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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2019-04-24 Nr. 2R- 1IZ9

DEL INFORMACIJOS APIE PR1EMONI1, NUMATYT1J LIETUVOS RESPU
BLIKOS
ENERGETIKOS M.INISTERIJOS JR VALSTYBJNES ENERGET1KOS
INSPEKCIJOS
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2
020 MET1J
PROGRAMOS IGYVEND1MO PRIEMONIIJ PLANE, VYKDYMO EIG4 PATE
IKIMO
Vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinës energe
tikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija 2017-2020 metq progra
mos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruod±io 28 d. sakymu Nr. 1-334,
27 punkto
reikalavimus, kuriuo nurodoma iki kiekvienti met4 vasario 1 d ir rugsejo 1
d Energetikos
niinisterijos kovos su korupcija jgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupei pateikti inform
acij apie
Vaistybines energetikos rnspekcijos prie Energetikos mrnlstenjos (toliau VEI) pnemo
nii vykdymo
eig wjti veiksmzngum, bei atsive1gdama Energetikos ministenjos 2019 m ba1andio 18
d odini
pavedim, teikia informaeij4:
—

1.2.2.

Analizuoti ir tobulinti teisinç
bazç, ypating dêmesj skiriant
teisôs aktarns reglarnentuojan
tiems leidim4, nuolaid4, leng
vatq ir kitokhj papi1doirn tei
sn suteikin ar apnbojim
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Jvykdymo terminas nuolat.
1) VEJ virininko 2019 m. vasario 26 d. jsakymas
Nr IV-17 ,,DeI Valstybines energetikos inspekeijos pne
Energetikos ministenjos valstybès tamautoj srao pa
reigybiq, kurias einantys asmenys privalo dekiaruoti pri
vaius interesus, patvirtinlmo”
2) VEI virininko 2019 in. vasario 27 d. jsakymas
Nr. 1-18 ,,D61 leidiml4 vykdyti veikl4 elektros energe
tikos sektoriuje idavimo, pakeitimo, patikslinimo, dub
likatq idavimo, Ieidim4 galiojimo sustabdymo, galio
Juno sustabdymo panaikunirno, 1eidim gahojimo panal
kinimo, leidimti galiojimo termino pratsimo, leidinni
registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo
tvarkos aprao patvlrtinzmo”
3) VEI virininko 2019 m. kovo 29 d. jsakymas
Nr. IV-26 ,,DêI Vaistybinés energetikos inspekoijos prie
Energetikos ministerijos objektt ir rengini1. patikrinimo
2019 in. piano pakeitimo”.
4) VEI virininko 2019 m. ba1andio 23 d. jsakymas
Nr. 1V-38 ,,Dôl Vaistybinés energetikos inspekeijos prie
Energetikos ministerijos virininko 2014 m. 1apkriio
27 d. sakymu Nr. I V-95 ,,Dêi Valstybinôs energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovlI daly
vavimo statybos uThaigimo komisijose ir paynu apie
—
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2
energetikos jrengini4 techninés btiklês patikrinim ida
vimo tvarkos aprao patvirtinimo” pakeitimo”.
5)Atsive1 giant tai, kad nuo in. liepos 1 d. VET bus
prijungta prie Vaistybinés kainM ir energetikos kontrolès
kotnisijos, iuo metu darbo grupe dirba prie visq teise
s
aktq pakeitimo.
.
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Utiknnti, kad visa informacija apie vykdomas vieuji.j
pirkimtjprocedüras büti.j prieinama vieai Energetikos ministenjos ir VEI tinklalapiuose
ir CVP informacinéje sistemoje.

Jvykdyrno terminas kasmet
1) VET virrnrnko 2019 in sausio 7 d isaky
mas
Nr. IV-1 ,,Dêl 2019 in. Valstybinôs energetikos insp
ek
cijos prie Energetikos ministerijos nunlatytq vykdyti
prekl4, paslaugq ir darbil vieuji pirkimi plan4 patvir
tinimo”.
2) VET virininko 2019 in. sausio 25 d. sa1cymas Nr.
1V8 ,,D1 virininko 2017 in. rugsêjo 26 d. jsakymo Nr. IV87 ,,DêI Va1stybins energetikos inspekcijos prie Energe
tikos ministerijos vieuji pirkimq organizavimo” pake
i
timo”.
3) Laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-04-19 CVI’
inforniacinêje sistemoje 100 proc. pavieintos visos VET
vieuI4 pirkim4 sutartys ir sutar.iM pakeitimai (8 vnt.):
http://www.cvpp.It/index.php?option=com_vptpub
lic&task=sutartys&Ttemid= 1 09&filter_show= 1 &fil
ter_iimit= 1 0&vpt unitc’=&filter_tender=&fii
ter_number=&filter_proctype=&filter_authority=en
erge
tikos+inspekcija&filterjarcode=&filter_cpv=&ffl
ter_valuefrom=&filter_valueto&filter_eont
ractdatefrom=&filtercontractdateto=&filterexpira
tiondatefrom=&tilterexpirationdate_to&fi1ter_supDller=&filter_supPlaer iarcode=&fllter_agree
ment typ
Mokymai Energetikos minis- Jvykclymo terminas —2017-2
020 in
terijos ir VET vaistybes tarnau- 1)2019 in sausio 4 d elekt
roniniu patu visiems VEI dar
tojams ir darbuotojams korup- buotojams buvo ip1atinta infor
macija apie tai, kad nuo
cijos prevencijos srityje.
2019 in. sausio 1 d. valstybês tamautojas arjam prilygin
tas asmuo apie jam inom4 korupcinio pobudio nusikals
tam veik4 privalo praneti STT, prokuratUrai ar kitai iki
teisminio tyrimo staigai.
2) VET Flnans4 ir bendrqji reikahi skyriaus vieqji. ryn
specialistas Tomas i1eika, 2019-02-26 dalyvavo moky
muose ,,Antikorupcinis visuomens vietimas ir informa
vimas”.
3) 2019 m. kovo 22 d. VET darbuotojams buvo iplatintas
praneimas del tarnybinio transporto naudojimo, kuriuo
rekomenduota VET darbuotojams visais atvejais vykdant
tarnybines fhnkcijas naudotis iskirtinai tik VET tamybi
niu transportu.
4) 2019 m. balandio 12 d. elektroniniu patu VEI dar
buotojanis buvo iplatinta Vynausiosios tamybines etikos
komisijos konsultacaja del dovanq, dovanojimo ir kyio
—
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(ir. www. vtek. lt/index.php/13-dirbantienis
-valstybinejetarnyboje/1 6-dovanos,).
5) 2019 m. ba1andio 19 d. elektroniniu
patu VET dar
buotojams buvo pakartotinai isiqstas sus
ipainti VET vir
inrnko 2018 m 1apkriio 21 ci
Isakymas Nr IV-131
,,Del Vaistybines energetikos inspekcij
os prie Energeti
kos ministerijos antikorupcinôs politikos
nuostatq patvir
tinimo” bei VET Administracijos darbuoto
jt susitikimo
metu aptarti vykiai susijç su VET Klai
pedos teritonmo
skyrlaus darbuotojams pareiktais
Itarimais del korupci
nnj nusikalstanni veikq bei pasisakyta dcl
nulanes toleran
cijos korupcijai staigoje
Utikrinti VEI veiksmingum Jvykdym
o terminas iki 2020 m. pabaigos.
ir veikios skaidrumq, vykdant Laikotarp
au nuo 2019-01-01 iki 2019-04-19
m per
teikiami.j pas1aug perkôlim
Elektroninius va1dios vartus (toliau EVV
) VET buvo
elektroninç erdvç.
gauti:
1) 5499 prayrnai del energetikos renginft
techninés
bi:ikles patikrinimo payml idavimo;
2) 209 praymai dl energetikos jrenginiq
eksploata
virno veikios atestatq idavimo;
3) 276 praym del leidimti verstis veikia
elektros ener
getikos sektoriuje idavirno.
—

—

.1.2.

Nustatyti VEI skyriq vedCjll Vykdoma
(priminimai iki 2020 m. pab.)
susipainimo su pava1dii as 2019-04-17
VE! skyril4 vedojii pasitarime (odiu),
menu pateiktomis privai4 in 2019-04-1
8 (elektroniniu 1aiku ishistu visiems
VET
teresi dekiaracijomis tvark ir darbuotojams
), taip pat 2019-04-19 VET Administraci
kas 6 mCnesius priminti dar jos susirinkim
e (odiu) VEI darbuotojams buvo pn
buotojams d1 vieuj4 ir priva niinta Lietu
vos Respublikos vieujti ir privaii interesq
ii1 interesq dekiaravimo ir jo dermimo vaist
ybineje tarnyboje statymo 4 stralpsrno
1
privalornumo.
dalyje numatyta vaistybineje tarnyboje dirb
anio as
mens pareiga dekiaruoti pnvaius rnteresus
Periüreti ir apibendnnti i ti- Jvykdymo term
inas kasmet
zinil.1 irjuridiniq asmen Ener- Laikotarpiu nuo 2019
-01-01 iki 2019-04-19 skundi1 ne
getikos ministerijoje ir VEI gauta.
gautus vairius nusiskundirnus
(skundus) del galimos korupci
nio pobUdio nusikaistamos
veikos bei pateikti Darbo gru
pei trumpi gautq skundq skai
iaus, pobiidio ir veiksml4,
kuriti buvo imtasi, ataskaitq
suvestinç.
—
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—

—

Informacija apie Lietuvos Respublikos ener
getikos ministerijos kovos su korupeija 2017
-2020
meti programos 28 punkte idestyn reikalavim
q (kasmet jvertinti Programos tikslq ir
gyvendinimo rezultatyvum4) vykdym:
udavini11

4
28.1. ir 28.2. didêjantis nepakantumas
korupcijai ir didjantis visuomenê
Specaa1niji tynrni tarnybos mic
s pasitikèjimas VET:
latyva buvo atliktas tyramas ,,Lietuv
os korupcijos eme1apis 2018”
io tyrimo duomenirnis dalis inst
itucijq, kurios 2016 m. surinko dau
giau nei 20% atsakynu ,,labai
korumpuota”, ikrito i io srao,
tame tarpe i io sqrao ikrito
ir VET (±r. www.stt.It/lt/naujie
nos/?cat=1&nid=2961). Laikotarp
iu nuo 2019-01-01 iki 2019-04-19
VET negauta skundq del gaiimai
korupcinii VET darbuotoj veiksmq
;
28.3. laikotarpiu nuo 201 9-01-01 iki
2019-04-19 teismams ir administrac
iniq ginq komisijoms
pateikti. skundl4 del VEI priimtq
sprendimii skaiius (siekiama io rodiklio
praèjusiais metais): teismams buv
sumajimo, lyginant su
o apskqsti 3 VET sprendimai (iu
o metu skundai teisme dar nebaigt
nagrinôti), Lietuvos administraciniq
i
gin4 komisijai
1 sprendimas (skundas patenkintas
pagrjstas).
kaip
28.4. vykdyt4 Programos priemonk
skaiius: pagal Programos 27 pun
kt u konkreëiti plane
nurnatytli priemoniq gyvendanrniq informa
clj4 privaloma pateikti iki klek
rugsejo 1 d, iuo atveju teikiama tarp
vlen
M
metil vasario 1 d ar
ine rnformacija, todel pasisakoma
tik del to, kad yra siekiama
gyvendinti visas 6 pnemones, be to atkr
eaptinas demesys, kad nuo m liep
os 1 d VET bus pnjungta
prie Vaistybés kainli ir energetiko
s kontrolés komisijos, todêl bus kei
iam
i VIM teisés aktai iekant
bud4 kaip optimaliai sureguliuoti
VET atliekamas funkcijas susijungus
su kita biudetine jstaig,
kurioje sprendimai priimami koiegia
liai;
28 5 Programos jgyvendinimo
priemonaq piano vykdymas nus
tatytais terminals visos
numatytos priemonós vykdomos;
28 6 Iaikotarpiu nuo 2019-01-01 iki
2019-04-19 teases aktq tvarka uflksu
galimas VET vaistybes tarnautojq ir dar
ot4 praneimq ape
buotoj4 korupcinao pobUdio veikas
skaiius 2019-04-10 VET
buvo gautas STT ratas, kuriame nur
odoma, kad VET Klaapedos teritonnio
skyriaus 5 darbuotojams
2019-04-10 buvo pareikti
Itaramal skyriaus vedejui V A pagal BK
25
straipsnao 2 dali, 225
straipsnio 1 ir 4 dalis, vyraausiajam
speciahstui A K pagal BK 225 ctra
lpsnlo 1 dali, vyraausiajam
speciahstui A B pagal BK 225 stra
apsnio 4 da1, vyresniajai specialistea 2
Z pagal BK 25 straapsnao
2 dali, 225 straapsnlo I ir 4 dalis ir
specaalistei D T pagal BK 25 stralpsn
io
2 dalj ir 225 straipsnio
1 dali (visti 5 VEI darbuotoj4 atvi1gi
u buvo pradeti tyrimat del galimaa
padarytq drausminiq
nusiengimt, taiau vadovaujantas Vai
stybes tarnybos istatymo nuostatomas
4 valstybes tamautoj1
atvi1giu nusienginu tyrimal sustabd
yti iki baudiamojo proceso Jil atvi1ga
u pabaigos),
28 7 Laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki
2019-04-19 VEI interneto svetaineje buv
informaciniai praneimai frairiom
o publikuoti 5
is VET veikios temomis. Visuom
enC buvo operatyviai
informuojama apie teisés aktt (susijus
i
i4 su VIM veikia) pasikeitimus, VET veik
ios procesus ir k.t.
—
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