VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS AE REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS

2012 m. veiklos ataskaita
1. Bendra informacija
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 patvirtino Ignalinos
atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą, kuri numatė pirmojo etapo
priemones 2001-2004 metams. Viena iš numatytų priemonių: įsteigti Ignalinos atominės elektrinės
regione vykdomąjį organą – Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūrą, kuri organizuotų
ir vykdytų socialinių - ekonominių projektų rengimą. 2002 m. lapkričio 7 d. buvo įregistruota ne
pelno organizacija viešoji įstaiga Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra (toliau Agentūra).
2. Agentūros steigėjų ir dalininkų sudėtis 2012 metais nesikeitė. Esami dalininkai: Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija (kapitalo dydis – 2000 Lt), Ignalinos rajono savivaldybė, Zarasų rajono
savivaldybė, Visagino savivaldybė (savivaldybių kapitalo dydis – po 1000 Lt).
3. Agentūra įgyvendindama Teminio kaimo projektą 2012 m. įsigijo ilgalaikio turto: tris prekybinių
kioskų komplektus (įsigijimo vertė – 7006,84 Lt), tris teminius stendus (įsigijimo vertė – 6075,52 Lt)
ir tris bendrainformacinus stendus (įsigijimo vertė – 11379,26 Lt).
4. 2012 m. Agentūroje valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ Ignalinos AE)
eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo funkcijas vykdė 6 darbuotojai: direktorius,
finansininkė, trys projektų vadovai ir kolektyvo užimamas patalpas prižiūrinti valytoja. Viena
projektų vadovė nuo 2010 metų pradžios buvo nėštumo ir gimdymo, nuo 2010 m. gegužės 10 d. iki
2012 m. gruodžio 5 d. - vaiko priežiūros atostogose, nuo 2012 m. gruodžio 6 d. atleista iš darbo savo
noru. Nuo 2010 m. kovo 22 d. iki 2012 m. gruodžio 16 d. pagal terminuotą darbo sutartį dirbo
projekto „Viešosios energetikos alternatyvos“ koordinatorius.
5. Sudaryti prie Agentūros Tarybą sprendimo nebuvo.
6. Nuo 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 745 patvirtino VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatus, pagal kurių 8 punktą Agentūra atsakinga už
VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo
priemonių plane nustatytų priemonių neigiamiems socialiniams ir ekonominiams VĮ Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo padariniams Ignalinos AE regione, nutraukus jos eksploatavimą,
sušvelninti administravimą.
Be aukščiau minėtos veiklos, Agentūra įgyvendino tris tarptautinius projektus, pradėjo įgyvendinti
vieną tarptautinį projektą, administravo Naujojo Daugėliškio globos namų rekonstrukcijos darbų
projektą, vykdė Ignalinos AE regiono plėtros tarybos sekretoriato veiklą bei užsiėmė kita veikla
(organizavo renginius). Visų veiklų aprašymai pateikti žemiau.

VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas

Vykdydama VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo veiklas, Agentūra
atliko šias veiklas:
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Atlikti darbai

Mėnuo

Atliktas priemonių vykdytojų – Ignalinos ir Zarasų rajono bei Visagino savivaldybių administracijų
(Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijų), Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino
energija“, AB LESTO pateiktų 2011 metais vykdytų priemonių ataskaitų atitikties ir tinkamumo vertinimas
Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijų, Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“,
AB LESTO įgyvendintų priemonių 2011 metais finansuotų iš VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
fondo lėšų patikros vykdymas, vadovaujantis 2011 m. vasario 21 d. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros
agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-2
VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo pavedimo “VĮ Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas” vykdymo ataskaitų už 2011 metus parengimas ir
pateikimas LR Energetikos ministerijai
Patikrintos priemonių vykdytojų pateiktos mokėjimus VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšomis patvirtinančių dokumentų kopijos už 2011 metų ketvirtą ketvirtį, vykdant VĮ Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro
2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-132 (Žin., 2010, Nr. 52-2572), 53 punktą
Sudaryta 2011 metų VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo priemonėms
vykdyti ataskaitų suvestinė, įtraukiant Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos, Visagino
savivaldybės administracijos, Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Utenos teritorinės darbo biržos,
VĮ „Visagino energija“, AB LESTO priemonių vykdymo išlaidų sąmatų ataskaitas, ir pateikta VĮ
Energetikos agentūrai
Parengtas Energetikos ministro įsakymo projektas skirti VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijoms, VĮ „Visagino energija“, Utenos teritorinės darbo
biržos, AB LESTO įgyvendinamų projektų veiklai finansuoti 2012 metais
Parengtas LR energetikos ministro įsakymo projektas skirti VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
fondo lėšų VĮ „Visagino energijos“, Utenos teritorinės darbo biržos, AB LESTO įgyvendinamų projektų
veiklai finansuoti 2012 metais
Parengta trišalė sutartis dėl priemonių įgyvendinimo tarp LR energetikos ministerijos, VšĮ Ignalinos AE
regiono plėtros agentūros ir Utenos teritorinės darbo biržos dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
fondo lėšų skyrimo 2012 metais projektų veiklai finansuoti
Parengta trišalė sutartis dėl priemonių įgyvendinimo tarp LR energetikos ministerijos, VšĮ Ignalinos AE
regiono plėtros agentūros ir VĮ „Visagino energija“ dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų skyrimo 2012 metais projektų veiklai finansuoti
Parengta trišalė sutartis dėl priemonių įgyvendinimo tarp LR energetikos ministerijos, VšĮ Ignalinos AE
regiono plėtros agentūros ir AB LESTO dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų
skyrimo 2012 metais projektų veiklai finansuoti
2012 metų I ketvirčio VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų, skirtų pavedimui “VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas” finansuoti apskaita, ataskaitų rengimas
Valstybinei mokesčių inspekcijai, VSDFV, statistikai
Parengta, suderinta ir pasirašyta dvišalė sutartis ir jos priedai tarp LR energetikos ministerijos ir VšĮ
Ignalinos AE regiono plėtros agentūros dėl pavedimo „VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo
administravimas“ vykdymo
Pateikta informacija apie 2011 m. VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo finansines ataskaitas
įmonei, atliekančiai VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo 2011 metų finansinių ataskaitų
rinkinio ir Fondo lėšų sąmatos įvykdymo ataskaitos auditą
Parengtos ir pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinės
Elektroniniu paštu suderinti Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijų, Utenos teritorinės darbo
biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO teikiamų paraiškų, skirti VĮ Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo fondo lėšų 2013 metais priemonių įgyvendinimui finansuoti, projektai
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Patikrintos Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijų, Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ
„Visagino energija“, AB LESTO teikiamos paraiškos, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2013 metais projektų veiklai finansuoti. Paraiškų originalai pateikti
LR energetikos ministerijai
Atliktas Ignalinos AE regiono savivaldybių administracijų, Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino
energija“, AB LESTO paraiškų, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų 2013 metais projektų veiklai finansuoti, įvertinimas pagal 2010 m. lapkričio 26 d. Agentūros
direktorės į sakymu Nr. VK-4 patvirtintus vertinimo kriterijus
Parengta VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros paraiška, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2013 metais socialinėms-ekonominėms priemonėms administruoti.
Paraiška pateikta LR energetikos ministerijai
Sudaryta 2013 metų VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo
priemonėms vykdyti paraiškų suvestinė, įtraukiant Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, Visagino
savivaldybės administracijos, Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Utenos teritorinės darbo biržos,
VĮ „Visagino energija“, AB LESTO priemonių paraiškas, ir pateikta VĮ Energetikos agentūrai
Vadovaujantis VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo
taisyklių 62 punktu, užbaigta AB LESTO 2011 metais vykdytos priemonės patikra, dokumentacija
perduota LR energetikos ministerijai
Patikrintos Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO 2012 metų I ketvirčio
priemonių įgyvendinimo ataskaitos. Ataskaitų originalai pateikti LR energetikos ministerijai
Parengta Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO 2012 metų I ketvirčio
priemonių įgyvendinimo ataskaitų suvestinė ir pateikta VĮ Energetikos agentūrai
Parengtos VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo pavedimo
„Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas“
vykdymo ataskaitos už 2012 metų I ketvirtį. Ataskaitos pateiktos LR energetikos ministerijai
Priimta ir patikrinta Visagino savivaldybės administracijos paraiška, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2012 metais 18.4 ir 21.4 priemonių įgyvendinimui finansuoti.
Paraiškų originalai pateikti LR energetikos ministerijai
Atlikta Visagino savivaldybės administracijos paraiškos, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2012 metais 18.4 ir 21.4 priemonių įgyvendinimui finansuoti,
įvertinimas pagal 2010 m. lapkričio 26 d. Agentūros direktorės į sakymu Nr. VK-4 patvirtintus vertinimo
kriterijus
Patikrintos priemonių vykdytojų pateiktos mokėjimus VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo lėšomis patvirtinančių dokumentų kopijos už 2012 metų I ketvirtį, vykdant Valstybės
įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-132 (Žin., 2010, Nr. 52-2572),
53 punktą
Priemonių vykdytojų 2012 m. I ketvirtį įgyvendintų priemonių finansuotų iš VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų patikros vykdymas vadovaujantis LR energetikos ministro
2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-30 patvirtintomis taisyklėmis ir 2011 m. vasario 21 d. VšĮ Ignalinos
atominės elektrinės regiono plėtros agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-2
2012 m. birželio 19 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos posėdžiui
pateiktos ir pristatytos patikrintos 2013 m. paraiškos, paraiškų suvestinė pateikta VĮ Energetikos agentūrai
Parengtos ir pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinės.
Patikrintos Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO 2012 metų I pusmečio
priemonių įgyvendinimo ataskaitos. Ataskaitų originalai pateikti LR energetikos ministerijai
Parengta Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO 2012 metų I pusmečio
priemonių įgyvendinimo ataskaitų suvestinė ir pateikta VĮ Energetikos agentūrai
Parengtos VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo pavedimo
„Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas“
vykdymo ataskaitos už 2012 metų I pusmetį. Ataskaitos pateiktos LR energetikos ministerijai
Priimta ir patikrinta Visagino savivaldybės administracijos paraiška, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2012 metais 18.2, 18.3, 18.4, 20.3 ir 21.4 priemonių įgyvendinimui
finansuoti. Paraiškų kopijos pateiktos LR energetikos ministerijai
Atliktas Visagino savivaldybės administracijos paraiškos, skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2012 metais 18.2, 18.3, 18.4, 20.3 ir 21.4 priemonių įgyvendinimui
finansuoti, įvertinimas pagal 2012 m. liepos 5 d. Agentūros direktorės į sakymu Nr. VK-2 patvirtintus
vertinimo kriterijus

balandis

balandis

balandis

balandis

balandis

balandis
balandis
balandis

gegužė

gegužė

balandisgegužė

balandisgegužė
birželis
balandisbirželis
liepa
liepa
liepa

liepa
liepa

2

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Sudaryta 2012 metų VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo
priemonėms vykdyti paraiškų suvestinė, įtraukiant Visagino savivaldybės administracijos paraišką.
Suvestinė pateikta VĮ Energetikos agentūrai
2012 m. rugpjūčio 10 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos
posėdžiui pateikta ir pristatyta patikrinta Visagino savivaldybės administracijos paraiška
Parengtas Energetikos ministro įsakymo projektas skirti VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų Visagino savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų veiklai finansuoti 2012 metais
Parengta trišalė sutartis dėl priemonių įgyvendinimo tarp LR energetikos ministerijos, VšĮ Ignalinos AE
regiono plėtros agentūros ir Visagino savivaldybės administracijos dėl VĮ Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo fondo lėšų skyrimo 2012 metais projektų veiklai finansuoti
Patikrintos priemonių vykdytojų pateiktos mokėjimus VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo lėšomis patvirtinančių dokumentų kopijos už 2012 metų I pusmetį, vykdant Valstybės
įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių,
patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-132 (Žin., 2010, Nr. 52-2572),
53 punktą
Priemonių vykdytojų 2012 m. I pusmetį įgyvendintų priemonių finansuotų iš VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų patikros vykdymas vadovaujantis LR energetikos ministro
2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-30 patvirtintomis taisyklėmis ir 2011 m. vasario 21 d. VšĮ Ignalinos
atominės elektrinės regiono plėtros agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-2. Patikrų kopijos pateiktos LR
energetikos ministerijai
Parengtos ir pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Valstybės piniginių išteklių srautams
prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių 25.1 punktu, parengta ir pateikta LR energetikos
ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinė
Patikrintos Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO, Visagino savivaldybės
administracijos 2012 metų 9 mėnesių VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų panaudojimo ataskaitos. Ataskaitų originalai pateikti LR energetikos ministerijos Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui
Parengta Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO, Visagino savivaldybės
administracijos 2012 metų 9 mėnesių VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšų panaudojimo ataskaitų suvestinė ir pateikta VĮ Energetikos agentūrai
Parengta VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis finansuojamų
priemonių, kurias administruoja VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra, pasiektų
rezultatų suvestinė ir pateikta Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo skyriui
Parengtos VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų panaudojimo pavedimo
„Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas“
vykdymo ataskaitos už 2012 metų 9 mėnesius. Ataskaitos pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui
Patikrintos Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO, Visagino savivaldybės
administracijos pateiktos mokėjimus VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo
lėšomis patvirtinančių dokumentų kopijos už 2012 metų III ketvirtį, vykdant VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos
ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-30, bei pagal 2011 m. vasario 21 d. VšĮ Ignalinos atominės
elektrinės regiono plėtros agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-2 patvirtintas nuostatas. Patikrų kopijos
pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui
Atliktos 2012 metais Utenos teritorinės darbo biržos, VĮ „Visagino energija“, AB LESTO, Visagino
savivaldybės administracijos vykdytų 18.4, 19.1, 20.3, 21.1, 21.2, 21.4 priemonių patikros vietoje.
Apibendrinti patikros vietoje rezultatai, parengta patikros vietoje ataskaita, kuri pateikta LR energetikos
ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Valstybės piniginių išteklių srautams
prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių 25.1 punktu, parengta ir pateikta LR energetikos
ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinė
Atliktas Visagino savivaldybės administracijos, VĮ „Visagino energija“ pateiktų patikslintų paraiškų skirti
VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2013 metais administracinės
atitikties ir tinkamumo vertinimas. Paraiškos pateiktos LR energetikos ministerijos Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui
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rugpjūtis
rugpjūtis

lieparugsėjis

lieparugsėjis

lieparugsėjis
spalis

spalis

spalis

spalis

spalis

spalisgruodis

gruodis

lapkritis

lapkritisgruodis
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51.

52.

53.

54.

Atliktas Visagino savivaldybės administracijos, VĮ „Visagino energija“, pateiktų patikslintų paraiškų skirti
VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2013 metais priemonių
įgyvendinimui finansuoti įvertinimas pagal 2012 m. gruodžio 7 d. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros
agentūros direktorės įsakymu Nr. VK-6 patvirtintus vertinimo kriterijus
Sudaryta paraiškų skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų 2013 m.
priemonėms įgyvendinti suvestinė ir pateikta LR energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo skyriui
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų Valstybės piniginių išteklių srautams
prognozuoti skirtos informacijos teikimo taisyklių 25.1 punktu, parengta ir pateikta LR energetikos
ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriui VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo planuojamų piniginių srautų ir išlaidų suvestinė
Parengta patikslinta VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros paraiška dėl VĮ Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo 2013 metais socialinėms-ekonominėms
priemonėms administruoti. Paraiška pateikta LR energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo skyriui

lapkritis

gruodis

gruodis

gruodis

Projektinė veikla
1. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra partnerio teisėmis dalyvavo rengiant paraišką Europos
regioninės plėtros fondo Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. tarpvalstybinio bendradarbiavimo
programos projekto „Viešosios energetikos alternatyvos“ (angl. Public Energy Alternatives, toliau –
PEA projektas) įgyvendinimui. Projektas gavo finansavimą ir 2010-2012 m. buvo vykdomas.
Projekto tikslas – skatinti efektyvų energijos, tame tarpe ir alternatyvių energijos šaltinių, naudojimą
viešajame sektoriuje, keistis patirtimi tarp Baltijos jūros regiono valstybių, įgyvendinti
demonstracines investicijas bei organizuoti visuomenės informavimo veiklas.
Projekte dalyvavo 21 partneris iš 6 Baltijos jūros regionui priklausančių šalių – Suomijos, Estijos,
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos. Iš jų 5 partneriai iš Lietuvos: 4 iš Ignalinos AE regiono
(VšĮ IAE regiono plėtros agentūra, Ignalinos raj., Zarasų raj. ir Visagino savivaldybių
administracijos) bei Lietuvos energetikos institutas.
2010 m. įgyvendindama projektą Agentūra koordinavo projekto veiklų įgyvendinimą regione bei
vykdė regioninio masto veiklas. Svarbiausi žingsniai, kurie buvo atlikti 2010 metais projekto
vykdymo metu:
1. Surengti mokymai gyventojams bei viešojo sektoriaus atstovams Ignalinoje, Visagine ir Zarasuose,
kuriuose buvo pristatyta energetinė situacija Lietuvoje, plintančios atsinaujinančios energetikos
technologijos bei galimybės jas panaudoti regione.
2. Surengti 3 partnerių susitikimai Ignalinoje, Agentūros salėje, kur buvo aptariamas projekto
progresas, problemos, tolimesni veiksmai.
3. Projektas pristatytas visuomenei, išplatinta informacija internete, vietos laikraščiuose. Taip pat
pagaminti projektą pristatantys lankstinukai, kurie buvo išdalinti regiono gyventojams ir renginių
svečiams.
Agentūros
internetinėje
svetainėje
buvo
sukurta
projekto
skiltis
http://www.inppregion.lt/lt/BSR_PEA, kuri nuolat atnaujinama.
4. Su projektu buvo supažindinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vadovybė, surengtas
susitikimas, kuriame buvo diskutuojama apie Ignalinos rajono viziją bei planus vystant energetikos
sektorių.
5. Agentūros darbuotojai dalyvavo 2 projekto partnerių susitikimuose Vokietijoje ir Estijoje, taip pat
projekto koordinatorius vyko į studijinį vizitą į Austrijos Gussingo miestą, susipažino su analogiško
IAE regionui Gussingo regiono sėkminga plėtra ir atsinaujinančios energetikos vystymo
galimybėmis.
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6. Agentūra suorganizavo pilotinę investiciją Visagine pristatantį renginį, kurio metu buvo pristatytas
PEA projektas, saulės kolektorių instaliacija, vyko diskusija apie energetikos sektoriaus plėtrą
regione.
7. Sudarytas tarptautinis energetikos srities ekspertų tinklas, kuris ateityje padės plėtoti energetiką
regionuose bei leis regiono atstovams iš visos Europos Sąjungos keistis gerąja patirtimi ir žiniomis.
2011 m. buvo įgyvendintos šios veiklos:
1. Atlikta Ignalinos AE regiono energetinio sektoriaus dabartinės situacijos analizė, kuri atspindi,
kokios yra regiono problemos, silpnybės bei galimybės plėtoti atsinaujinančią energetiką. Agentūra
analizės rengime dalyvauja kaip savivaldybių darbą koordinuojanti bei dalinai informaciją renkanti
institucija, prižiūri, kad duomenys būtų surinkti laiku.
2. Suorganizuota 7 dienų Lietuvos ir Latvijos partnerių kelionė į Švediją ir Daniją tema „Viešosios
energetikos alternatyvos“. Delegaciją sudarė projekto vykdytojai bei regiono valdžios atstovai (14
dalyvių). Studijinio vizito tikslas – susipažinti su Švedijos ir Danijos savivaldos institucijų
įgyvendinamomis atsinaujinančių išteklių skatinimo strategijomis, vykdomomis ir įvykdytomis
investicijomis, projektais, pamatyti gerąją praktiką tvarkant energetinį ūkį bei užmegzti kontaktą
galimai ateityje planuojamų projektų įgyvendinimui. Kelionės metu buvo lankomi įvairūs
alternatyvios energetikos taikymo pavyzdžiai: biodegalinės, vėjo jėgainių parkai, saulės energijos
sistemos ir kiti „žaliosios“ energetikos taikymo viešajame sektoriuje pavyzdžiai.
3. Sudalyvauta projekto partnerių organizuotame susitikime Kraslave (Latvija) siekiant aptarti vizito į
Daniją ir Švediją klausimus, bendras veiklas organizuojant projekto renginius mokyklose, susipažinti
su kanapų auginimo technologija ir jų pritaikymo alternatyvios energijos gamybai galimybėmis.
4. Agentūros darbuotojai dalyvavo 4 projekto partnerių susitikimuose Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje
ir Lenkijoje.
5. Agentūra skelbė konkursą mokykloms dėl paprojekčių susijusių su alternatyvios energetikos
propagavimu įgyvendinimu. Mokyklos įgyvendino net keturis paprojekčius:
5.1. „Pažintis su įvairiais energijos šaltiniais“, kurį įgyvendino Ignalinos rajono Česlavo Kudabos
pagrindinės mokyklos 7 - 8 klasių mokiniai, kūrę ta tema lankstinukus, maketus ir koliažus.
5.2. „Kūrybinės dirbtuvės“ – tos pačios mokyklos 1 - 4 klasės mokinių projektas, kurio metu
moksleiviai rinko ir rūšiavo atliekas, iš plastiko atliekų kūrė meniškus darbus ir organizavo jų parodą.
5.3. „Taupau energiją – saugau žemę“, kurį įgyvendino Ignalinos rajono Česlavo Kudabos
pagrindinės mokyklos 2 – 3 klasių mokiniai.
5.4. „Saulė, vėjas, vanduo ir žemė – geriausi energijos šaltiniai“, kurį įgyvendino Didžiasalio 112 klasių mokiniai.
Projekto dalyviai ir tiesioginiai naudos gavėjai – savivaldybių administracijų specialistai, Agentūros
atstovai, regiono savivaldybių gyventojai, jų namų ūkiai, viešosios infrastruktūros valdytojai, verslo
įmonės.
Pagrindinės veiklos 2012 metais:
2012 m. projekto komanda tęsė savo darbą projekto viešinimo srityje, vykdė šviečiamąją veiklą,
susijusią su darnios energijos vystymu, vykdė gyventojų ir verslininkų konsultacijas.
2012 m. vasario 15-17 d. projekto koordinatorius kartu su projekto vadove dalyvavo PEA projekto
partnerių susitikime Rygoje, kur buvo aptartos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybės
bei energetikos strategijų regionams geroji praktika.
2012 m. balandžio 12 d. buvo surengtas PEA projekto partnerių iš Lietuvos susitikimas Ignalinoje,
kuriame dalyvavo Visagino, Zarasų bei Ignalinos rajonų savivaldybių bei Lietuvos energetikos
instituto atstovai ir kviestiniai išorės ekspertai. Susitikimo metu vyko energetikos strategijos IAE
regionui projekto pristatymai, vyko diskusijos apie galimas pasirinkti plėtros kryptis. Siekiant
parengti kuo efektyvesnę energetikos strategiją, Agentūros projekto komanda išanalizavo Suomijos,
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Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos vietos savivaldų strategijas, taip pat aktyviai komunikavo bei
konsultavosi su užsienio partneriais.
2012 m. rugsėjo 24 d. ir lapkričio 1 d. vyko dar du baigiamieji PEA projekto partnerių susitikimai
Vokietijoje, kuriuose buvo aptartos projekto aktualijos bei kuriamos idėjos dėl ateities projektų
vystymo. Su užsienio partneriai užmegzti glaudūs kontaktai ir siekiama bendradarbiauti ir ateityje.
2012 m. lapkričio 24 – gruodžio 1 d. projekto koordinatorius kartu su kitais Lietuvos ir Estijos
partneriais vyko į studijinį vizitą į Lenkiją ir Austriją, kurio metu didžiausias dėmesys buvo skirtas
susipažinti su vykdomomis strateginio planavimo veiklomis kitose savivaldose bei perimti pažangias
technologijas, kurias būtų galima pritaikyti Ignalinos AE regione.
2012 m. pabaigoje buvo parengta Ignalinos AE regiono energijos naudojimo efektyvumo ir
alternatyvų strategija kartu su veiksmų planais kiekvienai savivaldybei (Ignalinos ir Zarasų raj. bei
Visagino). Strategija bus patvirtinta ir pradėta įgyvendinti 2013 m. pradžioje.
Projekto finansavimas:
Bendras projekto biudžetas pagal paramos sutartį – 3,73 mln. EUR (12,886 mln. Lt). 81,2 proc. –
3,03 mln. EUR (10,462 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo Baltijos jūros regiono 2007–2013
m. tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos parama, 18,8 proc. – 0,702 mln. EUR (2,424 mln.
Lt) partnerių sava dalis.
Agentūros biudžetas – 101 tūkst. EUR (349 tūkst. Lt). 85 proc. – 297 tūkst. Lt Europos regioninės
plėtros fondo Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos
parama, 15 proc. – 52 tūkst. Lt sava dalis.

2. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra administruoja projektą „Stacionarių socialinių
paslaugų kokybės gerinimas Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“
Projekto tikslas – pagerinti stacionarių paslaugų kokybę be tėvų globos likusiems vaikams Naujojo
Daugėliškio vaikų globos namuose bei sumažinti suvartojamos energijos sąnaudų kaštus
rekonstruojant nenaudojamą pastatą ir jį pritaikant vaikų globos namams.
Agentūra, administruodama šį projektą, yra atsakinga už veiklų planavimą, atlikimą, valdymą,
viešųjų pirkimų atlikimą, sutarčių rengimą, finansinės ir veiklų dokumentacijos rengimą, rangovų,
paslaugų teikėjų darbo kontrolę, ataskaitų rengimą, viešinimo priemonių įgyvendinimą.
2012 m. buvo parengti projektavimo dokumentai ir su tuo susijusios viešųjų pirkimų bei kitos
procedūros, mokėjimo prašymai bei parengti kiti projekto įgyvendinimo dokumentai.
Projekto finansavimas.
Administravimo paslaugos pagal 2012-02-08 sutartį Nr. 1 su Naujojo Daugėliškio vaikų globos
namais vertė – 20,48 tūkst. Lt, iš šios sumos 2012 m. gauta 6,82 tūkst. Lt.
3. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra vadovaujančio partnerio teisėmis dalyvavo
įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Naujos teminių
kaimų verslo plėtros galimybės Latgalės ir Aukštaitijos pasienio regione“(sutrumpintai – „Teminių
kaimų projektas“).
Projekto tikslas - smulkaus verslo skatinimas kaimiškose vietovėse, siekiant sukurti teminius kaimus.
Teminis kaimas yra vieta, kur vietiniai gyventojai užsiima amatais arba yra išsaugoję kitas liaudies
tradicijas (pvz. kepa duoną, renka vaistažoles ir pan.) ir turi galimybę tuo užsiimdami pradėti smulkų
verslą, pritraukiant turistus ir liaudies tradicijomis bei menu besidominčius žmones.
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Projekto metu 2012 metais Ignalinos, Zarasų rajono ir Latvijos kaimų, pretenduojančių tepti teminiais
kaimais, gyventojai (kaimo bendruomenių atstovai, amatininkai):
1. Buvo mokomi verslo pagrindų, marketingo ir įvaizdžio formavimo, amatų vystymo;
2. Buvo reklamuojami projekto lankstinukuose, žemėlapiuose, straipsniuose spaudoje ir internete,
reklaminiame stenduose;
3. Ketinantiems pradėti verslą buvo parengti verslo planai;
4. Naujiesiems teminiams kaimams buvo parengtos emblemos, sukurtas reklaminis įvaizdis;
5. Teminių kaimų atstovams buvo sudarytos specialios sąlygos dalyvauti mugėse, šventėse.
Projektas sėkmingai įgyvendintas. Baigėsi 2012 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje sukurti trys teminiai
kaimai – Lieptų kaimas Antalieptė, Senolių kaimas Vajasiškis (Zarasų rajonas) ir Paukščių kaimas
Cijonai (Ignalinos rajonas). Jie jungiasi į teminių kaimų maršrutą su teminiais kaimais Latvijoje.
Visuose kaimuose vedamos edukacinės programos, propaguojamos liaudies tradicijos, tautosaka,
amatai.
Projektą administravo VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra (vadovaujantis partneris) ir Latgalos
planavimo regionas (Latgale Planning Region – projekto partneris).
4. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra rengė ir projekto partnerio teisėmis dalyvauja Latvijos
ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Verslo plėtros gebėjimų vystymas
Latgalės ir Utenos pasienio regione“
Projekto tikslas – skatinti verslo stabilumą bei plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione.
Tikslinė grupė: regiono verslininkai, verslą pradedantys asmenys, naujai įsikūrusios įmonės, paramos
verslui įstaigų tinklas abipus sienos, Daugpilio universiteto bendruomenė, partnerių institucijų
darbuotojai.
Uždaviniai:
• Sustiprinti vadybos, verslo pradžios, eksporto žinias ir įgūdžius tarp veikiančių ir pradedančių
verslininkų, organizuojant mokymus bei suteikiant konsultacijas.
• Sukurti tyrimų ir technologijų bendradarbiavimo tinklą tarp verslo, akademinio ir viešojo sektorių,
organizuojant seminarus, pasikeitimo patirtimi vizitus ir konferenciją.
• Identifikuoti strategines priemones ir objektus, siekiant pritraukti investicijas į šį pasienio regioną
bei skatinti eksporto galimybes.
• Pagerinti paramos verslui infrastruktūrą pasienio regione.
• Viešinti projekto rezultatus ir veiklas.
2012 m. buvo identifikuoti patraukliausi investavimo objektai, parengta investavimo sąlygų gerinimo
regione galimybių studija, sukurta patraukliausių investavimo objektų duomenų bazė internete,
dalyvauta verslo forume Daugpilyje, kurį organizavo projekto partneriai, buvo organizuoti eksporto
vystymo, verslo valdymo mokymai bei mokymai norintiems pradėti verslą, teiktos eksporto, verslo
valdymo bei verslo steigimo konsultacijos, buvo organizuoti mainų vizitai į Latgalos regioną ir
Ignalinos atominės elektrinės regioną.
Projekte dalyvavo trys partneriai: Latgale Planning Region (vadovaujantis partneris, Latvija), VšĮ
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra ir Daugpilio universitetas (Latvija).
Projekto finansavimas:
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Bendras projekto biudžetas pagal paraišką – 419 tūkst. eurų (1,45 mln. Lt). 85 proc. – 356 tūkst. eurų
(1,23 mln. Lt) Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos parama, 15 proc. – 63
tūkst. eurų (218 tūkst. Lt) partnerių sava dalis.
Agentūros faktinis biudžetas – 62,0 tūkst. eurų (212 tūkst. Lt). 85 proc. – 52,4 tūkst. eurų (180,8
tūkst. Lt) Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos parama, 15 proc. – 9,2 tūkst.
eurų (31,9 tūkst. Lt) sava dalis.
5. VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra parengė ir vedančiojo projekto partnerio teisėmis
dalyvauja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Aplinkos apsauga
plėtojant apšvietimo sistemas Ignalinos ir Kraslavos miestuose (sutrumpintai – projektas „Smart
Light“)“.
Projekto tikslas – dvišalio bendradarbiavimo metu prisidėti prie aplinkosaugos gerinimo investuojant
į efektyvesnį energijos išteklių naudojimą bei rengiant aplinką saugoti skatinančias kampanijas
abipus Lietuvos ir Latvijos sienos.
Projekto uždaviniai:
• Modernizuoti Ignalinos ir Kraslavos miestų apšvietimo sistemas centralizuojant apšvietimo
valdymo sistemą Ignalinoje bei diegiant LED aplinką tausojančias technologijas Kraslavoje bei
Ignalinoje;
• Skatinti visuomenę tausoti aplinką bei ieškoti gamtos resursų naudojimo alternatyvų.
Projekto investicinės veiklos:
1. Ignalinos miesto gatvių centralizuoto apšvietimo valdymo įrengimas.
Ignalinos rajono savivaldybės ir Ignalinos miesto seniūnijos iniciatyva buvo parengtas techninis
projektas, kuriame buvo išanalizuoti sprendimai, kaip pasiekti aukštą miesto aplinkosaugos lygį,
modernizuojant Ignalinos gatvių apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemą, skirtą sistemos valdymui
ir stebėjimui.
Kraslavos miesto apšvietimo technologijų keitimas į LED bei Ignalinos miesto Aukštaičių g.
apšvietimo lempų keitimas į LED siekiant pamatuoti ekonominį ir aplinkosauginį efektus bei prisidėti
prie regiono plėtros viešinant rezultatus.
2.1.
Aukštaičių gatvės Ignalinos mieste apšvietimo lempų keitimas.
Ignalinos miesto apšvietimui šiuo metu naudojamos natrio kaitrinės lempos. Ši technologija yra
paplitusi ir kituose Lietuvos miestuose, tačiau nėra pakankamai efektyvi, suvartoja daug energijos
resursų.
Projekte numatyta pakeisti Ignalinos miesto Aukštaičių gatvės apšvietimo technologiją į LED, kuri
yra pranašesnė dėl mažesnio resursų sunaudojimo, kas užtikrina aplinkos saugojimą ir prisideda prie
racionalaus gamtos išteklių panaudojimo. Iš viso bus pakeista 21 lempa.
2.2.
Kraslavos miesto apšvietimo stulpų ir lempų keitimas.
Kraslavos miesto apšvietimui šiuo metu naudojamos natrio kaitrinės lempos. Kraslavoje planuojama
keisti visą apšvietimo sistemą. Projekto metu bus pakeistas apšvietimas (stulpai, šviestuvai,
sutvarkyta aplinka) Tirgus gatvėje. Bus visiškai pakeisti 43 stovai su šviestuvais. Taip pat bus įdiegta
sistema, kuri matuos investicijos rezultatus po projekto įgyvendinimo ir rodys sutaupymus.
2.

Paramos sutartis pasirašyta 2012-07-31.
Pradėti viešieji pirkimai Ignalinos ir Kraslavos miestų apšvietimo sistemų modernizavimo įrangai ir
darbams pirkti.
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Modernizavimo darbus planuojama įvykdyti 2013 m. pirmame pusmetyje.
2013 m. taip pat bus vykdomos šios projekto veiklos:
• Ignalinos ir Kraslavos mokyklų mokiniai bus mokomi apie gamtosaugą, atsinaujinančius
energijos resursus, jų saugojimą.
• Mokiniai dalyvaus idėjų konkurse minėtomis temomis.
• Laimėtojai dalyvaus stovykloje.
• Projekto metu taip pat bus organizuojamas dviračių maratonas, pažintiniai vizitai.
Pagrindinis projekto rezultatas – Ignalinos ir Kraslavos miestuose modernizuota energiją taupanti
apšvietimo sistema, įdiegiant LED technologijas ir energijos panaudojimo stebėsenos įranga.
Ignalinos AE regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijų vykdymas
2012 m. nebuvo organizuota Ignalinos atominės elektrinė regiono tarybos posėdžių. Parengta,
suderinta ir išsiųsta 11 raštų.
Konferencijų salės eksploatavimas, užsakomųjų renginių organizavimas
Agentūra atliko renginių mažojoje ir didžiojoje konferencijų salėse organizavimą.
Renginių organizavimas susideda iš:
1. org. technikos parengimo ir aptarnavimo renginio metu (projektorius, kompiuteris, sinchroninio
vertimo sistema, įgarsinimo technika);
2. šildymo, apšvietimo bei ventiliacijos sureguliavimo;
3. kėdžių, stalų, rašymo lentų, stendų išdėstymo;
4. informacijos apie renginį parengimo ir platinimo: skelbimų parengimo, spausdinimo ir/ar
perdavimo į kitas informacijos perdavimo priemones (spaudą, el. konferenciją, el. tinklalapį,
reklamos stendą, skelbimų lentą);
5. kavos pertraukų organizavimo: maisto produktų pirkimo, pateikimo bei aptarnavimo renginio
metu;
6. dalomosios medžiagos parengimo (spausdinimo) ir pateikimo;
7. kitų susijusių veiklų pagal poreikį (vertimo organizavimas, garsinis ir vaizdinis apipavidalinimas
ir panašiai);
8. salės sutvarkymo po renginio.
Agentūra 2012 metais organizavo 25 mokamus renginius, už kuriuos gavo 3951 Lt pajamų.
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2 PRIEDAS A lentelė
Viešosios įstaigos Ignalinos AE regiono plėtros agentūros
2012 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones

Planuotas

Pasiektas

0

270,1*

Iš viso

*ENF lėšos
** paramos
lėšos

Įvykdymo
terminas

Priemonės aprašymas

Uždirbtos ir
kitos lėšos

Priemonės
pavadinimas

Savivaldybės

Rezultatas
Eil.
Nr.

Ūkio
ministerijos

Panaudotos (sąnaudos) lėšos pagal finansavimo
šaltinius, tūkst. Lt

1. VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas
1.1.

Viešosios
įstaigos
Ignalinos
AE regiono
plėtros
agentūros
veiklos
finansavim
as

VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo
administravimo veiklos:
VĮ IAE regiono plėtros agentūra surenka regiono
savivaldybių ir Ignalinos darbo biržos paraiškas,
vertina pateiktas paraiškas ar jos parengtos pagal
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų
įgyvendinimo taisykles. Jei pateiktos paraiškos
neatitinka Taisyklių reikalavimų, jos grąžinamos
Priemonės vykdytojui patikslinti per Taisyklėse
nustatytą laiką. Įvertinusi paraiškas, Agentūra
rengia paraiškų suvestinę ir teikia ją fondo
administratoriui – VĮ Energetikos agentūrai.
Fondo valdytojui priėmus sprendimą dėl fondo
lėšų skyrimo priemonėms finansuoti, Agentūra
informuoja Priemonės vykdytoją apie Fondo
valdytojo sprendimą. Jei nuspręsta skirti lėšų
priemonės įgyvendinimo finansavimui, Agentūra
parengia sutarčių tarp Fondo valdytojo, Priemonės
vykdytojo, kuriam nuspręsta skirti Fondo lėšų tam
tikrai Programos plane numatytai priemonei
įgyvendinti,
ir
Agentūros, kaip Fondo
administratoriaus, projektus. Suderintos sutartys,
pasirašytos Agentūros direktorės, siunčiamos
Priemonės
vykdytojui.
Gavusi
Priemonės
vykdytojo pasirašytas sutartis, Agentūra teikia jas
pasirašyti ir registruoti Fondo valdytojui. Po to
vieną sutarties dėl
priemonės vykdymo

2012-12-31

1. Laiku, kokybiškai ir
teisingai
atliktas
VĮ
Ignalinos
AE
eksploatavimo nutraukimo
fondo
lėšų
administravimas;
2. parengtos 6 priemonių
įgyvendinimo
sutartys
2011 m.;
3. priimtos ir patikrintos 6
paraiškos 2012 m.;
4.
pateikta
suvestinė
paraiška 2012 m. ;
5. priimtos ir patikrintos 6
paraiškos
2013
m.
finansavimui;
6.
pateikta
suvestinė
paraiška
2013
m.
finansavimui;
7. parengtos 6 priemonių
įgyvendinimo
sutarčių
papildymai;
8. patikrinta 21 ketvirtinė
ataskaita;
9. patikrintos 6 metinės
ataskaitos;
10. išsamiai patikrinta iki

1. laiku, kokybiškai ir teisingai
atliktas VĮ Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo
fondo lėšų administravimas;.
2. parengtos 4 priemonių
įgyvendinimo sutartys;
3. priimtos ir patikrintos 1
paraiška 2012 m;
4. parengtos ir pateiktos 1
suvestinės paraiškos 2012 m;
5. priimta ir patikrinta 14
paraiškų
2013
m.
finansavimui;
6.
pateikta
3
paraiškų
suvestinės
2013
m.
finansavimui;.
7. parengti 0 priemonių
įgyvendinimo
sutarčių
papildymai;
8. patikrinta 14 ketvirtinių
ataskaitų;
9. patikrintos 4 metinės
ataskaitos;
10. išsamiai patikrinta nuo 25
iki 100 procentų vykdomų
priemonių (projektų);
12. atliktas 2003-2009 metais
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270,1
*

egzempliorių
grąžina Priemonės vykdytojui.
Priemonių įgyvendinimo laikotarpiu surenka iš
Priemonių vykdytojų ketvirtines ir metines
ataskaitas, parengia savo administruojamų
priemonių
Fondo lėšų naudojimo ataskaitų
suvestinę, kuri teikiama VĮ Energetikos agentūrai.
Agentūra vertina programos vykdytojo pateiktų
dokumentų atitiktį ataskaitose nurodytoms
faktinėms išlaidoms, dokumentų atitiktį taisyklių
reikalavimams, tikrina, ar išlaidos patirtos vykdant
priemonę ir ar jos tinkamos apmokėti. Agentūros
darbuotojai
atlieka ankstesniais metais
įgyvendintos SVV plėtros programos „Parama
verslo plėtrai“ projektų monitoringą

25 procentų vykdomų
priemonių (projektų);
11. atliktas 2003-2009
metais įgyvendintos SVV
plėtros programos „Parama
verslo plėtrai“ projektų
monitoringas (60 įmonių).

įgyvendintos SVV plėtros
programos „Parama verslo
plėtrai“ projektų monitoringas
(60 įmonių).

2. Projektinė veikla
2.1.

Baltijos
jūros
regiono 2007–
2013
m.
tarpvalstybinio
bendradarbiavim
o
programa.
„Viešosios
energetikos
alternatyvos
–
tvarios
energetikos
strategija
kaip
regioninės
plėtros
galimybė“ (sutr.
„Viešosios
energetikos
alternatyvos“)

Projekto tikslas – skatinti efektyvų
energijos, tame tarpe ir alternatyvių šaltinių,
panaudojimą viešame sektoriuje, keičiantis
patirtimi tarp Baltijos jūros regionų,
įgyvendinant demonstracines investicijas
bei organizuojant visuomenės informavimo
veiklas.
Agentūra koordinuos projekto veiklų
įgyvendinimą regione bei vykdys regioninio
masto veiklas: parengs atsinaujinančių
energijos šaltinių panaudojimo regione
strategiją bei priemonių planą 2011-2025
m.; organizuos 3 pažintinius vizitus (2
išvykstamuosius, 1 atvykstamąjį į regioną)
regiono projekto darbo grupės nariams
(atstovams iš regiono savivaldybių);
organizuos
mokymus
kiekvienoje
savivaldybėje
gyventojams
būsto
renovacijos,
energijos
taupymo,
atsinaujinančių
šaltinių
panaudojimo
klausimais;
organizuos
konferenciją;
organizuos energijos efektyvų vartojimą bei
atsinaujinančių
energijos
šaltinių
panaudojimą
skatinančių
pažintinių

2010-01-29
2012-12-16

2012
metais
yra
planuojamos šios veiklos:
1.
surengti
mokymai
gyventojams bei viešojo
sektoriaus
atstovams
Ignalinoje, Visagine ir
Zarasuose, kuriuose bus
pristatyta
energetinė
situacija
Lietuvoje,
plintančios
atsinaujinančios
energetikos technologijos
bei
galimybės
jas
panaudoti regione;
2. projekto viešinimas;
3. dalyvavimas partnerių
susitikimuose;
4.
studijinis vizitas į
užsienį;
5. IAE regiono energetikos
strategijos ir veiksmų
plano
savivaldybėms
energetikos
srityje
Ignalinos,
Zarasų

2012 metais yra pasiektas šis
rezultatai:
1. vykdyta šviečiamoji veikla,
susijusi su darnios energijos
vystymu, vykdytos gyventojų ir
verslininkų konsultacijos;
2. 2012 m. vasario 15-17 d.
projekto koordinatorius kartu su
projekto
vadove
dalyvavo
projekto partnerių susitikime
Rygoje, kur buvo aptartos
atsinaujinančių
energijos
išteklių plėtros galimybės bei
energetikos
strategijų
regionams geroji praktika;
3. 2012 m. balandžio 12 d. buvo
surengtas projekto partnerių iš
Lietuvos susitikimas Ignalinoje,
kuriame dalyvavo Visagino,
Zarasų bei Ignalinos rajonų
savivaldybių
bei
Lietuvos
energetikos instituto atstovai ir
kviestiniai išorės ekspertai.
Susitikimo
metu
vyko

0

0

8,0

45,6**
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53,6

straipsnių spausdinimą regiono vietos
spaudoje, viešinimo medžiagos leidybą.
Dalyviai ir tiesioginiai naudos gavėjai –
savivaldybių administracijų specialistai;
agentūros atstovai; regiono savivaldybių
gyventojai, jų namų ūkiai, viešosios
infrastruktūros valdytojai, verslo įmonės

rajonuose bei
parengimas.

Visagine

energetikos strategijos IAE
regionui projekto pristatymai,
vyko diskusijos apie galimas
pasirinkti plėtros kryptis.
4. Siekiant parengti kuo
efektyvesnę
energetikos
strategiją, Agentūros projekto
komanda išanalizavo Suomijos,
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir
Vokietijos vietos savivaldų
strategijas, taip pat aktyviai
komunikavo bei konsultavosi su
užsienio partneriais.
5. 2012 m. rugsėjo 24 d. ir
lapkričio 1 d. vyko dar du
baigiamieji projekto partnerių
susitikimai
Vokietijoje,
kuriuose buvo aptartos projekto
aktualijos bei kuriamos idėjos
dėl ateities projektų vystymo.
Su užsienio partneriai užmegzti
glaudūs kontaktai ir siekiama
bendradarbiauti ir ateityje.
6. 2012 m. lapkričio 24 –
gruodžio
1
d.
projekto
koordinatorius kartu su kitais
Lietuvos ir Estijos partneriais
vyko į studijinį vizitą į Lenkiją
ir
Austriją,
kurio
metu
didžiausias
dėmesys
buvo
skirtas
susipažinti
su
vykdomomis
strateginio
planavimo veiklomis kitose
savivaldose
bei
perimti
pažangias technologijas, kurias
būtų galima pritaikyti Ignalinos
AE regione.
7. 2012 m. pabaigoje buvo
parengta Ignalinos AE regiono
energijos
naudojimo

12

efektyvumo
ir
alternatyvų
strategija kartu su veiksmų
planais kiekvienai savivaldybei
(Ignalinos ir Zarasų raj. bei
Visagino).
Strategija
bus
patvirtinta
ir
pradėta
įgyvendinti 2013 m. pradžioje.
2.3.

2.4.

ES struktūriniai
fondai. Projektas
„Stacionarių
socialinių
paslaugų
kokybės
gerinimas
Naujojo
Daugėliškio
vaikų
globos
namuose“
administravimas

Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavim
o
per
sieną
programa.
Projektas
„Naujos teminių
kaimų
verslo
plėtros
galimybės
Latgalės
ir
Aukštaitijos
pasienio regione“
(sutr. „Teminiai

Projekto „Stacionarių socialinių paslaugų
kokybės gerinimas Naujojo Daugėliškio
vaikų globos namuose“ administravimas:
veiklų planavimas, atlikimas, valdymas,
viešųjų
pirkimų
atlikimas,
sutarčių
rengimas,
finansinės
ir
veiklų
dokumentacijos
rengimas,
rangovų,
paslaugų teikėjų darbo kontrolė, ataskaitų
rengimas,
viešinimo
priemonių
įgyvendinimas.
Projekto tikslas – pagerinti stacionarių
paslaugų kokybę be tėvų globos likusiems
vaikams Naujojo Daugėliškio vaikų globos
namuose bei sumažinti suvartojamos
energijos sąnaudų kaštus rekonstruojant
nenaudojamą pastatą ir jį pritaikant vaikų
globos namams.

2012-02-08
2014-04-30

1.

Projekto tikslas - smulkiojo verslo
skatinimas kaimiškose vietovėse, siekiant
sukurti teminius kaimus. Teminis kaimas
yra vieta, kur vietiniai gyventojai užsiima
amatais arba yra išsaugoję kitas liaudies
tradicijas (pvz. kepa duoną, renka
vaistažoles ir pan.) ir turi galimybę tuo
užsiimant
pradėti
smulkų
verslą,
pritraukiant turistus ir liaudies tradicijomis
bei menu besidominčius žmones. Tokiuose
kaimuose, turinčiuose savo temą arba idėją,
lankytojai būtų supažindinami su amatų
“paslaptimis”, būtų galima nusipirkti
produktą bei visa kita, kas susiję su ta tema.

2010
m. Projekto metu atrinktuose
gegužės
3
potencialiuose
mėn.
- teminiuose
kaimuose
2012
m. Lietuvos
pusėje
rugpjūčio
(atitinkamai Latvijoje):
mėn.
bus
vedami
specialūs
mokymai (verslo pagrindų,
marketingo ir įvaizdžio
formavimo, amatų);
• ketinantiems
pradėti
verslą bus padedama
parengti verslo planą,
paruošti
kitus
dokumentus,
veiklai

2.

3.

4.

5.

6 mokėjimo prašymų
parengimas;
projektavimo
paslaugos pirkimo
dokumentų
parengimas ir pirkimo
vykdymas;
techninio projekto
ekspertizės pirkimo
dokumentų
parengimas ir pirkimo
vykdymas;
techninio projekto
parengimo kontrolė ir
sprendinių derinimas;
viešinimo priemonių
įgyvendinimas.

1.
2.

3.

4.

5.

6 mokėjimo prašymų
parengimas;
projektavimo paslaugos
pirkimo dokumentų
parengimas ir pirkimo
vykdymas;
techninio projekto
ekspertizės pirkimo
dokumentų parengimas ir
pirkimo vykdymas;
techninio projekto
parengimo kontrolė ir
sprendinių derinimas;
viešinimo priemonių
įgyvendinimas.

Projekto metu atrinktuose 3
potencialiuose
teminiuose
kaimuose
Lietuvos
pusėje
(atitinkamai Latvijoje):
• buvo
vedami
specialūs
mokymai (verslo pagrindų,
marketingo
ir
įvaizdžio
formavimo, amatų vystymo);
• ketinantiems pradėti verslą
buvo parengti verslo planai;
• naujiesiems
teminiams
kaimams
buvo
parengtos
emblemos, sukurtas reklaminis
įvaizdis;

0

0

0

0

0

0

0

22,6

127,6**

150,2
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kaimai“)

reikalingus sertifikatus;
• naujiesiems teminiams
kaimams bus parengtos
emblemos (jos bus ir ant
šiuose
kaimuose
gaminamų
prekių),
įvaizdis, reklama;
• teminių
kaimų
atstovams bus sudarytos
specialios
sąlygos
dalyvauti
verslo
parodose ir mugėse,
didelėse šventėse

Naujas turistinis maršrutas, jungiantis
Lietuvos ir Latvijos teminius kaimus būtų
pagrindinis projekto rezultatas.

2.5.

Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavim
o
per
sieną
programa.
Projektas
„Verslo plėtros
gebėjimų
vystymas
Latgalės
ir
Utenos pasienio
regione“

Projekto tikslas – skatinti verslo stabilumą
bei plėtrą Lietuvos ir Latvijos pasienio
regione.
Projekto uždaviniai:
• Sustiprinti vadybos, verslo pradžios,
eksporto žinias ir įgūdžius tarp veikiančių ir
pradedančių verslininkų, organizuojant
mokymus bei suteikiant konsultacijas.
• Sukurti
tyrimų
ir
technologijų
bendradarbiavimo tinklą tarp verslo,
akademinio
ir
viešojo
sektorių,
organizuojant
seminarus,
pasikeitimo
patirtimi vizitus ir konferenciją.
• Identifikuoti strategines priemones ir
objektus, siekiant pritraukti investicijas į šį

2010m.
lapkričio
mėn.
2012
lapkričio
mėn.

• teminių kaimų atstovams
buvo
sudarytos
specialios
sąlygos dalyvauti mugėse,
šventėse.
Taip pat suorganizuoti 2
pažintiniai
vizitai,
išleisti
lankstinukai, teminių kaimų
tinklo
žemėlapis,
knygų
skirtukai, atvirukai, sukurti
lauko stendai, TV reportažai ir
kt.

Taip pat suorganizuoti 2
pažintiniai vizitai, išleisti
lankstinukai,
teminių
kaimų tinklo žemėlapis,
sukurti
lauko
stendai,
laidos per TV, teminių
kaimų tinklo svetainė
internete ir kt.

Lietuvoje sukurti trys teminiai
kaimai – Lieptų kaimas
Antalieptė, Senolių kaimas
Vajasiškis (Zarasų rajonas) ir
Paukščių
kaimas
Cijonai
(Ignalinos rajonas). Jie jungiasi
į teminių kaimų maršrutą su
teminiais kaimais Latvijoje.
Visuose kaimuose vedamos
edukacinės
programos,
propaguojamos
liaudies
tradicijos, tautosaka, amatai.

1.
suorganizuoti
6
mokymai; iš viso 180
dalyvių;
2. suteiktos konsultacijos
verslo pradžios ir eksporto
plėtros klausimais pasienio
regiono gyventojams ir
verslininkams
(200
konsultacijų);
3.
identifikuoti
patraukliausi investavimo
objektai;
4. parengta investavimo
sąlygų gerinimo regione
galimybių studija;

1. suorganizuoti 6 mokymai; iš
viso 180 dalyvių;
2. suteiktos konsultacijos verslo
pradžios ir eksporto plėtros
klausimais pasienio regiono
gyventojams ir verslininkams
(200 konsultacijų);
3. identifikuoti patraukliausi
investavimo objektai;
4. parengta investavimo sąlygų
gerinimo regione galimybių
studija;
5.
sukurta
patraukliausių
investavimo objektų duomenų
bazė internete;

0

0

22,5

127,5**
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150,0

pasienio regioną bei skatinti eksporto
galimybes.
• Pagerinti paramos verslui infrastruktūrą
pasienio regione.
• Viešinti projekto rezultatus ir veiklas.
Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavim
o
per
sieną
programa.
Projektas
„Aplinkos
gerinimas
plėtojant
Ignalinos
ir
Kraslavos miestų
apšvietimo
sistemas“ (sutr.
„Smart Light“)

Projekto
tikslas
–
dvišalio
bendradarbiavimo metu prisidėti prie
aplinkosaugos gerinimo investuojant į
efektyvesnį energijos išteklių naudojimą bei
rengiant aplinką saugoti skatinančias
kampanijas abipus Lietuvos ir Latvijos
sienos.
Projekto uždaviniai:
• modernizuoti Ignalinos ir Kraslavos
miestų apšvietimo sistemas, centralizuojant
apšvietimo valdymo sistemą Ignalinoje bei
diegiant
LED
aplinką
tausojančias
technologijas Kraslavoje bei Ignalinoje;

2012-07-01
– 2013-0501

5. sukurta patraukliausių
investavimo
objektų
duomenų bazė internete;
6. suorganizuoti 2 mainų
vizitai,
darbiniai
seminarai.

6. suorganizuoti 2 mainų
vizitai, darbiniai seminarai.

Planuojamas
sutarties
pasirašymas 2012 m. kovo
mėn.

Paramos sutartis pasirašyta
2012.07.31.
Pradėti
viešieji
pirkimai
Ignalinos ir Kraslavos miestų
apšvietimo
sistemų
modernizavimo
įrangai
ir
darbams pirkti.
Modernizavimo
darbus
planuojama įvykdyti 2013 m
pirmoje pusėje.

0

0

1,3

7,3

• skatinti visuomenę tausoti aplinką bei
ieškoti
alternatyvų
gamtos
resursų
naudojimui.
Projekto investicinės veiklos:
1.Ignalinos miesto gatvių centralizuoto
apšvietimo valdymo įrengimas.
2.Kraslavos miesto apšvietimo technologijų
keitimas į LED bei Ignalinos miesto
Aukštaičių gatvės apšvietimo lempų
keitimas į LED siekiant pamatuoti
ekonominį ir aplinkosauginį efektus bei
prisidėti prie regiono plėtros viešinant
rezultatus.

15

8,6

3. Ignalinos AE regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijų vykdymas
Ignalinos
AE
regiono plėtros
tarybos
sekretoriato
funkcijų
vykdymas

Pagal VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros
agentūros įstatų 9.4. punktą Agentūra
techniškai aptarnauja Ignalinos AE regiono
plėtros tarybą bei organizuoja Ignalinos AE
regiono
plėtros
tarybos
sprendimų
įgyvendinimą

2012-12-31 Organizuoti 5 posėdžiai,
kuriuose:
1. svarstyti 15 klausimų,
2. priimta 15 sprendimų,
3. parengta 20 raštų

Organizuoti 0 posėdžių
Parengta 11 raštų

0

0

0

0

0

0

0

0

54,4

578,1

632,5

4. Konferencijų salės eksploatavimas, užsakomųjų renginių organizavimas
Renginių
didžiojoje
konferencijų
salėje
organizavimas

Renginių organizavimas susideda iš:
1. org. technikos parengimas ir aptarnavimas
renginio metu (projektorius, kompiuteris,
sinchroninio vertimo sistema, įgarsinimo
technika);
2. šildymo, apšvietimo bei ventiliacijos
sureguliavimas;
3. kėdžių, stalų, rašymo lentų, stendų
išdėstymas;
4. informacijos apie renginį parengimas ir
platinimas:
skelbimų
parengimas,
spausdinimas ir/ar perdavimas į kitas
informacijos perdavimo priemones (spauda,
el. konferencija, el. tinklalapis, reklamos
stendas, skelbimų lenta);
5. kavos pertraukų organizavimas: maisto
produktų
pirkimas,
pateikimas
bei
aptarnavimas renginio metu;
6. dalomosios medžiagos parengimas
(spausdinimas) ir pateikimas;
7. kitos susijusios veiklos pagal poreikį
(vertimo organizavimas, garsinis ir vaizdinis
apipavidalinimas ir panašiai);
8. salės po renginio sutvarkymas

2012-12-31

Surengta
renginių

25

mokamų

Surengta 25 mokamų renginių:

0

Iš viso:

0

0

16

2 PRIEDAS D lentelė
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS AE REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS
per 2012 finansinius metus uždirbtos lėšos pagal paslaugų rūšis

Uždirbtos lėšos. Lt

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Renginių organizavimas
Dūkšto mokyklos renovavimo projekto administravimas
Projekto „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas
Naujojo Daugėliškio globos namuose“ administravimas
Kitos pajamos
Iš viso:

Per ataskaitinius
2012 metus
3951,00
6822,00

Per ataskaitinius
2011 metus
3310,00
6109,20
-

0,00
10773,00

12,85
9432,05

Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais
Lt (+/-)
proc.
+641,00
-6109,20
+6822,00
-12,85
+1340,95

119,37
114,22
2 PRIEDAS E lentelė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS AE REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS
per 2012 finansinius metus gautos lėšos ir jų šaltiniai
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

4.

Gautas finansavimas, Lt

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas (kasinės)
Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. tarpvalstybinio bendradarbiavimo
programa. „Viešosios energetikos alternatyvos“
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. „Naujos
teminių kaimų verslo plėtros galimybės Latgalės ir Aukštaitijos
pasienio regione“
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. „Verslo
plėtros gebėjimų vystymas Latgalės ir Utenos pasienio regione“
Iš viso:

Per ataskaitinius
2012 metus
269393
133231

Per praėjusius
2011 metus
296000
114326

96427

Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais
Lt (+/-)
proc.
-26607
+18905

91,01
116,54

186622

-90195

51,67

74484

66164

+8320

112,57

573535

663112

-89577

86,49
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2 PRIEDAS F lentelė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS AE REGIONO PLĖTROS AGENTŪROS
išlaidos per 2012 finansinius metus ir jų finansavimo šaltiniai

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Socialinio ir sveikatos draudimo įmokos (30,98 proc.)
Įmokos į garantinį fondą (0,1 proc.)
Patalpų išlaikymas ir komunalinė sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Lengvojo tarnybinio transporto išlaikymo sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Ekspertų ir konsultantų paslaugų pirkimo sąnaudos
Kitos ūkio sąnaudos
Trumpalaikio turto sąnaudos
Iš viso

Veiklos išlaidos, Lt
Per ataskaitinius
2012 metus
182470,29
56529,29
364,95
7915,17
3747,32
9838,81
705,00
2420,00
3474,65
2633,55
270099,03

Per 2011 metus
180304,19
55858,23
180,47
14718,19
3412,54
11940,74
291,00
2000,00
4718,90
5648,59
279072,85

Ataskaitinių metų palyginimas su
praėjusiais metais
Lt (+/-)
Proc.
+2166,10
+671,06
+184,48
-6803,02
+334,78
-2101,93
+414,00
+420,00
-1244,25
-3015,04
-8973,82

101,20
101,20
202,22
53,78
109,81
82,40
242,27
121,00
73,63
46,62
96,78
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1 PRIEDAS
Viešosios įstaigos Ignalinos AE regiono plėtros agentūros 2013 m. veiklos planas
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Priemonės aprašymas

Rezultatas

Reikalingos
lėšos tūkst.
Lt

1. laiku, kokybiškai ir teisingai atliktas VĮ Ignalinos
AE
eksploatavimo
nutraukimo
fondo
lėšų
administravimas;
2. parengtos 4 priemonių įgyvendinimo sutartys 2013
m.;
3. priimtos ir patikrintos 4 paraiškos 2014 m.;
4. pateikta suvestinė paraiška 2014 m. ;
5. patikrinta 16 ketvirtinių ataskaita;
6. patikrintos 4 metinės ataskaitos;
7. išsamiai patikrinta iki 25 procentų vykdomų
priemonių (projektų);
8. atliktas 2003-2009 metais įgyvendintos SVV plėtros
programos „Parama verslo plėtrai“ projektų
monitoringas (18 įmonių)

279,00

Įvykdymo
terminas

1. VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administravimas
1.1.

Viešosios įstaigos
Ignalinos
AE
regiono
plėtros
agentūros veiklos
finansavimas

Agentūra surenka Visagino savivaldybės administracijos, Ignalinos darbo biržos,
VĮ „Visagino energija, AB LESTO paraiškas, vertina pateiktas paraiškas ar jos
parengtos pagal VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo
taisykles. Jei pateiktos paraiškos neatitinka Taisyklių reikalavimų, jos grąžinamos
Priemonės vykdytojui patikslinti per Taisyklėse nustatytą laiką. Įvertinusi
paraiškas, Agentūra rengia paraiškų suvestinę ir teikia ją fondo administratoriui –
VĮ Energetikos agentūrai. Fondo valdytojui priėmus sprendimą dėl fondo lėšų
skyrimo priemonėms finansuoti, Agentūra informuoja Priemonės vykdytoją apie
Fondo valdytojo sprendimą. Jei nuspręsta skirti lėšų priemonės įgyvendinimo
finansavimui, Agentūra parengia sutarčių tarp Fondo valdytojo, Priemonės
vykdytojo, kuriam nuspręsta skirti Fondo lėšų tam tikrai Programos plane
numatytai priemonei įgyvendinti, ir Agentūros, kaip Fondo administratoriaus,
projektus. Suderintos sutartys, pasirašytos Agentūros direktorės, siunčiamos
Priemonės vykdytojui. Gavusi Priemonės vykdytojo pasirašytas sutartis,
Agentūra teikia jas pasirašyti ir registruoti Fondo valdytojui. Po to vieną sutarties
dėl priemonės vykdymo egzempliorių grąžina Priemonės vykdytojui. Priemonių
įgyvendinimo laikotarpiu surenka iš Priemonių vykdytojų ketvirtines ir metines
ataskaitas, parengia savo administruojamų priemonių Fondo lėšų naudojimo
ataskaitų suvestinę, kuri teikiama VĮ Energetikos agentūrai. Agentūra vertina
programos vykdytojo pateiktų dokumentų atitiktį ataskaitose nurodytoms
faktinėms išlaidoms, dokumentų atitiktį taisyklių reikalavimams, tikrina, ar
išlaidos patirtos vykdant priemonę ir ar jos tinkamos apmokėti. Agentūros
darbuotojai atlieka ankstesniais metais įgyvendintos SVV plėtros programos
„Parama verslo plėtrai“ projektų monitoringą

2013-12-31

2. Projektinė veikla
2.1.

ES
struktūriniai
fondai. Projekto
„Stacionarių
socialinių
paslaugų kokybės
gerinimas
N.
Daugėliškio vaikų
globos namuose“

Projekto „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas N. Daugėliškio
vaikų globos namuose“ administravimas: veiklų planavimas, atlikimas, valdymas,
viešųjų pirkimų atlikimas, sutarčių rengimas, finansinės ir veiklų dokumentacijos
rengimas, rangovų, paslaugų teikėjų darbo kontrolė, ataskaitų rengimas,
viešinimo priemonių įgyvendinimas.
Projekto tikslas – pagerinti stacionarių paslaugų kokybę be tėvų globos likusiems
vaikams N. Daugėliškio vaikų globos namuose. To siekiant bus renovuotas N.
Daugėliškio vaikų globos namų pastatas, taip pat bus įdiegtos energijos taupymo

2012 m.
vasaris –
2014 m.
balandis

1.
2.
3.
4.
5.

rekonstrukcijos darbų pirkimas;
techninės priežiūros pirkimas;
statybos darbų vykdymo kontrolė;
7-9 mokėjimo prašymų parengimas;
viešinimo priemonių įgyvendinimas.

3,7
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2.2.

administravimas
Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavimo
per
sieną
programa.
Projektas
„Aplinkos apsauga
plėtojant
apšvietimo
sistemas Ignalinos
ir
Kraslavos
miestuose“
(sutrumpintai
–
„Smart Light“)

priemonės.
Projekto tikslas – dvišalio bendradarbiavimo metu prisidėti prie aplinkosaugos
gerinimo investuojant į efektyvesnį energijos išteklių naudojimą bei rengiant
aplinką saugoti skatinančias kampanijas abipus Lietuvos ir Latvijos sienos.
Projekto uždaviniai:
• modernizuojant Ignalinos ir Kraslavos miestų apšvietimo sistemas –
centralizuojant apšvietimo valdymo sistemą Ignalinoje bei diegiant LED aplinką
tausojančias technologijas Kraslavoje bei Ignalinoje;

2012
m.
balandžio
mėn.
–
2013
m.
spalio mėn.

• skatinti visuomenę tausoti aplinką bei ieškoti alternatyvų gamtos resursų
naudojimui.

1. Ignalinos ir Kraslavos mokyklų mokiniai bus
mokomi apie gamtosaugą, atsinaujinančius energijos
resursus, jų saugojimą;
2. mokiniai dalyvaus idėjų konkurse minėtomis
temomis;
3. laimėtojai dalyvaus stovykloje;
4. projekto metu taip pat bus organizuojamas dviračių
maratonas, pažintiniai vizitai.

225,00

3. Ignalinos AE regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijų vykdymas
3.1.

Ignalinos
AE
regiono
plėtros
tarybos
sekretoriato
funkcijų
vykdymas

Pagal VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros įstatų 9.4. punktą Agentūra
techniškai aptarnauja Ignalinos AE regiono plėtros tarybą bei organizuoja
Ignalinos AE regiono plėtros tarybos sprendimų įgyvendinimą

2013-12-31 Organizuoti 3 posėdžiai, kuriuose:
4. svarstyti 10 klausimų;
5. priimta 10 sprendimų;
6. parengta 10 raštų

1,00

4. Konferencijų salės eksploatavimas, užsakomųjų renginių organizavimas
4.1.

Renginių
didžiojoje
konferencijų salėje
organizavimas

Renginių organizavimas susideda iš:
1. org. technikos parengimas ir aptarnavimas renginio metu (projektorius,
kompiuteris, sinchroninio vertimo sistema, įgarsinimo technika);
2. šildymo, apšvietimo bei ventiliacijos sureguliavimas;
3. kėdžių, stalų, rašymo lentų, stendų išdėstymas;
4. informacijos apie renginį parengimas ir platinimas: skelbimų parengimas,
spausdinimas ir/ar perdavimas į kitas informacijos perdavimo priemones
(spauda, el. konferencija, el. tinklalapis, reklamos stendas, skelbimų lenta);
5. kavos pertraukų organizavimas: maisto produktų pirkimas, pateikimas bei
aptarnavimas renginio metu;
6. dalomosios medžiagos parengimas (spausdinimas) ir pateikimas;
7. itos susijusios veiklos pagal poreikį (vertimo organizavimas, garsinis ir
vaizdinis apipavidalinimas ir panašiai);
8. salės po renginio sutvarkymas

2013-12-31

Surengta 20 mokamų renginių

1,00

Iš viso:

509,7
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