ATASKAITA PEL LIE TLJVOS RESPLIBLIKOS ENERGETIKOS MINISTER1JOS
KOVOS SU KORU PUJA 2014-2016 MET PROGRAMOS IGVVENI)INIM()

Energetikos rninisterija) teikia
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau
Lietu’os Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2014—2016 met4 progranlos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 in. bire1io 18 d. sakyrnu Nr. 1-161
Dè1 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2014-2016 rnetq
programos patvirtinirno” (toliau Prograrna), galiojusios flUO 2015 m, liepos 10 d. iki 2016 rn.
—

gruodio 31 d., priemoniq jgyvendinirno rezuitatus pagal Prograrnos priemoniq jgyvendinimo
priernoniq p1an:
didinti skaidrum4, mainti korupcijos tikimybç Energetikos ministerijos
valdymo srityje, vykdyti korupcijos prevencijos vietirn.
Tikslas

—

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Didèj antis visuomenés pasitikejimas energetikos sektoriumi, maéj antis pakantumas
korupcijai, ma2iausiai 5 proc. (apklausq duomenys), lyginant su praejusiais metais.
siam tikslo rezultato kriterijui jvertinti yra naudojami duomenys i nauj ausio tyrimo
,,Lietuvos korupcijos emô1apis 2016”. Tyrimo metu buvo tiriamos trys tikslinès grupés:
Lietuvos gyventojai, verslo rnoniq vadovai ir vaistyhés tarnautojai. I viso buvo apklausti 1002
Lietuvos gyventojai, 503 verslo moniq vadovai, 502 vaistybés tarnautojai.
Visos tikslinés grupês korupcij4 kaip reikinj vertina neigiarnai. Maéja verslininkq, kurie
del kokiq nors prieasi4 pateisina korupcij: ,,tai sutrumpina administraciniq procedunj 1aika”
(nuo 27 proc. 2014 m. iki 23 proc. 2016 m.), tai ,,sutepa” neefektyviai veikianius vaistyhinius
rnechanizmus (nuo 24 proc. iki 21 proc.), tai kompensuoja maus vaistyhés tarnautoj4
atlyginimus (nuo 19 proc. iki 14 proc.).
42 proc. Lietuvos gyventojq mano, kad korupcijos rnastai per 5 metus iaugo, 31 proc.
kad nepakito ir 14 proc.

—

—.

kad sumaejo. 2008 m. mananiq, kad korupcijos mastai per 5 inetus

padidCjo, huvo 77proc., 2011 rn. -53 proc., 2014 rn.

35 proc., t.y. nuo 2008m. iki 2014 rn.

huvo stehirna vrtiuin1q gerëinrn tendencija, o per pastaruo.sius dvejw ntus nigin
vertinirn4 padaugejo 7 procentiniais punktais. Taip pat pablogéjo pastarqjq 12 ménesit
dinamikos vertinimas. 2005 m. rnananëiq, kad korupeijos rnastai per 12 men. padidejo, buvo 64
proc., 2007 m.

--

54 proc., 2008 m.

—

66 proc., 2014 m.

26 proc., o 2016 m.

Energetikos ministerijos vertinimas taip pat pasikeitC
kontekste:

2014

in.

duornenimis

korumpuoiausiq rninisterijq

—

Lnergetikos

j

—

36 proc.

geraj pusç kit ministerij4

ministerija buvo vertinaina kaip viena

jai apklausose i vis ministeriji. skirta 2 vieta: apie 1 7 proc

gyventoji4 teige. kad Iahai korumpuota ministerija, ;Inones ir jq ‘vadovai

—

8 proc.. kad lahai

korumpuota. vaistyhés tarnautojai
ministerija rntkrito

—

16 proc. 2016 m. apklausq duomenimis Fncrgelikos

3 viet gyvenlojq apklausose (19

ministerija) bei 6 viet jrnoniq ir

jq

proc. teigé,

kad tai lahai korumpuota

vadov4 (8 proc. kad lahai korumpuola) ir valstybês

tarnaulo[q (13 proc. kad Iabai korumpuota) apklausose.

Taigi, lyginant su 2014 in., visuornenés nuomone iaugo korupcijos. kaip problemos
svarha, padaugêjo nurodanëi4, kad iaugo korupeijos mastai per 5 metus ir per 12 mènesi4,
padaugéjo teigiani, kad labai paplitusi korupcinê situacija, kai verslininkai siekia paveikti
partijas. Néra abejoniq, kad iq vertininl4 kaita yra susieta su 2016 m. p1aiai nuskarnhéjusiais
atskleistais korupciniais jvykiais. Kita vertus, didéja nepakantumas korupcijai ir kyininkavirnui,
maeja pasirengirnas duoti kyj, rnaéja kyiij prievartavimo ir davimo indeksai, maeja
korupeine patirtis. Taip pat per du metus iaugo STI inomurnas ir reputacija, padidejo
inornumas, kur kreiptis del korupciniq vykiq. Todél is Programos tikslo rezultato kriterijus
laikomas pasiektu, tinkamai vertinant besikeiianöi4 situacij ir tiksiingai dirbant korupcijos
prevencij Os srityj e.
2. Vieqjq pirkinu. per centrinç perkanij organizacij (CPO) skaiiaus padidéjimas
procentais, lyginant su praêjusio laikotarpio programos (2011-2013 m.) jgyvendinimu.
iam Prograrnos tikslo rezultato kriterijui pasiekti buvo vertinarni praéjuSio laikotarpio

programos (2011-2013 m.), kaip startinio atskaitos tako, lygaus 0, ir nurodytu laikotarpiu
vykdyti eleklroniniai vieieji pirkimai visi vieijjq pirkim kontekste.
2014 m. 9 i 11 pirkimq huvo elektroniniai vieieji pirkirnai (iskyrus maos vertés
vieuosius pirkimus) (82 proc.); 2015 m. 10 i 10 pirkimi. buvo elektroniniai vieieji pirkirnai
(iskyrus maos vertés vieuosius pirkimus) (100 proc.); 2016 m. 12 i 17 pirkirnii buvo
elektroniniai vieieji pirkirnai (iskynis maos vertés vieuosius pirkirnus) (71 proc.). Todél is
Prograrnos tikslo rezultato kriterij us pasiektas.
3. Apmokyti. darbuotoji
, dalyvavusiq mokyrnuose, skaiiaus padidejimas iki 70 proc.
4
per ios programosgyvendinimo 1aikotarp.
I yginant su praejusio laikotarplo prograrnos (2011=201 3 rn), kaip startinio atskaitos
tako, hgaus 0, nurodytu laikotarpiu korupcijos prevencijos temomis huvo aprnokyta 74 proc.
Energetikos ministerijos valstybCs tarnautoj ir darhuotojq, dirhanèiq pagal darbo sutartis (fr.
priemonç emiau), skaiöiuoj ant nuo visq dirhanciq asrnenq, ir 70 proc. VE1 vaistyhés tarnautojq
ir darhuotojt
. dirhanh pagal darho sutartis (fr. priemonç erniau), skaiiuojant nuo visq
1
dirbaniq asrnenq. is Progranios tikslo rezultato kiiterijus pasiektas ir netgi virytas, todél
antikorupeinis vietirnas, kaip

neatskiriama kasdieninè jstaigos veikia, prisideda prie visos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos tikslq jgyvendinimo, pasitikéjimo vaistyhCs
institucijornis ir jq priirntq sprendiml skaidrurno didinirno bei 4
bendruj vaislybingumo pagrindq
stiprinitno

Udaviisys

—

rengti ir skeibti Energetikos ministerjjos

ir

VEI programas bei Aims teisês

aktiis irjq jgyi’endinimo ataskaitas korupcijos prevencijos srityje.

1 priernone: parcngti ir patvirtinti korupcijos pasireiskirno tikirnybés nustatvrno apra
bei pagal ii nustatyli korupcijos pasireikiino tikimybc Energetikos ministerijoje ir VEI.
Lauki arno rezuhato vertinimo kriterijai: parengtas Korupcijos pasireikiino tikiniyhOs nustatymo
apraas ir kasmet molyvuota ivada del korupcijos pasireikirno tikirnybCs.
P1-1emo?ls /gyvendinirnas. Vaistybiné energetikos inspekcija

prie

Energetikos

VET) 2015 rn. spaLio 23 d. ratu Nr. 2R-3219 pateikC Energetikos
rninisteriai savo niotyvuot isvad del korupcijos pasireikimo tikirnybes. 2015 rn. 1apkriio 6 d.
priimtas VET virininko sakymas Nr. 1V-91 ,,DCl K.orupcijos pasireikiino tikimyhes nustatyrno
ministerijos (toliau

—

Valstybinôje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos aprao patvirtinirno”.
Energetikos Ininisterijos Korupcijos pasireikimo tikirnybés apraas patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2015 in. 1apkriio 11 d. jsakymu Nr. 1-256 ,,I)él Korupcijos
pasireikimo tikimybes aprao patvirtinimo”. Korupcijos pasireikimo tikiinybe Energetikos
ministerijoje ir VET nustatyta, kaip numatyta teisCs aktuose, 2015 met4 111 ketvirtj, ji paskeibta
Energetikos ministerijos tinklalapyje ir 2015 m. 1apkriio Ii d. ratu Nr. (5.3-04) 3-3005 pateikta
vertinti Lietuvos Respublikos specialiujq tyrimq tarnybai (toliau STT). 2016 rn. VEI savo
—

2016 m. rugséjo 26 d. ratu Nr. 2R-2771 pateiké Energetikos ministerijai savo motyvuot ivad
del korupcijos pasireikimo tikimybés. Energetikos ministerija savo ruotu atliko Energetikos
ministerijos ir VET korupcijos pasireikimo tikimybés vertinima 2016 metq lIT ketvirt ir savo
2016 m. spalio 31 ratu Nr. (5.3-04)3-2329 pateiké ivad jvertinti SIT. Sios priemonés
jgyvendinimas parodé, kad Energetikos ministerija ir VET veikia grietai laikydamosi teisés aktl4
(jskaitant ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos statymo) reikalavimq, joms numatytas
funkcijas ir pareigas vykdo pagal aikiai suformuluotus principus, savo veikioje tinkamai
utikrina teisinio reguliavirno ir administraviino procedtir4 skaidrum.
Priemoné laikytina fgyvendinta.

2 priemoné: utikrinti vaistybés jmonig, veikianèig energetikos srityje, valdymo
organizavimo ir nustatytg tikshj igyvendinimo kontrolés bei veikios prieiüros skaidrum,
skelbiant jq priirntus norminius teises aktus ir sprendirnus. Laukiarno rezultato vertinimo
krierijai: 1i .sik14 ir spreFidiiii
4 Vicsimio bei skaidrunlo tikrinimas.
Priemonés /gyvendinirnas. U kLausus imoniq (V{ Radioakty v ii
jq atliekl4 tvarkymo
4
agentttra, VJ Energetikos agentura, V Ignalinos atomine elektriné, Vj Lietuvos nallos produkt4
agenttira) 2015 m. spalio 27 d. ratuNr. (5.7-04)3-2878, kaip jos jgyvendina
priemonç, pagal
gaulus atsakymus nustatyta, kad norminiq teisés aktq monCs nepriirna, o individualaus pobudio
teisés aktus imones naudoja vidaus reikrnéms (pvz., skeihia vidinése inforniacinCse sistemose).
Apie priirntus sprendirnus imones intbrrnuoja atitink.amas institucijas (pvz., Registri centn ir
t.t.) arba vieai paskelbia SaVO internetinése svetainése. Atsive1giant susidariusi situacij,
priemoné pakoreguota pagal pateiktq inforrnacij panaikinant odius ,,norrninius leisCs aktus
ir”. 2016 in. monCs hili aktyviai skeihé savo sprendimus ir infbrinacijq savo internetinCse
svLtarnee padaugeo p1incsmq gei au hLndraujama su ziniask]aida ir ‘arto1ojais I nrg til 0’

iiinisterija patenkinta vykstaniais pasikeitimais, gauna vis reikiam infbrinacij. tad tikimasi,
kad vlsi vartotojai gaus naudos i ios priemonés jgyvendinimo, rasdami aiki ir sami
inforrnaci rnoniq internetinése svetainése. I)éI priemones nuolatinio pohudzio plamiojama
panai prlemonç suformuluoti ir Kovos su korupcia 2017-202() rn. prograrnoje.
Priemonë laikviina jg’vendinia,
3 priemoné: energetikos 1rnonese, kuriose akcrninko teises atstovajjLnergetikos
ministerija, diegti antikorupci jpjjti}as. Laukiamo rezultato vertinirno kriterij ai: visose
Energetikos mmisterijos valdornose monese diegtos anhkorupcijos politikos.
Priernonë jgyvendimrnas. Pagal Eriergetikos ministerijos 2015 m. spalio 27 d. ratu Nr.
(5.7-04)3-2879 pateikt uk1ausirn AB ,,Litgrid”, AB ,,Amber Grid”, 1JAB ,,Epso-G” ir AB

,,Klaipêdos nafta”. Gautuose atsakymuose 1JAB ,,Epso-G” ir AB ,,Amber Grid” nurodé, kad
2015 m. ba1andio 16 d. patvirtinta Antikorupcijos politika bei rengiarnas Etikos kodeksas
(patvirtintas 2016 m. rugpjüio 30 d.), AB ,,Litgrid” taip pat rengiarnas Etikos kodeksas
(patvirtintas 2016 m. kovo 31 d.), AB ,,Klaipédos iiafta” turi ga1iojant Etikos kodeks4 ir
rengianla Nulinés tolerancij os korupcij ai politika.
2016 m. visikai ubaigus ,,Epso-G” jmoniq grupés konsolidavirno procesus,
priernonç gyvendinaniq jmoni liko 2: AB ,,Klaipèdos nafta” ir UAB ,,Epso-G”, kurios
Energetikos ministerijai 2016 m. rugséjo 16 d. ratu Nr. (5.7-04)3-201 8 uk1ausus apie ios
priemonés jgyvendinirn4, pateiko savo atsakymus. AB

,,

Klaipédos nafta” informavo, kad 2016

m. rugsejo 5 d. jsigaliojo AB ,,Klaipèdos nafta” korupcijos netoleravirno politika, kurioje
nustatyti pagrindiniai korupcijos prevencijos principai ir reikalavimai bei apibrétos pagrindines

jq laikyrnosi gairés. ios politikos nuostatos taikomos visiems jmonés darbuotojams, valdymo ir
prieiuros organq nariams, treiosiorns a1ims, veikianiorns monés vardu. Kiekvienas naujai
priimamas darbuotoj as adaptacij os proceso metu yra supaindinamas su jan ivardintais
dokumentais, jam paaikinarnos galimos korupcijos apraikos ir büdai, kaip to ivengti. Apie
naujai jsigaliojusius dokumentus darhuotojams pranearna vidiniarne savaitratyje, kuriame
trumpai ir glaustai pateikiama svarhiausia informacija i naujo dokumento. is savaitratis
platinamas el. patu ir talpinarnas jmonés skelhimq lentose.
UAB ,,Epso-G” generalinis direktorius 2016 m. baiand’io 7 d. sakymu Nr. BV-6 ,,Dél
korupcijos prevencijos ,,Epso-G” jmoniq grupés mastu utikrinirno” sudaré darho grupç, kuriai
pavede vertiuti esamas kôrupcijos prevencij4 regiaiiientuoj ancias tvarkas ir taikomas kihipcijos
prevencijos priemones, parengli ir pateikti konkreëius pasiulymus, kaip pagerinti korupcijos
prevencij visos monr grupés mastu. IJAB ,,Epso-G” generalinio direktoriaus 2016 m. liepos
11 d. frakynili Nr. BV patvirtinta UAB ,,Epso-G” moniq grupés korupcijos prevencijos politika,
nustatanti pagrindiiiius konipcijos prevencijos principus ir reikalavirnus hei jq laikytnosi
utikrinimo gaires, kuri4 jgyvendinimas sudaro prielaidas bei s4lygas gyvendinti aukäiausiiis
skaidraus verslo vykdymo stmdartus. is dokumentas patalpintas ,,Epso-G” internetinéje
svetainéje. Sios priemonés jgyvendinimu siekiarna skaidresnés ir aikesnës korupcij Os
prevencijos veikios

kuri leistq tinkaniai ir teisétai atlikti
Prie,noné iazkytina i i’endinta,
jnlonese,

savo

funkcijas

ir pareigas.

1/1t,i’inrs tiit:inti korupcijos prielaida.s skaidrinant leisil?j reguliaviinq.
I priernonê: uhikrinti auditorig, vidaus auditorig ir kitg kompetentingu instituciig
pateiktg rekomendaciig jgyvendinim4. Laukiarno rezultato vertinirno kriterijai: jvykdytq ir
—

nejvykdytq rekornendacijt santyk is, proc.
Priemonés jg’VCfldirn11hiS Energeli kos

mm

isterijoj e i anksiau huvusiq auditq
rekornendacijq buvo Iikç negyvendintos 3 auditq rekomendacijos, i kurii. 2 minimu laikotarpiu
gybendintos.
Nr. VA-P-20-1 1-7 ,,Nacionalinés energijos vartojimo efektyvumo didinirno 2006-2010
metais prograrnos jgyvendinirnas”, visikai gyvendinta 2016 m. lapkriëio 3 d. priérnus Lietuvos
Respublikos energij Os efekty vumo didinirno jstatyrna
Nr. VA-P-20-2-1 8 ,,1)augiabuëil4 namq i1dymo ir karto vandens sistemq prieiura”
-

-

sufonmiluola rekomendacija ,,Suderinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 rn.
spulio 27 d. jsakymo Nr. 1-264 ,,DéI piniginiq baud4 skyrimo ir jq dydio nustatyrno taisykliq
patvirtinirno” nuostatas su i1urnos ükio jstatyrnu.” Rekomendacijos jgyvendinimo galutinis
terminas huvo numatytas 2016 m. gruodio 31 d., energetikos ministro 2015 m. vasario 18 d.
jsakymu Nr, 1-50 buvo atlikti palceitimai, apie juos praneta Vaistybes kontrolei, todOl
rekornendacija jgyvendinta;
Nr. FA-P-30-1 -71 ,,Dèl Lietuvos Respublikos savivaldyhése atlikto vaistybOs 1éq ir
vaistybés turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais valstybinio fmnansinio (teisètumo) audito
rezultatil” rekomendacijos gyvendinirno terminas pratçstas iki 2017 m. liepos 1 d., todèl
-

rekomendacija minimu laikotarpiu kol kas nejgyvendinta.
Taip pat huvo gauta 2015 m. vasario 27 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-3-2
,,Valstybinio audito ataskaitoje ,,Elektros energetikos sektoriaus pertvarka” pateiktos
rekomendacijos gyvendinimas”, kurioje suformuluota rekomendacija Energetikos ministerijai:
,Jeisés aktuose Valstybinei kainq ir energetikos kontrolés kornisijai suteikti teisç gauti vis
reika1ing informacij i dukterinii.j ir asocijuot4 elektros energetikos pnones aptamaujanit1
bendroviq apie jq sqnaudas, pajamas, sutartinius jsipareigojimus ir kainodaras, kai su jomis
sudaronii vidaus sandoriai arba prekés, paslaugos ar darbai perkarni i iq monii kaip i
vienintelio pasirinkto tiekéjo.” Rekomendacijos gyvendinimo terminas buvo nustatytas 2015 m.
gruodio 3 1 d., taiau pratçstas iki 2017 m. liepos 1 d., todél rekomendacija dar negyvendinta.
Lictuvos Respublikos valslybes kontrole 201 5 in. liepos 10 d: paleik valsiybinio audi to
ivad Nr. FA-P-20--5, kurioje nurodo, kad Energetikos ministerija visais reikmingais
atvi1giais 2014 metais va[stybés 1êas ir turtq valdé, naudojo ir disponavo jais teisétai ir naudojo
jstatymil nustatytierns tikslams. Papildorn4 rekornendacijq ioje ivadoje nepateikta.
Taip pat Lietuvos Respublikos vaistybOs kontrolé 2015 m. bire1io 29 d. iankstinio
tynmo ataskaitoje Nr. IT-5 ,,Vieuosius interesus atitinkaniq paslaugq tiekitnas elektros
energetikos sektoriuje” pateiké pasiUlyrnus, kaip pagal Vicuosius interesus atitinkanëi4
paslaugq elektros cnergctikos sektoriuj e peri üros veiksmq plan4 tohulinti v ieuosi us interesus
atitinkanéi4 paslangl4 reglarnentavHn4 ir administravirn. Pasiulymai priimti.
I ietuvos Respublikos energerikos mninisterija gav 2016 in. liepos 11 d. valstyhinio
audito ataskaitoje Nr V A. P 40 1 —1 0 ,,Ar vaislybés institucijos pasireilgusios ekstrernatiosioms

siluacijotns” pateikias rekornendacijas: ,,Siekiant. kad atsarginé sleptuvè Vaistybés ekstremaliqjq
situacijq operacijq centrui atitiktq nustatytus jrengirn() reikalavimus, numatyti prietnones
Priegaisrinês apsaugos ir geihejirno deparlamento nustatytierns trükumams paaIinti arha
inicijuoti Vyriausybos nutarirno, kuriuo nustatytas atsarginés slêptuvés poreikis ir energetikos
mini stras paskirtas atsaki ngu asrneniu u jos jrengiino organizavim, patiks1inirn.” Priernonés
gyvendinirno terminas buvo nustatytas iki 2016 in. Iapkriio 30 d., pratçstas iki 2017 rn. kovo 31
d., priernone pradéta jgyvendinti.

Tad i ‘visq minimu Jaikotarplu gautq ir jgyvendinam4 7 rekomendacijq 4 gyvendintos
(i 4 vienoje pastahi4 nepateikta) 57 proc., o 3 rekornendacijos pradétos jgyvemlinti, taciau jq
gyvendinitno terminas dar nesuéjçs (43 proc.).
Energetikos ministerijos Vidaus audito skyrius atliko VET vykdomos energetikos objektq
—

ir renginiq kontrolés vidaus auditq ir 2015 m. 1apkriio 9 d. huvo pateikta audito ivada Nr.
(16.3-02)43-2. Rekoinendacij jgyvendinimo priemoniq planas 2015 m. 1apkriio 23 d.
suderintas su Vidaus audito skyriumi, galutinis gyvendinimo teminas 2016 rn. kovo 3 1 d.
Visos rekomendacijos gyvendintos. Taip pat Vaistybés kontrolé atliko civilinés saugos
—

va1styhin veikios auditq, jo pahaiga
rekornendaciji.j pateikta nebuvo.

—

2016 m. vasario 26 d. Ataskaitoje VET skirtq

Priemonë laikytina jgyvendinta.

2 priemoné: analizuoti ir tobulinti teisinç baze, ypating démesj skiriant teisés aktains,
4 papildonni teisig suteikimg ar
reglamentuojantiems leidimg, nuolaidg, lengvatg ir kitoki
1 projektq skaiius.
apribojirn. Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai: teisés aktt
Prie,nonës fgyvendinimas. Pagal Energetikos ministerijos parengtus, priirntus ir 2015 In.
liepos 1 d. siga1iojusius jstatynu projektus

—

Lietuvos Respublikos elektros energetikos

statymo Nr. VJII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnii4 pakeitimo ir 21 straipsnio pripainimo netektisiu
galios statymas Nr. X1I-1665 ir Lietuvos Respublikos atsinaujinaniq itek1iq energetikos
statymo Nr. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsniq pakeitimo statyrnas Nr. X1I-1666
numatyta, kad leidimq veiklai elektros energetikos sektoriuje idavimo,

—

termino pratçsimo

funkcij4 hei leidiinais reguliuojamos veikios prieiur i Energetikos ministerijos perima VEI.
Energetikos ministerijos specialistai nuolat teikia konsultacijas del leidimq idavirno ar
pratçsimo, del Veikios elektros energetikos sektoriuje leidiinq idavirno taisyk]i4, patvirtintq
Lietüvos I{cspublikOs eneigetikOs thiñistiO 2013 m. spalio 22 d. jsakyinü Nr. 12J2 ,,JJel

C1iiOS

elektros energetikos sektoriuje leidimq idavimo taisyk1il patvirtinimo”, nuostatq taikyino, teikia
kit metodologinç pagalb4 VEI. Savo ruotu VEJ teikia pasiulyinus del galimo teisinio
reglamentavimo keitimo —2015 m. gegués 22 d. ratu Nr. 2R-1597 ,,1)él leidiinq verstis veikia
elektros energetikos sektoriuje” ir 2015 m. Lapkriio 2 d. ratu Nr. 2R3325 ,,I)él Veiklos
elektros energetikos sektoriuje leidirn4 idavirno taisykli
4 pakeitim&’. 201 5 inetais buvo
patvirtintas I (vienas) Veikios elektros energetikos sektoriuje Ieidim4 idavimo taisykli4
pakeititnas

—

Lietuvos Respublikos energetikos rninistro 2015

in.

liepos 2 d. jsakymas Nr. 1-171;

VU priéme iuos virininko jsakymus, reg1amentuojauius tam tikras tvarkas, teises ir
aisal< omyhç:

—

VEI viriniriko 2016 rn. gruodio 30 d. sakymas Nr. I V—I 06 ,,DéI Energetikos

renginiq eksploatavimo ‘eikIos atestatq idavimo tvarkos aprao pa(vit’tiflifflO”
-

VEI virininko 2016 m. gruodio 29 d. sakymas Nr. I V—I 03 ,,Dél 1nergetikos

jrengini4 tikrini mo energetikos

renginio

eksploatavimo atitikties dekiaracijomis ivarkos aprao

patvirtini me”;
-

VET virminko 2016 m. gruodio 2$ d. sakyrnas Ni. I V-102 ,,I.)êl Vaistyhines

energetikos inspekcijos prie Energelikos ministerijos virininko 2012 m. gruodio 12 d. jsakymo
Ni. IV-148 ,,I)él Vaistybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikq
vertinimu pagrjsto energetikos objektq ir jrenginil3 prieiLiros veikios inodelio ivirtininie”
pakeitiino’;
-

VEI virininko 2016 m. hirelio 2 d. jsakymas Nr. 1V-59 ,,DêL sertifikavinio

staigos vykdomi atestaviine procedun patikriniino akto formos patvirtinimo”;
-

VET virininko 2016 m. gegués 31 d. jsakymas Nr. lV-51 ,,Dêl Taikinainojo

tarpininkavimo Valstybinèje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisykli4”;
-

VET virininko 2016 m. gegues 16 d. frakymas Nr. 1V-48 ,,Dèl Naflos produktq

tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonil4 kontrolés tvarkos aprao patvirtinimo”;
-

VET virininko 2016 rn. gegués 16 d. sakymas Nr. IV-47 ,,I)êl Vaistybines

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos virininko 2011 m. sausio 12 d. sakymo
I V-5 ,,DéI dokumentq administraciniq teisés paeidimq bylose rekomenduojamq fonmi bei 14
upi1dymo taisykliq patvirtinimo” I punkto 1.1. papunkio pripainimo netekusiu galios”;
VET virininko 2016 m. ba1andio 20 d. jsakymas Nr. 1V-43 ,,Dél Sertifikavimo
jstaigos parengtos energetikos darbuotoj q kategorijl4 sertifikavimo schemes derinimo tvarkos
aprao patvirtinimo”;
-

-

VEI virininko 2016 m. ba1andio 5 d. jsakymas Nr. 1V-33 ,,Dél Vaistybinés

energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos virininko 2014 m. 1apkriio 27 d. jsakymo
1V-95 ,,Dêl Vaistybines energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstov4
dalyvavimo statyhos ubaigirno komisijose ir paym apie energetikos jrenginiq techninès
hãklés patikrinim idavirno tvarkos aprao patvirtinimo” pakeitimo”;
VET virininko 2016 m. kovo 16 d. jsakymas Nr. 1V-30 ,,Dél daugiabuèio namo
i1dyrno ir karto vandens sistemi4 pcriodiniq patikrinimq tvarkos aprao, patvirtinto Valstybines
-

e.nergetikos inspekcijos piie LncrgetikOs ministerijos viriiunko 201i ni. hire1io 25 d. Isakyillu
Nr. IV-4, pakeitimo”;
-

VET virininko 2016 in. kovo 14 d.

jsakyrnas

Nr. IV-27 ,,DéL Kitq (ne huitiniq)

vartotojq ir energetikos inonil4 gin& neteisrninio sprendimo Vaistyhinéje energetikos
inspekeij oje prie Energetikos ministerijos procedüros taisykliq patvirtinirno”;
VET virininko 2016 in. sausio 6 d. jsakyrnas Nr. 1V-3 ,,DéI Vaistyhines
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos virininko 201 5 rn. sausio 27 d. jsakymo
-

Nr. 1V—7 ,,Dél ianksiiiiês privalomos 4
skuiid ir ginq nagnnejimo ne teisme tvarkos aprao
patvirtinirno” pripai rnmo netekusiu galios”.

Priëinonë laikytina jvi’endin!a,

3 pnemone: stiprinti Eneretikos ministenjos kontrolés sistemos veiksmii .zumzI, siekiant
ukirsti kelig neracional jam ir neskaidriam vaistybés turto naudojimui gyvendinant Energetikos

ministerijos special izuotas prograrnas (pavyzdiui, Valstyhès naftos produkft atsargg kaupimo ir
tvarkymo prograrna ir kt.). Laukiaino rezultato vertinirn() kriterijai: veiksrninga ir skaidri sistema
naudojant vaistyhés turt.
Prie;nonês jgyvendiniinas. Energetikos rninisterij a, siekdarna optimaLiai jgyvendinti
prograrnas, nuolat jas vertina ir ieko altematyvq. Viena i programq yra Vaistyhés naftos

produktq atsargq kaupirno ir tvarkymo prograrna. Atlikus iuo metu lietuvoje esairio atsargq
kaupiino modelio analizç, nustatyta, kad ilguoju laikotarpiu hütq sunku utikrinti tinkam
sistemos funkcionavinui. Atsive1giant j saugumo ir kainos kriterijus, analizOje pateiktos trys
alternatyvos esamam modeliui, i kuriq parinktas ir Lietuvoje taikomas optimalus
centrahzuotas naftos produktq atsargq kaupirno ir tvarkyrno modelis. Juo nustatoma, kad, vedus
naftos produktq atsargq kaupimo mokestj (litrui suvartojamo produkto), visq naftos produktq
vaistybés atsarg4 kaupimo ir tvarkymo atsakomyhç perirntq valstyhes mone Lietuvos naftos
Agenttira), o jpareigotosioms monêins butq panaikinarnas
produktq agentura (toliau
—

but skatinarna konkurencija tarp jrnoniq ir
jpareigojirnas kaupti atsargas. Nelikus ios prievoles, 4
naftos produktq rinkos dalyviarns sudaromos vienodos s1ygos. Ivedus atsargi kaupimo mokestj,
Agentura lengviau prognozuotq ir planuotq su naftos produktq vaistyhés atsargt kaupimu
susijusias i1aidas, büti
1 utikrintas Agenturos veikios tçstinumas, o nuolatinis rnonés
finansavirnas vaistybés 1éomis but
4 nebereikalingas. Mokestis padengtq specialiujq ir
privaiomujq atsarg4 kaupimo ir valdymo katus. is modelis pristatytas 2015 m. spalio 7 d.
Energetikos nhinisterij oje naftos produktq prekybos moniq ir suinteresuotujq institucijq
atstovams. Dauguma pasitarin)o dalyviq pritaré sialomiems atsarg4 kaupimo modelio
pakeitimarns.
Atitinkarnai pradétas keisti teisinis reglarnentavimas: 2016 m. ba1andio 1 d. jsigaliojo
Naftos produktq ir naftos vaistybés atsargq sudaryrno reglarnentavirno, tvarkymo, kaupimo,
naudojimo ir prieitiros taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybês 2002 m.
gruodio 5 d. nutarirnu Nr. 1901 ,,Dèl Naftos produktq ir naftos vaistybes atsargq sudarymo
reglarnentavirno, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir prithuros taisykli4 patvirtinimo”,
pakeitimas taip pat 2016 m bire1io 23 d instituujoms huvo pateiktas derinti Lietuvos
Respublikos naltos produktq ir naftos valstybes tsargqjs[atyuio Nr. 1X-98b pakeitimo jstaiyrno
projektas, siekiant tinkamai sureglamentuoti naltos atsargq kaupirn ir tvarkyma. is teisés aktas
iuo metu yra vis dar derinamas. Visi teisés akttj pakeitimai utikrins teisOtos, veiksmingos ir
skaidrios sisternos veikim, naudojant vaistyhés turt programq gyvendinimui,
Priemoné laikytina jgyvendinta.
4 priemoné: utikrinti, kad hüt4 suformuota Lietuvos naftos produktg agentaros valdyba,
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai: atitinkanti teisés aktq reikalavimus, skaidri ir patikirna
vaistybés irnoni valdyrno sistema.
Priemonës /g vendinimas. Siekiant sustiprinti Agentoros valdyrnq, utikrinti sk aidrurn,
profesiona1uin it kontroiç, po 2015 m. kovo 1 d. sigaliojusio Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaidybés jmoniq statyrno Nr, 1—722 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 17, 19, 20, 21, 22, 23,

24 ir 26 straipsniq pakeilimo ;statyrno, kuris numaté galimyhç vaistyhés jnloniq valdyhas skirti
lizinius asmenis (nepriklausornus narius), patvirtinta nauja Agenturos jstatq redakeija, kurioje
nurnatytas kolegialaus valdymo organo valdyhos, sudaryrnas. Agenturos valdyha sudarorna 4
metams i 3 narii, kuriais gall hUti skiriami Energelikos ministerijos, kaip ios jmonês savininko
teises ir pareigas gyvendinanios inStitucijos, vaistyhes tarnautojai ir kiti fiziniai asmenys,
—

Lietuvos Respublikos Vyriausyhei 201 5 m. bire1io 17 d. nutarirnu Nr. 631 ,,Dél kandidaftj
val stybes monés ar savivaldyhes jmonés va1dyhi parrnkimo tvarkos aprao palvirtinimo”
patvirtinus Kandidat4

j vaistyhes monôs ar savivaldyhés jmonês a1dyb parinkimo tvarkos

aprth, jo pagrindu pradéta organizuoti atrankos j Agenifiros valdyhos narius procedura. Atlikus
visas teisés aktq numatytas atrankos proceduras, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015
m. 1apkriio 25 d. sakyrnu Nr. 1-270 ,,DéI vaistybes jmonès Lietuvos naftos produkti agenttiros
valdybos sudaryrno” buvo sudaryta valdyba i 3 narit, paskirtq 4 (ketveriq) metq kadencijai:
energetikos vicerninistras Vidmantas Maceviius, Energetikos ministerij os Naftos ir dujq
skyriaus vedejo pavaduotojas Karolis vaikauskas ir nepriklausornas narys Riniantas Butkus.
Siekiant utikrinti veikios efektyvum, su valdybos nariais pasiraytos valdybos nario veikios
sutartys. ios prienlonés jgyvendinirnu siekiarna utikrinti iuo1aikik, teisét ir skaidriq
valdymo sistem monéje.
Prieinonë laikytina jgyvendinta.
didinti vidujq pirkimq Energetikos rninisteroje, VEI ir apskritai
Uzdavinys
energetikos srityje organizavimo ir atlildmo vieumq, skaidrumq ir kontrolç.
I priemoné: Atsive1giant Lietuvos Respublikos vieujg pirkimi4 statymo pokyèius,
tohulinti Energetikos ministerijos ir VEI vieujg pirkimg organizavimo tvark, pateikiant 14 kaip
—

rekomendacinç energetikos srities jmonéms. Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai: skaidresné
ir aikesné vieqjq pirkim4 organizavirno tvarka,
Priernonës jgyvendinirnas. Priemonés visapusikam jgyvendinimui Iaukta naujos
redakcij os Lietuvos Respublikos vieuj pirkirnq jstatymo Nr.J- 1491, kurio proj ektas Nr. XIIP
3750 uregistruotas 2015 m. lapkrièio 12 d. (atnaujinta versija
2016 rn. rugsèjo 2 d.),
—

patvirtinimo. Taiau utmkus teiséküros proceduroms ir minirnu laikotarpiu statyml1, Ieidéjui
nepiiemu naujos redakciios Istatyrno atsive1giant
besikeiianits atskiras L ietuvos
Respublikos vieuJq pirkimq jstalymo nuoslatas, huvo prilmias LieWvOs 1(cpuhIiko
energetikos rninistro 2015 m. gruodio 3 d. sakyrnas Nr. 1-281 ,,DéI Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. gegués 28 d. sakyrno Nr. 1-103 ,,Dél Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos supaprastintq vieujq pirkim4 taisykliq patvirtinimo” pakeitimo”. VET
periuréjo savo supaprastrnt4 vieqjq pirkirnq taisykies, taiau 2015 metais nenustatyta butinybé
jas keisti. VET virininko 2015 m. gruodio 28 d. jsakyrnu Nr. 1V-107 huvo pakeista ir papildyta
vieqj4 pirkimq organizavimo tvarka VE.1.
VEt virsminko 2016 rn. rugpjflëio 25 d. sakymu Nr. 1V-71 ,,Dél Vaistyhinés energetikos
inspekcijos prie Energetikos nhimsterijos virininko 2014 rn, kovo 21 d. sakyrno Nr, IV-2() ,,Dél
Vaistybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos niinisterijos vieqj4 pirkinuj organizavimo”
pakeititno” huvo pakeista ir papildyta vieqji pirkimq organiavimo Ivarka VET Supaprastintq

VEI vieqj4 pirkimq taisykles pethurètos 2016 rn. IV kelvirtl. taiau poreikis keisti taisykliq
reikalavimus nenustatytas. SIOS priemones jgyvendinimas utikrina vieflos i rizikingiausiq sriëiq
tinkain prieic1r4 ir kontrolç Energetikos ministerijoje ir VEI, siekiant
vykdyii pirkirnus pagal skaidriq, ir aikia (vieai skeihiant duornenis) pirkinrn organizavirno
tvark, nekelianêi4 klausirnq ar abejoniq. Siekiant supaprastinti pirkinu tvark, utikrinamas

—

vieqjq pirkimq

—

ski andus elektronin ii
4 pirk irnq orgamzavnnas, o tai s1ygoja patikirnesnç ir aikesnç vi suomenei
Energetikos ministerijos ir VEI veikhi.
Prienwnë laik’tina livendinta.
2 priemoné: U.tikrinti, kad Vieuj14 pirkim4 tarnybos reikalaujama informacija apie
vykdomas vieujq pirkim4 procedUras büti.j pavieinta Energetikos ministerijos ir VEI
tinklalapiuose ir CPO informacinéje sistemoje. Laukiarno rezultato vertinimo kriterijai: laiku
pavieinta infonnacija apie pradedam pirkim, nustatyt lairnêtojq, ketinam sudaryti ir
sudaryt pirkitno sutartj, sutarties pakeitirnus arba sudaryta kita galimyhé susipainti su
nepaskeibtomis lairnejusio dalyvio pasifflymo ar pirkiino sutarties dalimis.
Priernonës jgyvendinimas. Energetikos ministerija laiku pavieino informacijq apie
pradedam pirkim4, nustatyt 1aimétoj, ketinam sudaryti ir sudaryt4 pirkimo sutart, sutarties
pakeitinms ,,Valstybés iniq” tinklalapyje http://vzpirkimai.lt/. Pirkimo procedurq hei sutariq
ataskaitos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieqjq pirkim4 jstatymo 19 straipsniu,
skelbiamos tinklalapyje https://pirkimai.eviesiejipirkirnai.lt. Sudarytos galimybes susipainti su
nepaskeibtomis Iainiêjusio dalyvio pasiUlyrno ar pirkimo sutarties dalimis he ymos
,,konfidencialu”. ‘I’aip pat Energetikos ministerijos tinklalapyje www.enmin.lrv.lt kas rnénesj yra
skelbiama informacija apie atliktus maos vertOs pirkimus. Pagal teisès aktq reikalavimus iki
2015 m. gruodio 31 d. CVPIS buvo paskelbta: 31 sutartis, 4 sutariij pakeitirnai; atlikti preki4
ir paslaugq pirkirnai paskeibti 2 dokurnentai (Sk-1 ir Sk-6 formos) ir 31 vieujq pirkiln4
sutartis. VEI tinklalapyje skeibia supaprastint4 vieujq pirkirnq taisykies ir vykdytq pirkimq
—

ataskaitas; pagal teisés aktq reikalavimus CVPIS buvo paskelbta 13 sutariq, 3 sutarèiq
pakeitirnai; atlikti prekiq ir paslaugq pirkimai paskeibtas 231 dokurnentas ir 17 vieuji pirkirnq
sutariq.
2016 in. atlikta 101 rnaos vertés vieuj4 pirkimq. I jq pagal pirkimo objekto rüis: 31
pnkimas prekit, 69
pasldugl4, I
darhi vykdyti 7 supaprastintl vicieji pirkimai I
supapraslinlas vi easis pirkinias
larplautines vertes (keiioniq pirkimais), 5 i j1
1 tVi is
priemonellus. L vise CVP IS priernonenhis atlikta 1 7 pirkinni.
—

—

5 vieieji pirkimai atlikti rerniantis ekonomikai naudingiausio pasiülyino vertinilno

knterijumi, Atliktq ataé vieqj4 pirkirrn. skaiius 2016 ni.
Paymetina,

kad

2016 inetais CentrinOs

—

19.

vieujq pirkiniq informacinês

sistemos

priernonêrnis atliktas didesnis skaiius maos vertés vieujq pirkiinq lyginant su 2015 metais,
CPO atlikti 8 vieieji pirkimai. Skelbimai

—

4 (Forma 5K-I), sutartys —9 (Forma At-i).

VEI interneto svetainôj e http://vei.lrv.lt/lt/adininistracine-informaeijalviesiej ipirkiniai

pavieinta i informacija apie 2016 rn. vykdytas vieqjq pirkimq proceduras: informacija apie
planuojamos iie maos vertés pirkirnus; teclininiq specitikacijq projektai; paskeibti vieiji
pirkiniai i’icqjq piiknnq ataskiitos, in1onnicija patcikiania pagai Vieujq plrklrn4 statytno 7

straipsnio 3 dalies reikalavirnus; VfI supaprastintl4 vieqjq pirkiinq taisyklés; vykdomi ir jvykç
skelbiarni vieieji pirkirnai (jskaitant neskelbiamus ne iflazoS vertés pirkirnus). 2016 rn. pagal
teisés aktq reikalavirnus CVPIS buvo paskelbta: 30 sutarái4. 10 sutarëiq pakeitimq. Atliktos VLI
reikalingq prekiq ir paslaugq pirkirno (taip pat ir ci. vieieji pirkimai per CVPIS ir pirkimai,
nauclojantis el. katalogu CPO.lt) proceduros parengli 279 su vieujq pirkimq procedUromis
—

susijç dokurnentai, 33 vieqjq pirkinrq sutartys.
P, jernone h iikj’iinu jgyvendinla.
orgaitizuoti Energetikos ministerijos ir J’EI darbuotojq vietimq bei
mo&y,nus, inicijuoti visuomenés vietimq korupcjjos prevencijos teinomis.
1 priernoné: mokymai Energetikos ministerijos ir VET vaistyhés tarnautojams ir
Udavinys

—

srityie. Laukiarno rezultato vertinimo kriterijai:
mokymuose dalyvavusiq darbuotojq skaiius.
Priemonés jgyvendinimas. Pagal ia priemonç 3 Energetikos ministerijos vaistybés
tarnautojai 2015 m. spalio I d. dalyvavo Finansi.l ministerijos mokymo centro (toliau FMMC)
darbuotojarns

korupcijos

prevencijos

organizuotame seminare ,,Korupcijos rizika Europoje. Antikorupcinis teisés aktl4 vertinimas”, 1
vaistybés tarnautojas dalyvavo ,,European Academy” 2 dienq seminare ,,l2th European Anti
Fraud Seminar: Fraud in EU Funded Projects: 1)etecting, Handling, Combating”. 2016 in. kovo 4
d. 2 Energetikos ministerijos vaistybés tamautojai dalyvavo FMMC organizuotuose mokymuose
,,Kompcijos prevencija Lietuvoje. Tyrimo ,,Korupcijos suvokimo indeksas 2015” apva1ga.”, o
STT organizuotuose praktiniuose mokymuose del antikorupcinio teisés aktq projektq vertinirno
dalyvavo I vaistybes tarnautojas. 2016 rn. geguès 13 d. FMMC organizuotame
seminare ,,Korupcija, korupcijos prevencijos hudai ir priemonés, jos prevencija Lietuvoje”
dalyvavo 1 vaistyhes tarnautojas. 2016 m. bire1io 17 d. STT organizuotarne metodinés pagalbos
teikimo seminare/diskusijoje korupcijos prevencijos temomis dalyvavo 2 valstybes tamautojai.
12 d. 1 vaistyhes tarnautojas dalyvavo FMMC organizuotuose mokymuose
,,Korupcija ir antikorupciniq priemoni4 vykdymas vaistybes tarnyhoje”. 2016 m. lapkriëio 28 d.
Energetikos ministerijoje suorganizuotame seininare ,,Kas naujo korupcijos prevencijoje?”
sudalyvavo 48 asmeitys Energetikos ministerijos vaistybes tarnautojai ir darbuotojai, dirhantys
2016

in. rugsejo

—

pagal darbo sutartis (loliau kartu
darhuotojai). 2016 m. gniodio 7 d. seminare .,Naujas
vwis aiitikorupcij ‘icaja11Ic sektoriujc: nUo anhikorupcilii4 prograniq prie realiq veiksiiiq
daly vavo 1 val sty bés tarnautoj as.
—

Per miniini laikotarpj darhuotojai, kurie dalyvavo atitinkarnos tematikos mokymuose
(60), sudaro 74 proc. visq dirbusiq darhuotojq (81).
VEI 2015 m. mokymuose korupcijos prevencijos temotnis dalyvavo 6 VET vaistyhés
tarnautojai. Per 20142015 m. VEI darhuotojai, dalyvavç atitinkanios tematikos mokymuose,
sudaro 64 proc. visq darhuotojq. 2016 in. mokymuose korupcijos prevencijos temomis dalyvavo
6 VEI vaistyhés tarnautojai. Per 2014-2016 m. Iaikotarpj VE] darbuotojai, kurie dalyvavo
atilinkamos tematikos rnokyniuose, sudaro 70 p1o vis4 darhuotoj q.

Antikoriipcine veikia, skaitant ir vietim, siekiama main(i korupcij, suteikti
ugdyti individuaIi (asmens) ii kolektyvinç
in1ormacij apie korupcios keliarn
(institucijos. vaistybés) atsakomyhç hei pi 1ietiktirn.
Kuo daugiau darhuotojq mokesi anti korupciniuose seminaruose, mo geriau gyvendinami
bendri Nacionalinés kovos su korupcija 2015-2025 rnetq prograinos tikslai viesti visuomenç
(jskaitant ir vaistyhés tarnautojus). didinti los nepakanturn korupcijai ir skatinti labiau jsitraukti

antikorupcinç veik1. Tikirnasi, kad antikorupcinis vietirnas ilgainiiii padés sukurti tvirt
vaistyhes pagrind skaidriai ekonornikai, didesniarn srnoningurnui ir auktesnei vieuj q
pasiaugq teikimo kokyhei.

j

Priemoné laikytina jgyvendinta.
2 priernoné: organizuoti linergetikos ministerijos ir VET vaistyhés tarnautoj4 ir
darbuotoji susitikirnus su Specialiujg tyrim4 tarnybos darbuotojais, vykdaniais korupcijos
prevencij, vykdyti konsultacijas ir mokymus korupciios prevenciios temonhis staigos vidjç,
Laukiamo rezultato vertinilno kriterijai: susitikimij ir j uose dalyvavusiq darhuotojq skaiius.
Priemonës jgyvendinimas. Energetikos ministerija 2015 m. Iapkriio 26 d. su STT
pagalba vykde antikorupcinius mokymus konsultacinj serninar tema ,,Infonnacijos rinkimas
ir teikimas apie asmenis, siekianius eiti arba einanius pareigas vaistybés ar savivaldybes
jstaigose ir jmonôse”, kur vedO STT atstové Jolanta K.ara1keviienê. iame koiisultaciniame
serninare sudalyvavo 20 Energetikos ininisterijos vadovaujanias pareigas uimaniq valstybês
—

tarnautojq.
2016 m, rugsejo 13 d. Energetikos ministerijoje suorganizuotas susitikimas/konsultacija
del STT atliekamos korupcijos rizikos analizés VEI, kuriame dalyvavo STT, Energetikos
ministerijos ir VET atstovai (i viso 10 asmenq). Susitikirne/konsultacijoje pieliminariai aptartos
sritys, kuriose bus atliekarna korupcijos rizikos analizé, ir galima instituciji pagalba (pateikiant
dokumentus, konsultuoj antis telefinu ir t.t.)j atliekant.
Geresnis bendradarbiavitnas ir nuolatinis apsikeitirnas geraja praktika ne tik palengvina
darhinii.i fiinkcijq at1ikima (pvz., del to paties klausimo sprendimo tam paiam STY darbuotojui
skambina skirtingi Energetikos ministerijos darbuotojai i skirtingq skyrh, tad SIT darbo
padaugèja, o, infonnacijai nepasiekus tinkamo darbuotojo, galutinis rezultatas ne visada gali hüti
geriausias), bet ir utikrina auktesnç kokybç, kai konsultaujas/senhinarus surenkama tiksline
auditorila. lOdOl 2U 15 ir 2U 1 ( in. ‘vykusios kotisuliacijos huvo sékiuiiigos,
I ‘riemonè /aikyiina ;gyvendintci.
Tikslas

—

didinti Energetikos ministerijos ir VEI vaistybs tarnautojq atsakomybç ir

atskaitomy bç.

Tikslo rezultato kriterijus:
Nusiskuridimi4 del netinkamos Energetikos Ininisterijos ir VEI vaistybes tarnautojq
veiki Os sum aêj imas / nebuvimas.
Nors nusiskundinul (skundq) Energetikos ininislerijoje ir VE yra gaunama, taCiau
skundq del netinkainos Energetikos ministerijos ii VEI vaistybCs tanlautoj q veikios per nurodyt

Progranios

aik otarpj

nebuvo,

Pagrindiniai

veiksniai, kure turi

jtakos io kriterijaus

jgyvendininuii, yra: [nergetikos ministerijos ir VEI valstvhës tarnautoji puikiai atliekarnos
funkcijos, aikLis ir lengvai pritaikomi teisés aktq reikalavirnai kasdieninéje tarnautojq veikioje:

Energelikos ministerijos vadovyhés tinkamai sufbrrnuluoti paedimai tarnautojams vvkdant
lIinkcijas. is Prograinos tikslo rezultato kriterijus yra pasiektas.
korupcos prielaidas pashiugq teikirno procedflrose.
j_pjçmopo:jçjiegti_,yjeno_1ange1io”pinçj iveikiani sistern VEI iduodant leidirnus
1/davinys

—

niazinhi

verstis ekktros neigetikos \elkla I aukiarno
kokyhi kesnis interesantt aptarnavimas.

i

ezultalo vertinuno kriterijai

Lit1kr1ntas

Priernonës /g34’endinirnus. Pareikejq praymai iMuoti 1eidim verstis elektros
energetikos veikia registruoti VET dokumentl4 valdyrno sistemoje: 2015 rn. jq gauta ir registruota
363, papildornq dokumentq 119, sisternoje registruoti ir kiti su ia veikia susijç dokurnentai
368 teikimai (praymai) del elektros energetikos sektoriuje leidimo, 102 sprendimai del veikios
elektros energetikos sektoriuje leidirno, 302 leidirnai del veikios elektros energetikos sektoriuje
idavimo, stabdyrno ir kt. Siekiant gyvendinti ,,vieno Iangelio” princip, esant galimybei,
informacija ar papildorni duomenys gaunami i vaistybes ar savivaldyhiq staigq. Informacija
apie iduotus leidimus ir skatinimo kvotas skelbiama VEI tinklalapyje. Elektroniniq va1dios
vartq portale 2015 m. pasirengta pradeti eksploatuoti pas1aug del leidimo verstis elektros
—

energetikos veikia suteikimo elektroniniu hUdu,
Priemonë laikytina jgyvendinta.
2 priemonê: utikrinti VET veiksmingumJr veikios skaidrurnq, vykdant teikiaml4
pas1augtj_perkê1in j elektroninç erdvç. Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai: paslaugq,

Ieikialrnl elektroniniu büdu, skaièius.
Priemons /gyvendinimas. Nuo 2015 m. hire1io I d. per elektroniniq va1dios vartq
porta1 dôl VET adininistraciniq vieq paslaugq suteikirno kreipési 238 pareikêjai (4
interaktyvumo lygis). Praymus del iankstinio privalomo skund4 ir ginCq nagrinèjimo ir asmenq
konsultavirno VET kompetencijos klausimais e. patu pas1augosvei.1t (2 interaktyvumo lygis)
pateike 572 pareikôjai. 2015 m. savivaldyberns VEI pateike 340 ivadq del projekt4 derinimo
per inforrnacinç sistein ,,Infostatyba”. Konsultacijos elektroniniu hüdu teiktos daugiau nei 2000
1 asrnenq. Taip pat, kaip jau minèta, elektroniniq va1dios vartq portale 2015 m.
hesikreipusit
usireIgta pradCLi ekspioatuoti paslaug4 del leidimo versUs elekiros energetikos veikia suteikimo

elektroniniu hüdu.
per elektronini4 vaLdios vartq porta1 (V1ISP) VEI teikô administracines
vieqsias paslaugas 4 interaktyvurno lygiu. 2016 in. per VIISP kreipCsi 12240 pareikéj, o VET
suteikê i viso 10230 elektroniniq paslaugq (kitq pareikéjq praymai huvo netenkinti del
neatitikimt teisós aktq reikalavirnarns ar kitij prieasiq).
2016

in.

Priernon laikytina jgvvendinta.
LpzriemonC: utikrinti,

kad VET ant visg valstybés tarnautoj4 ir darbuotoj4, priimanCig

Iankytoj us irinteresantus, kahiietg durq bQ ukibuotasprevencinis antikorupcinis skeihimas.
T aukianio rezuLtato vertinirno kriterijai: sukurta korupcijai nepakanti tinosfera VEI.

Prienionës /gvemIininias. Pagal

priernonc 2015

iii.

huvo pagaminta ir visuose VII

skyriuose ant kahinetq durq ukIij uotas prevencinis antikorupcinis skeihimas ,,Siningas
elgesys
VE! vertyhiné nuostata” ir kontaktinés nuorodos, k ga!irna kreiptis del galirno
—

korupcinio pobudio vykio.
Pncrnonë laikytina jgyvendinla.
4 priemoné: gavus praneimq, atlikti veikios ir priemonig, skirtg licencijuolarnosar
leidirnais reglamentuojamos veildos kontrolei ir prieiurai, atsitiktines patikras. Laukiarno
rezultato vertmirn() kriterij ai: atliktq patikrq skaiius.
Priemonés igvvendinirnas. 2015 metais praneirnq del korupcijos VEI teikiant paslaugas
nera gauta, todel atsitiktinii4 patikn atlikta nehuvo, 2016 rn. STT atliko konipeijos rizikos
analize VEI veikioje, susij usioje su 1eidinn veiklai elektros energetikos sektoriuje idavirnu,
todOl VEI tokii.
1 patikn nevykdé ir teiké STT vis su licencijuojarna veikia susijusi mediag4.
Korupcijos rizikos analizè baigta 2016 m. gruodio 31 d., todél analizOs ivadose pateikti
pasiulymai ir pastabos bus aptarti naujos Kovos su kortipcija 2017-2020 m. prograrnos rOmuose.
Priemoné laikytina jg’vendinta.
5 priemoné: utikrinti Energetikos ministerijos ir VEI vaistybés tarnautoi4 priémimo
darh4 tvarkos skaidrum4. Laukiarno rezultato vertinirno kriterijai: nutrauktq priémirno procedtin

j vaistyhés tarnybq Energetikos ministerijoj e ir VET sumaôjimas/nebuvirnas.
Priernonés jgyvendinimas. Tiek Energetikos ministerijoje, tiek VEI priimant

darha

vaistybes tarnautoj us kruopiai patikrinarna jq pateikta informacija ir dokuinentai, siekiant
atrinkti geriausius kandidatus, pagal teisés aktq numatytus terminus laiku organizuojami
konkursai, utikrinarnas tinkamas

4
j

vykdymas, nepaeidiant konkurso dalyvi4 (kandidatq)
teisiq. Nutrauktq ar atauktq priérnimo procedurq 2015 metais Energetikos ministerijoje ir VEI
nebuvo, 2016 metais taip pat nebuvo, todél rodikliui esant 0, priemonè laikytina jgyvendinta.
Priernoné laikytina jgyvendinta.
U&lavinys bendradarbiauti korupeijos pre.’encos ir kontrolés klausimais.
1 priemoné: bendradarbiauti su Specialiujg tyrim4 tarnybos korupcijos prevencijos ir
kontrolés klausimais. Laukiarno rezultato vertinirno kriterijai: susitikirnq skaiius; uk1ausiniil ir
atsakyrnq Specialiqjq tyrirnq tarnybos skaiius.
—

Pricinonës /gyiendininus. 2() 1 5 netai jvyko 3 uitIkinuii su S I I

Lstovis:

ô

Agenturos korupeijos rizikos analizCs, del buergetikos fllilUStCHjOS vaIdomi jnioiii ii, ddi
Energetikos ministerijos 2014-2016 met4 kovos su korupcija prograrnos pakeitirno. Susitikilml
metu aptartos problemos, ikylanios bendradarbiaujant ir iekota ga1imi sprendimo variantq.
Susitikimai padeda stiprinti ryius tarp institucijt
, geriau suprasti vienierns kitus ir, gaunant
1
naudingq konslLLtacijq, ahipusiai naudingai hendradarhiauti. 2015 m. minimu laikotarpiu STT
ratu Energetikos ministerijai pateike I 1 uk1ausimq ir pasiU1yn, kuriuos huvo pateikta 10
atsakyn (1 atsakyrnas nusikélC j 2016 inetus). 2016 m. i STT huvo gauti 28 ratai
(ukIausimai), j juos pateikti 27 atsakyrnai ratu (jeigu STT raiai inlormacinin pobudio,
susipainimui,
juos atsakymas pateikiarnas ci. patu arba neteikiainas), ‘1 ok s bendravinuis

uiikrina pasitikêjin institucijomis vienai kita ir padeda greiëiall isprçsti kyIanëiti.s klausimus
hei priimti teisingus sprendirnus.
Prietnoné

laikytina jgyvendinhi.

2 priemoné: bendradarbiauti su energefikos jrnonérnis korupcijos prevencijos if kontrolés
klausimais, teikti jierns informacijp. Laukiamo rezultato vertinirno kriterijai: susitikimq ir ratq
skaiius.
Priemonés /gyvendininias. 2015 metais, kaip jau minéta anksiau. 2015 rn. spalio 27 d.
rnonêms pateikti du Energetikos nhinisterijos ratai (Nr. (5.7-04)3-2878 ir (5.7-04)3-2879),
siekiant isiaikinti korupcijos prevencijos ir kontroLés situacij iose jnlonêse, j kuriuos jmonés
paleiké atsakyrnus, pagal kuriuos atitinkamai buvo pakoreguota it Programa.
2016 metais Energetikos ministerija i STT gavo derinitnui du parengtus projektus:
Antikorupciriês aplinkos kürirno ir gyvendiniino vadovo privaiame sektoriuje ir Antikorupcinês
aplinkos kUrimo ir gyvendinimo vaclovo vieajarn sektoriui, kurie buvo persiqsti visorns
Energetikos ministerijos valdomoms monOrns susipainti ir teikti pastabas. Energetikos
ministerija labai palaiko STT iniciatyva del Antikorupcinês apliiikos kthimo ir jgyvendinimo
vadovo privaiame sektoriuje suktirimo hei tikisi teigiamo rezultato jmonèrns jgyvendinant
iame vadove siülomas antikorupcines veiki as.
Taip pat Energetikos ministerija 2016 rn. rugsôjo 16 d. ratu Nt. (5.7-04)3-2018 uk1ausê
monii apie antikorupciniq klausirnti sprendirna, antikorupcines politikas ir jq veiksmingurna,
gauti atsakyinai padejo parengti Kovos su korupcija 2017-2020 rnet4 programos projekt.
Irnonese vienas (ar keli) darbuotojas dirba kovos su konipeija srityje, todél yra nesudetinga su
jais kontaktuoti ne tik siuniant oficialius ratus, bet ir greitesniais informacijos perdavimo
bUdais
ci. patu ar telefonu. Todél utikrinant tinkam bendradarhiavirna su monèmis,
—

priernoné buvo jgyvendinta laiku ir tinkamai.
Priemoné laikytina /gyvendinta.
Udai’inys

—

informuoti apie galimas korupcines i’eikas ir n ustat tus korupcijos atvejus

Energetikos ininisterijoje ir VEJ.

j uridinig

asmeni Energetikos
InlnlsterlloIe ir VU gautus ivairius nusiskundimus (skundus) dci gaiimos korupcinio pobudio
nusikaistamos veikos hei pateikti Darho grupel lrumpg gaulq skuiidq skaiëiaus, pohiidioir
1 priernoné: periüréti ir apibendrinti i fizinig ir

, kurig huvo irntasi, ataskait4-suvestinç. Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai: pagisttj
4
veiksm
nusiskundimq (skundl4) skaiius.

Priernonés jgyvendinirnas. Nors nusiskundimq (skiindq) Energetikos ministerijoje ir VEI
nehuvo iokiij, kurie hütM SUSijç su korupcinio pobñd’io
nusikaistanios veikos atlikiiuu ar Fnergetikos ministerijos kompetencijos srityje veikianiuose

yra gaunama, taèiau 2015

in.

teisés aktuose aptiktornis korupcijos uzuomazgonhis. 2016 m. Energetikos ministerijoje gautas I

(vienas) prarieirnas su uuorniua apie korupcinç veik
, taiau paaikôjo, kad tai buvo
4
edukaciniais tikslais korupcijos prevencijos temornis destanoios lektores parenglos pratyhos,
siekiant patikrinti sislenios veikirn4. Energetikos nunisterijos greita reakeija
huvo jvertinta. teiguunai.

j

gaut praneim

2016

rn.

praneimq.

gau1i

per VEI pasitikéjimo 1inij, apie veiksrntis, turinëius

korupcinio pobUdio nusikalsiamos veikios poyrniq, gauta 2, jie inagrinêti ir pripainia, kad
pragrjstq pareikêj4 nusiskundirnq skaiius 0. Gauti nusiskundirnai (skundai) buvo periQrêti ir
—

apihendrinti, tad atlikti visi reikiarni veiksrnai ios priemonês jgyvendinimui.
Priernone laikylina /gyvendinta.
2 priernoné: pethuréti ir apibendrinti i tizinig ir juridini asmeng Energetikos
ministerijoje ir VET gautus vairius nusiskundimus (skundus) deL Energetikos ministerijos sriöiai
tenkanöig teisés aktg, kuriuose, pareikéjo manyrnu, néra paa1intos visos prielaidos korupcijai
atsirasti bei pateikti Darbo grupei trumpg gautg skundg skaiiaus, pobüdio ir veiksrn4, kurig
buvo irntasi, ataskait—suvestinç. I aukiarno rezultato vertinimo kriterijai: gautq nusiskundim4
(skundq) sumaôj imas/nehuvimas.
Priernonés /gyvendinimas. 2015 metais pareikêjq nusiskundimq del Energetikos
ministerijos sriiai tenkaniq teisés aktq, kuriose, pareikejo manyrnu, nera paa1intos visos
prielaidos korupcijai atsirasti, Energetikos ministerijoje ar VET néra gauta. 2016 metais
pareikejq uusiskundirnq del Energetikos ministerijos sriëiai tenkanëi4 teisés aktq, kuriose,
pareikéjo manyrnu, néra paa1intos visos prielaidos

korupcijai

atsirasti.

Energetikos

ministerijoje ar VEI taip pat néra gauta. Kadangi priemonés gyvendinimas siejamas su gautais
nusiskundimais (skundais), tai nesant jq ir priemonés rodikliui esant 0, priernofle jgyvendinta.
Priemonë lai/iytina jgyvendinta.

Darbo grnpes pirmininkè

Agné Kairyte

