė. Techninė
parama, skirta veiksmų
programai vertinti (ES
Socialinis fondas)

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

1

ES paramos skyrius

IV

I

ES paramos skyrius

5

1

III

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3.
aktualių uždavinių pažangos
vertinimo įgyvendinimą,
deklaruoti techninės paramos
išlaidas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
naudojimo skatinimas“
aktualių uždavinių pažangos
vertinimo įgyvendinimas,
vienetais
Parengtas mokėjimo
prašymas, vienetais

01.01.01.02

01.01.01.02.01

01.01.01.02.02

3

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

1

IV

UŽDAVINYS. Atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose formuojant ir įgyvendinant
Lietuvos ir ES energetikos politiką

Priemonė. Lietuvos
energetikos atašė ES
funkcijų vykdymo
užtikrinimas

Priemonė. Dalyvavimas
(narystė) tarptautinėse
energetikos
organizacijose

Energetikos atašė
įgyvendinamos funkcijos
Dalyvavimas (narystė)
tarptautinėse energetikos
organizacijose
Dalyvavimas (narystė)
Tarptautinės atsinaujinančios
energijos agentūros (IRENA)
veikloje
Dalyvavimas (narystė)
Energetikos Chartijos sutarties
organizacijos veikloje

01.01.01.03

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

448,0

Specialiųjų atašė pareigybių
skaičius, vienetais
P-01.01-01-02-01

5

Energetikos atašė

Pareigybių skaičius,
vienetais

5

Energetikos atašė

426,0

SVP

Pagal veiklas žr.
žemiau

22,0

TVP3-37

Pagal veiklas žr. žemiau

Parengta pozicija, vienetais
Dalyvavimas Energetikos
Chartijos sutarties
organizacijos veiklose,
procentais

1

100

6

SVP

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

15,3

Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
planavimo skyrius

I-IV

6,7

UŽDAVINYS. Įgyvendinti Lietuvos branduolinės energetikos politiką ir atstovauti jai tarptautinėse organizacijose

Tarpinstitucinis veiklos planas.

I-IV

616,0

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.01.03.01

01.01.01.03.02
01.01.02

Priemonė. Saugus
radioaktyviųjų atliekų
tvarkymas ir atliekynų
eksploatavimas

Priemonė. Dalyvavimas
Tarptautinės atominės
energetikos agentūros
(TATENA) veikloje

Saugaus radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo ir atliekynų
eksploatavimo užtikrinimas

Dalyvavimas Tarptautinės
atominės energetikos
agentūros (TATENA) veikloje

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo programos
priemonių įgyvendinimas,
procentais
P-01.01-01-03-01
Sudaryta pavedimo
vykdymo sutartis su VĮ
RATA dėl Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo programos
2018 m. priemonių
įgyvendinimo, vienetais
Suderinta su Energetikos
ministerija giluminio
atliekyno projekto
finansavimo galimybių
vertinimo studija, vienetais
Dalyvavimas Tarptautinės
atominės energetikos
agentūros (TATENA)
veiklose, procentais

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

100

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

1

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

II

1

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

100

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TIKSLAS. Sujungti Lietuvos energetines sistemas su Europos Sąjungos sistemomis

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

SVP

316,0

300,0
9 620,0

Įgyvendinta sinchronizacijos
su kontinentinės Europos
elektros tinklais (KET)
projekto dalis, procentais
R-01.01-02-01
Naudodamiesi suskystintų
gamtinių dujų terminalo
infrastruktūra Lietuvoje,
gamtinių dujų tiekimą vykdo

7

35

Elektros ūkio skyrius

I-IV

VPĮP

≥1

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

SVP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.02.01

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
tarpusavyje nesusiję
šaltiniai, vienetais
R-01.01-02-02
Herfindahl-Hirschman
energijos indeksas4 Lietuvos
didmeninėje elektros
energijos rinkoje
R-01.01-02-03
Herfindahl-Hirschman
energijos indeksas Lietuvos
gamtinių dujų rinkoje
R-01.01-02-04
Gamtinių dujų tiekimo
saugumo papildomos
dedamosios prie gamtinių
dujų perdavimo kainos
sumažinimas, proc.
R-01.01-02-05

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

2800

Elektros ūkio skyrius

I-IV

NPP5

5000

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

NPP

-6

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

VPĮP

UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginių energetikos projektų įgyvendinimą

9 620,0

Lietuvos ir Lenkijos
dujotiekių jungties projekto
įgyvendinimas, proc.
P-01.01-02-01-01
Elektros jungties su Švedija
projekto įgyvendinimas,
proc.

37

Naftos ir dujų skyrius

IV

VPĮP

9

Elektros ūkio skyrius

IV

VPĮP

Herfindahl-Hirschman (HHI) indeksas parodo energijos importo šaltinių koncentracijos laipsnį, lyginant su visu energijos importu. Šis indeksas gali būti apskaičiuojamas skirtingoms
energijos rūšims (elektrai, dujoms ir pan.).
5
Nacionalinė pažangos programa.
6
Vyriausybės programos priemonių plane užsibrėžtas tikslas iki 2020 m. 40 proc. sumažinti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją.
4

8

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.02.01.01

Priemonė. Strateginių ir
kitų energetikos projektų
vystymas, įgyvendinimo
priežiūra ir
koordinavimas

4.
P-01.01-02-01-02

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Strateginių ir kitų energetikos
projektų įgyvendinimas

Pagal veiklas žr. žemiau

Lietuvos ir Lenkijos
dujotiekių jungties statybų
projekto įgyvendinimas

Įgyvendinti Lietuvos ir
Lenkijos dujotiekių jungties
statybų projekto 2018
metams suplanuotus darbus,
proc.

37

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

Įgyvendinta sinchronizacijos
su kontinentinės Europos
elektros tinklais (KET)
projekto dalis, procentais

35

Elektros ūkio skyrius

I-IV

Papildomos elektros jungties
su Švedija sąnaudų ir naudų
analizė

Teigiamas
arba
neigiamas
sprendimas
(2018 m.)

Elektros ūkio skyrius

I-IV

Elektros energetikos projektų
(prijungimo prie kontinentinės
Europos tinklų darbui
sinchroniniu režimu)
vykdymas
Papildomos elektros jungties
su Švedija tikslingumo
vertinimo atlikimas ir,
atsižvelgiant į vertinimo
rezultatus, sprendimas dėl
statybų projekto įgyvendinimo
01.01.03

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Pagal veiklas žr.
žemiau

TIKSLAS. Siekti darnios energetikos sektoriaus plėtros

9 620,0

76 774,0

9

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.
04-02-10-01
04-02-10-03
04-04-01-01
04-04-01-02
05-02-02-01
05-02-02-02
05-02-02-03
05-02-02-04
05-02-02-05
05-02-03-01
05-02-03-03
05-02-03-04

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Prijungimo prie skirstomųjų
dujų tinklų trukmė (k. d.)
R-01.01-03-01
Pozicija pagal „Doing
Business“ prisijungimo prie
elektros tinklų rodiklį
R-01.01-03-02
Pirminės energijos vartojimo
intensyvumas, tonų naftos
ekvivalento vienam realiam
BVP vienetui
R-01.01-03-03
Galutinės energijos
vartojimo intensyvumas,
tonų naftos ekvivalento
vienam realiam BVP
vienetui
R-01.01-03-04
Sunaudotos galutinės
energijos kiekio
sumažėjimas kultūros
viešųjų paslaugų pastatuose,
kuriuose įgyvendintos
energinio efektyvumo
priemonės, kaupiamaisiais
procentais
R-01.01-03-05

10

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

100

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

VPĮP

35

Elektros ūkio skyrius

IV

VPĮP

82,5

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

SVP

66,5

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

SVP

20

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-22

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.03.01

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Sutaupytas galutinės
energijos kiekis centrinės
valdžios viešuosiuose
pastatuose, GWh
R-01.01-03-06
Galutinės energijos
vartojimo efektyvumo
padidėjimas, palyginti su
2010 metais, procentais
R-01.01-03-07

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

20

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

VPEEDP7

11

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-18

UŽDAVINYS. Didinti energijos gamybos, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
Energetikos agentūros
veiklos plano priemonių
įgyvendinimas, procentais
P-01.01-03-01-01
Sutaupytas suminis galutinės
energijos kiekis nuo 2013
m., GWh
P-01.01-03-01-02
Gaminančių vartotojų dalis,
palyginti su visų vartotojų
skaičiumi, proc
P-01.01-03-01-03
Energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių ir
vietinės energijos gamybos
pajėgumų padidėjimas, MW
P-01.01-03-01-04

7

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa.

11

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

76 774,0

100

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

SVP

500

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

VPĮP

0,5

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

VPĮP

20

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

VPĮP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Centralizuoto aprūpinimo
šiluma, įmonėse,
dalyvaujančiose Europos
Sąjungos prekybos
apyvartiniais taršos leidimais
sistemoje, centralizuotai
tiekiamos šilumos,
pagamintos iš
atsinaujinančių energijos
išteklių, dalis, procentais per
metus
P-01.01-03-01-05
Elektros energijos,
pagamintos iš
atsinaujinančių energijos
išteklių, dalis, palyginti su
bendru šalies elektros
energijos suvartojimu,
procentais per metus
P-01.01-03-01-06
Įrengtų naujų ir (arba)
atnaujintų transformatorių
pastočių ir (arba) skirstyklų,
skaičius, vienetais per metus
P-01.01-03-01-07
Bendro transporto kuro
balanso dalis, kurią sudaro
biodegalai, ne mažiau kaip,
procentais
P-01.01-03-01-08

12

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

65

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-18

16

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP-18

6

Elektros ūkio skyrius

I-IV

SVP

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP-18

5,3

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Įgyvendintų priemonių,
susijusių su energijos
vartojimo efektyvumo
didinimu namų ūkio ir
paslaugų sektoriuose,
skaičius, vienetais
P-01.01-03-01-09
Energijos taupymo požiūriu
atnaujintų viešosios
paskirties pastatų skaičius
nuo 2008 metų, kaup.
vienetais
P-01.01-03-01-10
Šiltnamio efektą sukeliančių
dujų sumažėjimas per metus,
keičiant iškastinį kurą
naudojančius katilus į AEI
naudojančius katilus (tonų
CO2)
P-01.01-03-01-11
Sunaudotos galutinės
energijos kiekio
sumažėjimas viešųjų
valstybinių sveikatos
priežiūros įstaigų pastatuose,
kuriuose įgyvendintos
energinio efektyvumo
priemonės, kaupiamaisiais
procentais
P-01.01-03-01-12

13

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

7

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-18

5

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-18

0

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP-23

20

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP-23

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1.

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

2.
Priemonė. Energetikos
agentūros veiklos plano
priemonių energetinio
efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos
išteklių plėtros srityje
įgyvendinimas

3.

4.

5.

Energetikos agentūros veiklos
plano priemonių energetinio
efektyvumo ir atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros
srityje įgyvendinimas

Energetikos agentūros 2018
m. veiklos plano priemonių
įgyvendinimas, procentais

100

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

387,0

01.01.03.01.02

Priemonė. Didinti
viešųjų valstybinių
kultūros pastatų energinį
efektyvumą

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir (arba)
vėsinamų viešųjų kultūros
pastatų atnaujinimas didinant
energijos vartojimo
efektyvumą

Sudarytas valstybės projektų
sąrašas, vienetais

2

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

IV

579,0

01.01.03.01.03

Priemonė. Mažinti oro
taršą – skatinti pereiti
nuo iškastinio kuro prie
atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo
šilumos energijai
gaminti, skatinti
efektyvesnę šilumos
energijos gamybą

Biokuro panaudojimo
skatinimas šilumos energijai
gaminti

Sudaryta sutarčių, vienetais

1

IV

579,0

01.01.03.01.04

Priemonė. Didinti
viešųjų valstybinių
sveikatos paslaugų
pastatų energetinį
efektyvumą

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir (arba)
vėsinamų viešųjų sveikatos
paslaugų pastatų atnaujinimas
didinant energijos vartojimo
efektyvumą

Sudaryta valstybės projektų
sąrašų, vienetais

2

IV

435,0

TVP-23

01.01.03.01.06

Priemonė. Didinti
energijos gamybos
efektyvumą namų
ūkiuose

Katilų keitimas namų ūkiuose

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

IV

290,0

TVP-21

01.01.03.01.01

14

ES paramos skyrius

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

ES paramos skyrius

TVP-22

TVP-23

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

01.01.03.01.07

01.01.03.01.09

01.01.03.01.11

01.01.03.01.12
01.01.04

Priemonė. Skatinti
energijos vartojimo
efektyvumo didinimo
projektus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3.
Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir (arba)
vėsinamų viešųjų pastatų
atnaujinimas didinant
energijos vartojimo
efektyvumą
Kitos 2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos
panaudojimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

4.

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Sudaryta valstybės projektų
sąrašų, vienetais

2

IV

3 663,0

TVP-18

64 341,0

04-01-05-03
04-01-05-04

5 000,0

TVP-18

1 500,0

TVP-18

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

Priemonė. Kitos 2014Inicijuota kvietimų pagal
2020 m. ES struktūrinės
konkursines priemones,
5
ES paramos skyrius
IV
paramos panaudojimas
vienetais
Priemonė. Skatinti
elektros energijos
Elektros skirstymo tinklų
Sudaryta projektų sutarčių,
1
skirstymo tinklų
ES paramos skyrius
IV
modernizavimas ir plėtra
vienetais
modernizavimo ir plėtros
projektus
Priemonė. Skatinti
Nedidelės galios biokuro
Sudaryta projektų sutarčių,
nedidelės galios biokuro
1
ES paramos skyrius
IV
kogeneracijos skatinimas
vienetais
kogeneraciją
TIKSLAS. Užtikrinti, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdoma energetikos objektų ir
įrenginių valstybinė kontrolė
Rizikingiausių energetikos
objektų ir įrenginių
patikrinimų dalies, palyginti
Valstybinė energetikos
19
I-IV
su visais patikrinimais,
inspekcija
procentais
R-01.01-04-01
Patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
atskirų energetikos sektorių
Valstybinė energetikos
80
I-IV
patikrinimų klausimynus,
inspekcija
dalies, palyginti su visais
patikrinimais, procentais

15

2 070,0

SVP

SVP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.04.01

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

4.
5.
6.
R-01.01-04-02
Viešųjų ir administracinių
paslaugų, teikiamų 3-u ar
aukščiausiu 4-u perkėlimo į
elektroninę erdvę brandos
Valstybinė energetikos
37
lygiu, dalis nuo visų VEI
inspekcija
teikiamų paslaugų,
procentais
R-01.01-04-03
UŽDAVINYS. Vykdyti nuolatinę ir teisėtą valstybinę energetikos objektų ir energetikos įrenginių kontrolę ir užtikrinti vartotojų teisėtų
interesų tenkinimą
Regionuose suteiktų viešųjų
konsultacijų, tobulinant
energetikos srities
kompetenciją, energijos
vartotojams, energetikos
Valstybinė energetikos
12
įmonėms, verslo
inspekcija
asociacijoms ar
savivaldybėms, skaičius,
vnt.
P-01.01-04-01-01
Patikrintų daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens
sistemų dėl jų atitikties
Valstybinė energetikos
5000
nustatytiems reikalavimams
inspekcija
skaičius, vnt.
P-01.01-04-01-02
Energetikos įrenginiuose
įvykusių avarijų ir jų darbo
100
Valstybinė energetikos
sutrikimų, nelaimingų
inspekcija
atsitikimų buityje ištyrimų
dalis, procentais

16

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

VPĮP

I-IV

2 070,0

I-IV

SVP

I-IV

SVP

I-IV

SVP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
P-01.01-04-01-03
Energijos išteklių valstybės
ir rezervinių atsargų
tikrinimų skaičius, vnt.
P-01.01-04-01-04
Pagal VEI kompetenciją
laiku išnagrinėtų asmenų
skundų, prašymų ir ginčų
skaičius, vnt.
P-01.01-04-01-05
Išduotų pažymų, atlikus
naujai sumontuotų ar
rekonstruotų energetikos
objektų ir įrenginių
techninės būklės
patikrinimą, skaičius vnt.
P-01.01-04-01-06
Nepriklausomų teikiamų
atitikties tikrinimo paslaugų
kokybės patikrinimų dalis,
palyginti su visais
patikrinimais, procentais
P-01.01-04-01-07
Įvertintų pastatų šildymo ir
oro kondicionavimo sistemų
naudotojų anketų dalis,
palyginti su visomis
pateiktomis naudotojų
anketomis, procentais
P-01.01-04-01-08
Laiku išnagrinėtų fizinių ir
juridinių asmenų prašymų

17

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

80

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

630

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

20 000

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

VPĮP

12

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

100

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

100

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

01.01.04.01.01

Priemonė. Teisės aktų
nustatyta tvarka ir

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
išduoti leidimą veiklai
elektros energetikos
sektoriuje dalis nuo visų VEI
pateiktų prašymų išduoti
leidimus, procentais
P-01.01-04-01-09
Laiku Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijai
pateiktų siūlymų dėl
atsinaujinančiųjų išteklių
energijos gamybos
įrenginius montuojančių
specialistų rengimo
atestacijai dalis nuo visų
VEI siūlymų, procentais
P-01.01-04-01-10
Sukurtas vieningos
(nacionalinės) energetikos
darbuotojų sertifikavimo
schemos projektas ir
parengtas atestavimo
klausimynų (testų) projektas,
vnt.
P-01.01-04-01-11
Ūkio subjektų pateiktų ir
VEI specialistų išanalizuotų
deklaracijų dalis, palyginti
su visomis VEI pateiktomis
deklaracijomis, procentais
P-01.01-04-01-12
Pagal veiklas (žr. aukščiau)

18

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

100

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

1

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

100

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

SVP

Valstybinė energetikos
inspekcija

I-IV

2 070,0

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1.

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2.
periodiškumu vykdyti
energetikos objektų ir
energetikos įrenginių
patikrinimus, tirti jų
darbo sutrikimus,
vykdyti prevencinį darbą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

VALSTYBĖS NAFTOS PRODUKTŲ ATSARGŲ KAUPIMO IR TVARKYMO PROGRAMA (01.87)
01.87.01

01.87.01.01

01.87.01.01.01

TIKSLAS. Kaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės reikalavimus
Įpareigojimo valstybės
lėšomis sukaupti ir išlaikyti
naftos produktų valstybės
100
atsargas ne mažiau kaip 30
dienų vykdymas, procentais
R-01.87-01-01

1 170,0

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

UŽDAVINYS. Tvarkyti sukauptas naftos produktų valstybės atsargas

Priemonė. Atsargų
atnaujinimo, keitimo,
laikymo, perteklinių
atsargų pardavimo,
saugojimo organizavimas
ir apskaita

Atsargų atnaujinimo, keitimo,
laikymo, perteklinių atsargų
pardavimo, saugojimo
organizavimas ir apskaita

SVP

1 170,0

Įpareigojimo valstybės
lėšomis sukaupti ir išlaikyti
ne mažiau kaip 30-ties dienų
poreikį atitinkančių naftos
produktų valstybės atsargas
vykdymas, procentais
P-01.87-01-01-01

100

Naftos ir dujų skyrius

Įpareigojimo valstybės
lėšomis sukaupti ir išlaikyti
ne mažiau kaip 30-ties dienų
poreikį atitinkančių naftos
produktų valstybės atsargas
vykdymas, procentais

100

Naftos ir dujų skyrius
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I-IV

SVP

1 170,0

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1.

2.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMA (72.10)
72.10.01

TIKSLAS. Užtikrinti saugų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procesą bei didinti energijos
efektyvumą Ignalinos AE regione
Ignalinos programos lėšomis
finansuojamo VĮ Ignalinos
AE darbo užmokesčio fondo
sumažinimas, palyginti su
Galutinio Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo
nutraukimo plano darbo
užmokesčio fondu, proc.
R-72.10-01-01
Ignalinos atominės
elektrinės energijos išteklių
(elektros ir šilumos) kiekio
sunaudojimas, palyginti su
2016 m., proc.
R-72.10-01-02
Panaudota Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
lėšų dalis skaičiuojant nuo
bendros planuojamos
Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo vertės
(neatsižvelgiant į infliaciją ir
nenumatytas aplinkybes),
procentais
R-72.10-01-03
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83

92,4

46,6

68 622,0

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

VPĮP

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

VPĮP

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TVP-34

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1.

2.

3.

72.10.01.01

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

4.
Pasiekti Ignalinos AE
vykdomų projektų
įgyvendinimo rodikliai,
procentais
R-72.10-01-04

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

5.

6.

7.

8.

100

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

UŽDAVINYS. Įgyvendinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus pagal patvirtintą planą bei
įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones Ignalinos AE regione
Gautos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
projektų licencijos ir (arba)
leidimai, vienetais
P-72.10-01-01-01
Išmontuotos Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo reaktorių
blokų įrangos kiekis,
(pirmojo bloko A1, G1 ir D1
pastatuose, antrojo bloko G2
ir saugomos zonos
pastatuose), tonomis
P-72.10-01-01-02

72.10.01.01.01

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Priemonė. Užtikrinti,
kad būtų suteikta
mokslinės-techninės
paramos organizacijų
parama Valstybinei
atominės energetikos
saugos inspekcijai (toliau
– VATESI), vertinant
projektus, susijusius su
Ignalinos AE

Mokslinės-techninės paramos
organizacijų paramos
Valstybinei atominės
energetikos saugos inspekcijai
užtikrinimas

Gautos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
projektų licencijos ir (arba)
leidimai, vienetais
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3

4 339

3

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

SVP

68 622,0

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TVP-34

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TVP-34

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

218,0

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1.

72.10.01.01.03

72.10.01.01.04

72.10.01.01.05

72.10.01.01.06

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2.
eksploatavimo
nutraukimu
Priemonė. Užtikrinti
Ignalinos AE valdymą,
įdiegti į rezultatus
orientuotą valdymą ir
stiprinti gebėjimus
vykdyti Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo projektus
Priemonė. Saugiai
eksploatuoti galutinai
sustabdytus Ignalinos AE
pirmąjį ir antrąjį
reaktorius iki bus gauta
licencija, nutraukti jų
eksploatavimą ir
pasirengti saugiai
iškrauti branduolinį kurą
Priemonė. Pasirengti
Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo reaktorių, su jais
susijusių įrenginių ir
sistemų saugiam
išmontavimui ir juos
išmontuoti, nugriauti
nebenaudojamus
Ignalinos AE pastatus
Priemonė. Suprojektuoti
ir pastatyti
radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įrenginius,

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VĮ Ignalinos AE valdymo ir į
rezultatus orientuoto valdymo
ir gebėjimų stiprinimo
vykdant Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
projektus, užtikrinimas

Sumažintos VĮ Ignalinos AE
išlaidos energetiniams
ištekliams ir komunalinėms
paslaugoms, procentais

2,5

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

4 522,0

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

26 405,0

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

11 846,0

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

16 947,0

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

Saugus sustabdytų Ignalinos
AE pirmojo ir antrojo
reaktorių eksploatavimas iki
licencijos nutraukti jų
eksploatavimą gavimo

Pasiekti Ignalinos AE
vykdomų projektų
įgyvendinimo rodikliai,
procentais

100

Pasirengimas Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo reaktorių, su
jais susijusių įrenginių ir
sistemų saugiam
išmontavimui, jų
išmontavimas, nebenaudojamų
Ignalinos AE pastatų
nugriovimas

Išmontuotos Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo reaktorių
blokų įrangos kiekis,
(pirmojo bloko A1, G1 ir D1
pastatuose, antrojo bloko G2
ir saugomos zonos
pastatuose), tonomis

Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo renginių
suprojektavimas, Ignalinos AE
eksploatavimo ir

Sutvarkytų kietųjų
radioaktyviųjų atliekų
kiekis, tonomis

4 339

3 527
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1.

72.10.01.01.12

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2.
sutvarkyti Ignalinos AE
eksploatavimo ir
eksploatavimo
nutraukimo atliekas

Priemonė. Vykdyti
energijos efektyvumo
didinimo projektus
Ignalinos AE regione

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3.
eksploatavimo nutraukimo
atliekų sutvarkymas

Energijos efektyvumo
didinimo projektų Ignalinos
AE regione vykdymas

Vertinimo kriterijų
(rezultato, produkto,
proceso) pavadinimas ir
kodas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Už priemonių ir
kriterijų įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai

Įvykdy
mo
terminas
(ketv.)

2018 m.
asignavimai
(tūkst. Eur)

4.

5.

6.

7.

8.

Sutaupyta šilumos energijos,
renovavus Visagino
savivaldybės visuomeninės
paskirties pastatus (iki 2018
metų pabaigos numatoma
renovuoti 12 visuomeninės
paskirties pastatų, kurių
pradinis šilumos energijos
suvartojimas buvo 7 667
MWh per metus),
megavatvalandėmis

3 409

IV

8 684,0

23

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

TVP-34
04-01-09-01
04-01-09-02

