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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTEIUJOS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2018-01-if Nr. 2R-I’?

DEL INFORMACIJOS APIE PRIEMONW, NUMATYT1J KOVOS SU KORUPCIJA 20172020 MET1J PROGRAMOS jGYVENDIMO PR1EMONI PLANE, VYKDYMO EIG4
PATEIKIMO
Vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 20 17-2020
programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodiio 28 d.
metti
jsakymu Nr. 1-334, 27 punkto reikalavimus, kuriuo nurodoma iki kiekvienq metil vasario 1 d.
Darbo grupei pateikti informaeij apie Valstybinôs energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos (toliau VEI) priemoniq vykdymo eig ir jq veilcsmingum, papildydama 2017-08-31
ratu Nr. 2R-2455 ,,Del informacijos apie priemoniq, numatytq Kovos su korupoija 2017-2020 metq
programos gyvendimo priemoniq plane, vykdymo eig4 pateikimo” ir 2017-10-03 elektroniniu ratu
Nr. 2R-2741 teiktll informacij apie korupeijos pasireikimo tikimybês VEI nustatymq, teikia
)arnldoma informacij:
1.2.2. Analizuoti ir tobulinti teisinç jvykdymo terminas nuolat.
bazç, ypating dêmesl skiriant Parengtq teisôs akttj del licencliavimo tvarkos skaiius
teisës
aktams, 2017 m. 1, t. y.: 2017 m. rugsejo 28 d. VEI virininko
reglamentuojantiems leidimq, jsakyinas Nr. 1V-89 ,,Dêl Leidimt vykdyti veikl
nuo1aidi, lengvatq ir kitokii elektros energetikos sektoriuje idavimo, pakeitimo,
papi1domi teisiq suteikim4 ar patikslinimo, dub1ikat idavimo, leidimil galiojimo
apribojim.
stabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimq
galiojimo panaikinimo, leidinuj galiojimo termino
pratçsimo, leidimq registravimo ir informacijos apie
leidimus skelbimo tvarkos aprao patvirtinimo”.
1auji teisês aktai. reglamentuoiantvs VET veikig atliekani
ikio subjektu Dneitir4 —2:
Valstybines energetikos inspekeijos prie Energetikos
ninisterijos valstybes tarnautoj dalyvavimo statiniN
laujos
statybos,
rekonstravimo,
atnaujinimo
modernizavimo), kapitaliniq remonto projektt i:
)aprastojo remonto apra patikrinimo procese tvarkos
Lpraas, patvirtintas Vaistybinés energetikos inspekcijos
)rle Energetikos ministerijos virininko 2017 m. ba1andio
0 d. jsakymu Nr. 1V-37 ft
nergijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimti
ievykdymo
paeidimo
ft
nagrinejimo
aisyklès, patvirtintos Vaistybines energetikos inspekcijos
rie Energetikos ministerijos virininko 2017 m. vasarlo
17 d. jsakymuNr. TV-16.
akeisti ir atnaujinti teisès aktai 2:
nergetikos frenginiq eksploatavimo veikios atestaft
davimo tvarkos apraas, patvirtintas Vaistybines
—

—

—

-

Biudetine jstaiga
Mortos g. 10
LT—03 228 Vilnius

Tel. (8 5) 263 6006
Faksas (8 5) 263 6076
www.vei.It, el. p. Vei(vei.jt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridini4 asmenq registre
Kodas 188606625

nergetikos inspekeijos prie Energetikcs ministerijos
‘irininko 2016 m. gruodio 30 d. jsakymu Nr. IV-106;
)augiabuëio namo i1dymo ir karto vandens sistemi
,eriodiniq patikriniml4 tvarkos apraas, patvirtintas
/alstybinôs energetikos inspekcijos prie Energetikos
ninisterijos virininko 2013 m. bire1io 25 d. jsakymu Nr.
1 V-48.
Paskelbtg Teisés akt registre 6, i ji 2017 m. IV
ketv.: 2017 m. 1apkriio 20 d. jsakymas Nr. 1V-110 ,,DÔI
Vaistybinés energetikos inspekoijos prie Energetikos
ministerijos virininko 2014 m. lapkriëio 27 d. sakymo Nr.
1V-95 ,,Dél Vaistybines energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos atstovll dalyvavimo statybos
ubaigimo komisijose ir paym1. apie energetikos jrenginiq
techninés bükles patikrinim4 idavimo tvarkos aprao
patvirtinimo” pakeitimo”; TAR 2017-11-21, identifikac.
—

1.3.1.

Utikrinti,
kad
visa
informacija apie vykdomas
vieujq pirkimq procedtras
butq
prieinama
vieai
Energetikos ministerijos ir
VET tinldalapiuose ir CVP
informacinoje sistemoje.

1.4.1.

Mokymai
Energetikos
ministeijos ir VEI vaistybés
tarnautojams ir darbuotojams
korupcijos prevencijos srityje.

kodas 2017-18319.
vykdymo terminas kasmet.
2017 m. CVPIS 100 proc. pavieintos visos (45 vnt.)
vykdomos VET vieujt1 pirkim sutartys ir sutarëii
pakeitimai.http://www.cvpp.ltJindex.php?option=com_v
ptpublic&task=sutartys&Itemid= 1 09&filter_show=1 &fi
lter_limitl 0&vpt_uniteenergetikos+insn&filter_contr
actdate_from=20 17-01-01 &filter_contractdate to=20 1712-31 &limitstart=30
Jvykdymo tenninas 2017-2020 m.
2017 m. mokymuose del interesq valdymo, korupeijos
prevencijos, vieujq pirkimq, kaip vienos i
rizikingiausil korupcijos aspektu veikios, procedUni
valdymo
dalyvavusiq asmeni skaiëius
39; tai
sudaro 38,6 proc. nuo vis VET darbuotoj.
vykdymo terminas iki 2020 m. pabaigos.
VET 2017 m. iduottl per Elektroninius va1dios vartus
(toliau
EVV) pas1augl skaiius (preliminariais
skaidiavimais) —25316 (palyginti: 2016 m. VET suteiké
10230 elektroninhj paslaugq), i ji:
25042 paymos del energetikos frenginio techninès
bUklôs patikrinimo;
243 energetikos renginiq eksploatavimo veikios
atestatai;
31 leidimas verstis veikia elektros energetikos
sektoriuje.
Palyginti, per EVY j VEI del paslaugos sure ikimo
kreipesi: 2015 m. 238 pareikéjai; 2016 ni. 12240;
2017 m. —28011.
Vykdoma (priminimai iki 2020 m. pab.).
Informacija apie privaiq interesq deklaracijq teikimo
tvarkas teikta 2017-08-31 ratu Nr. 2R-2455 ,,Dél
informacijos apie priemoniq, numatytq Kovos su
korupcija 2017-2020 met4 progranios gyvendimo
priemoni1. plane, vykdymo eig pateikimo”, papildomo
reglamentavimo poreikis 2017 m. TV ketv. nebuvo
nustatytas.
—

—

-

.

1.1.

Utikrinti VET veiksmingunu
ir veikios skaidrum, vykdant
teikiamq paslaugq perkélim4
elektroninç erdvç.

—

—

—

-

Z. 1.2.

Nustatyti VEI skyrhl vedéjq
susipainimo su pava1dit
asmenq pateiktomis privaiq
interesq dekiaracijomis tvarkq
ir kas 6 ménesius priminti
darbuotojams del vieuj14 ir
privaiq interesq dekiaravimo
irjo privalomumo.
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2017-10-25 19 VEI vaistybOs tarnautojq dalyvavo
seminare ,,Interesl} konflikti3 valdymas”.
vykdymo terminas kasmet.
2017-09-22 per PasitikOjimo 1inij gautas I anoniminis
praneimas (fr. pridedam apibendrintq. informaeij,
skirt Darbo grupei).
Pagijstq nusiskundinu skaiëius —0.

.3.1.

Per.itirOti ir apibendrinti i
fizini4 ir juridiniq asmeni.
Energetikos ministerijoje ir
gautus
VET
Ivairius
nusiskundimus (skundus) del
galimos korupcinio pobudio
nusikaistamos veikos bei
pateikti Darbo grupei trump4
gautt
skaiiaus,
skundii
pobUdio ir veiksmq, kurK
buvo imtasi, ataskait4
suvestinç.
Informacija apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2017-2020
metq programos 28 punkte idestytt reikaiavimq (kasmet frertinti Programos tikslq ir udavinii
gyvendinimo rezu1tatyvum) vykdym4:
28.1 didejantis nepakantumas koruvcijai 2016 m. tyrimo ,,Lietuvos korupcijos eme1apis”
duomenimis, VEI surinko 22 proc. respondenti, mananitl, kad jstaiga yra labai korumpuota. 2017
m. STT néra pateikusi visuomenés apklausos ,,Lietuvos korupeijos eme1apis” duomeni4, todôl néra
galimybés nustatyti, ar pasikeité sociologiniq apklausq rodikliai;
28.2. didêiantis visuomenôs nasitikjimas VEI —2016 m. VEI apklausoje, kuri atlieka
neprildausomi tyréjai, dól pasitenidnimo VEI teikiamomis paslaugomis 7 (tai sudare 4,7 proc.
apk1austuji, nes i viso buvo apklausti 149 respondentai) respondentai pasisak d1 galimq
korupcijos apraikq, 2017 m. 1 respondentas (tai sudaro 0,9 proc., nes i viso buvo apklausti 104
respondentai). VEI veikios skaidrumas buvo vertintas 8,33 vidurkiu i 10 galimq ba!q;
28.3. teismams ir administracinh ginq komisijoms pateiktq skundq del VEI priimtq
sprendimi4 skaiius (siekama io rodiklio sumajimo, lyginant su praejusiais metais) 2016 m.
teismui buvo apslqsti 26 VET sprendimai. 2017 m. teismui buvo apskqsti 5 VEI sprendimai;
administraciniq gin4 komisijai
2. Sumajimas, lyginant su 2016 m. rodikliu, 19 skundq,
pateiktq teismams ir administracini4 ginëq komisijoms.
28.4. jvykdytq Programos priemoniq skaiius —6 priemones; nevykdytq 0;
28.5. .Programos jgyvendinimo priemoni4 piano vykdymu nustatytais terminais visos 2017
m. numatytos priemonês jvykdytos nustatytais terminais;
28.6. teisôs akti tvarka ufiksuotii praneimq apie galimas VEI vaistybés tarnautojq ir
darbuotojq korupcinio pobfidio veikas skaiius VEI 2016 m. per Pasitikejimo linij4 buvo gauti 2
praneimai apie galimai korupcinç veik1, kurie nepasitvirtino, o 2017 m. per Pasitikêjimo 1inij
gautas I anoniminis, taip pat nepasitvirtinçs, praneimas;
28.7. pavieint’q sprendimi (praneimi, informacijos, teisês akh ir pan.) skaiCius 2017 m.
VEI interneto svetainéje publikuoti 96 informaciniai praneimai, susijç su VET veikia: visuomené
operatyviai informuojama apie teisês aktq, susijusit su Inspekcijos veikia, pakeitimais ir pokyiais,
pvz., apie Elektros linijq ir instaliacijos frengimo taisykihi pakeitimus; supaindinama su teisès aktti
taikymo rekomendacijomis, pvz., reikaiavimai frengiant elektros instaIiacij siga1iojus Statybos
produktq reglamentui; aktualia informacija apie teises aktq pakeitimus; VEI veikios procesais, pvz.,
apie patikrinimo planq patvirtinim4 ir paske1bim; apie patvirtint4 nauj statinio projektq ir
paprastojo remonto apraq vertinimo tvark; vieningos (nacionalines) energetikos darbuotojq
sertifikavimo schemos projekto pristatymas, svarstymas; metodinëmis rekomendacijomis
reikalavimais rengiantis eksploatuoti ilumos renginius ir turbinas bei naftos ir naftos produktq
frenginius;, elektroninémis paslaugomis ir pan.; kvietimai dalyvauti vieosiose konsultacijose ir joje
svarstyti aktualUs klausimai.
Informaciniai praneimai padeda formuoti tiks1ing visuomenés nuomonç aktualiais VEI
veikios klausimais, pvz., apie saugt energetikos frenginiq naudojim4 buityje, pastatq karto vandens
temperatUros atitiktj higienos normos reikalavimams ir legioneliozes prevencij4, del tinkamo
i1dymo sistemos pertvarkymo, do! karto vandens apskaitos prietaisq naudojimo, keitimo.
—

—

—

—

—

—
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—

-

—

—
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Per 2017 m. interneto svetainêje paskeibti sprendimal del gin& esmés 14:
• elektros sektorius —9, palyginti, 2016 in.— 12;
• i1umos sektorius —5, palyginti, 2016 m.— 10.
Teises akt regu1iuojann Valstvbines energetikos mspekcijos rie Energetikos ministerijos veik1
atliekant tikio subjektt prieiur ir jtvirtinaniq atitinkamg prieiuros srih! reikalavimus. sqraas,
patvirtintas Vaistybinés energetikos inspekeijos prie Energetikos ministerijos virininko 2017 m.
gegués 11 d. sakymu Nr. IV-46 (kartu su Vaistybinés energetilcos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos virininko 2017 in. gruodio 13 d. jsalcymo Nr. IV-123 redakcija) ir pavieinta VEI
interneto svetaineje.
-

L. e. virininko pareigas

Andrius Daioras

Aida ipkuviene, mob. tel. +370 686 42814, el. p. aida.cipkuviene@vei.lt
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2018-O1-2f rato Nr. 2R- P
priedas

2.3.1. PRIEMONES VYKDYMO ATASKAITA-SUVESTINE
2018-0 1Valstybinô energetikos inspekeija prie Energetikos ministerijos (toliau VET), vykdydama
2 3 1 pnemonç ,,< >pateikti darbo grupei trumpq gauft skundq skaiiaus, pobüdio ir veiksmll,
kuriq buvo imtasi, ataskait4-suvestinç”, informuoja. kad VET 2017 m. registruotas I skundas del
galimos koruycijos.
VET veiksmai, nagrinéjant VEI pasitikêjimo telefonu gautq anonimin skundq (reg.
2017-09-22 Nr. 22R-1):
1. 2017-09-22 j VET per Pasitikejimo 1inij pranekvei.1t kreipési neprisistatçs asmuo,
skl4sdamas VET darbuotojq veiksmus, iduodant energetikos renginio techninôs bükles paymas.
2. VET virininkas 2017-09-22 rezoliucijoje skyré vykdytoj4 Klaipedos teritorinio skyriaus
vedôj Viktor4 A1ekn ir pavede atlikti frenginiq patikras vietoje (adresais: Geliq al. 79 ir Gêliij al.
73, Vaite1ii k.)
3. 2017-10-09 atliktas tikslinis patikrinimas pagal anonimini skund ir parengtas Faktiniq
aplinkybil patikrinimo aktas Nr. 140V8-248, kuriame konstatuota, kad elektros jrenginhj taisyk1ii
paeidimi. nenustatyta, nes elektros jvadas visikai atitinka VEI pateiktuose dokumentuose
nurodytas schemas, kitus dokumentus bei norminhi teises aktq reikalavimus.
4. 2017-10-11 K1aipdos teritorinio skyriaus vedejas pateikia VEI virininkui tamybin
praneim4 Nr. 140V9-63 ,,DèI faktiniq aplinkybi4 patikrinimo”, kuriame patvirtina, kad jokiq
elektros rengini4 taisykliq paeidim4 nenustaté.
5. VET virininkas 2017-10-11 dokumentq valdymo sistemoje Klaipêdos teritorinio skyriaus
vedêjui Viktorui Aleknai skiria uduotj parengti atsakym4 pareikejui.
6. 2017-10-19 ratu Nr. 2R-2971 ,,Dêl skirtingtj moniq jrengtq elektros vadq kainq
skirtumo” informuoja pareikèj, kad VET paymos Geliq al. 79 ir Géliq al. 73, Vaiteliq kaime
elektros renginiams iduotos vadovaujantis teisôs akt reikalavimais (payma turi btiti pateikta per
7 dienas, u paslaugq sumokéta nustatyto dydio suma 16,22 eurq), o VET darbuotojq korupcinio
pobüdio veikt nenustatyta.
—

-

—

—

Ivada: VET 2017 m. gautas I skundas del galimos korupcijos no atliktu faktinh1 aylinkybii4
nustatymo ir pateiktos informacijos jvertinimo nepasilvirtino.
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