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DEL INFORMACIJOS APIE PRIEMONIIJ, NUMATYTLCJ LIETUVOS
RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYB1NES ENERGETIKOS
INSPEKCIJOS
HUE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2
020 METI.)
PROGRAMOS IGYVENDIMO PRIEMONII.) PLANE, VYKDYMO EIG4 PATE
IKIMO
Vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinôs energe
tikos ins
pekeijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija 2017-2020 meti progra
mos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 in. gruodio 28 d. jsakym Nr.
u
1-334, 27 punkto
reikalavimus, kuriuo nurodoma iki kiekvienq metil vasario I d ir rugsejo 1 d Energe
tikos ministeri
jos kovos su konipcija gyvendinimo ir tobulinimo darbo grupei pateikti informacij4
apie Valstybinôs
energetikos inspekcijos pne Energetikos ministenjos (toliau VFJ) priemoniq vykdy
mo eig ir jq
veiksmingumg, teikia informacij4:
1.2.2. Analizuoti ir tobulinti teisinç vykdymo terminas nuolat.
bazç, ypatingq dmes skiriant
teisôs aktams reglamentuojan
1) VEI virininko 2018 m. sausio 18 d. sakymas
tiems leidimti, nuolaidq, leng Nr. 1V-7 ,,Dêl Valstybinôs energetikos
inspekcijos prie
vat4 ir kitokii4 papildomq tei Energetikos ministerijos virininko 2016 m. ba1and
io
Siq suteikim ar apribojim4.
20 d. jsakymo Nr. IV-43 ,,Dôl sertifikavimo jstaigos
parengtos
energetikos
darbuotojil
kategorijq
sertifikavimo schemos derinimo tvarkos apra.o
patvirtinimo” pakeitimo” iuo sakyinu unnetas apraas
buvo papildytas 31’ punktu numataniu, kad
sertifikavimo staiga, kurios energetikos darbuotojq
kategorijq sertifikavimo schema 31.1 ir 31.2
papunkiuose nustatytais atvejais buvo panaildnta VEI
virmrnko sprendimu, pakartotinai tcikti praym ir
pridedamus dokumentus, nurodytus Derinimo tvarkos
aprao 7 ir 8 punktuose gali ne anksiau kaip vieneri
metai nuo paskutinio VEJ virininko sprendimo dôl
energetikos darbuotojtj kategorijq sertifikavimo
schemos suderinimo (paskeibtas TAR).
2) VEI virininko 2018 m. kayo 29 d. jsakymas
Nr. 1V-28 ,,Dôl energetikos objekti ir renginii eksplo
atavimo paeidhnt paaIinimo termin4 ir d1 atvejt,
kada turi bãti suraytas nurodymas sustabdyti darbus,
nustatymo” iuo sakymu buvo nunlatyti patikrimmq
metu nustatytt energetikos objekhj ir rengini14 eksploa
—

—
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tavimo ir technins btik1s paeidim14 paaIinimo reko
menduojami terminai bei atvejai kada turi bUti surayti
nurodymai sustabclyti darbus.
3) VEI virininko 2018 m. kovo 30 d. jsakymas
Nr. 1V-29 ,,Dêl prayml4 ir skundtj nagrinjimo ir as
mern aptarnavimo Vaistybineje energetikos inspekci
joje tvarkos aprao patvirtinimo”.
4) VEI virininko 2018 m. geguós 2 d. sakymas
Nr. IV-38 ,,D1 Valstybinès energetikos inspekeijosprie
Energetikos rmmsterijos vaistybes tamautoji dalyva
vimo statinill naujos statybos, rekonstravimo, atnauji
nimo (modernizavimo), kapitaliniM remonto projek ir
tti
paprastojo remonto apraq patikrinimo procese tvarkos
apra.o, patvirtinto Vaistybinés energetikos inspekcijos
prie Energetikos mmisterijos virminko 2017 m balan
dio 20 d. sakymu Nr. IV-37, papildymo”. iuo isa
kymu buvo padaiytas papildymas, susijçs su Vieojo ad
ministravimo Istatymo 26 straipsnio 2 dalyje Itvittin
ta
nuostata, kad vieojo administravimo subjektas gali rei
kalauti tik tt dokumentii ir informacijos, kurki nra vals
tybs registruose ar kitose va1stybs inforznacinêse sis
temose. Vieojo administravimo subjekto reikalavimas
pateikti dokumentus ir informacijq, kurie yra va1stybs
registruose ar kitose valstybôs informacinse sistemose,
laikomas biurokratizmu.
5) VEI virininko 2018 m. geguès 3 ci. jsakymas
Nr. 1V-40 ,,Dó1 energetikos frenginiq eksploatavimo
veikios atestatq idavimo tvarkos aprao, patvirtinto
Valstybinës energetikos inspekcijos prie Energetikos
muusterljos virininko 2016 m gruodio 30 d isakyin
u
Nr. 1V-106, papildymo”. iuo sakymu buvo padarytas
papildymas, susijçs su Vieojo administravimo jstatymo
26 stralpsnlo 2 dalyje Itvlrtanta nuostata (paskeibtas
TAR)
6) VEI virininko 2018 m buelio 26 ci sakymas
Nr IV-55 ,,Del bendruj4 reikalavimti Vaistybmes ener
getikos inspekcijos pne Energetikos niunsterijos inter
neto svetainei aprao ir Va1stybins energetikos inspek
cijos prie Energetikos ministerijos intemeto svetainôs
administravimo tvarkos aprao patvirtinimo.
7) VEI virininko 2018 m. spalio 25 d. jsakymas Nr. 1V115 ,,Del Vaistybines energetikos inspekcijos prie Ener
getikos ministerijos rinkos vertinimu pagijsto energeti
kos objekti.j ir renginn pneziros veakios xnodelio tvir
tinimo” (paskeibtas TAR).
8) VEX virininko 2018 m. spalio 29 d. sakymas Nr. 1V116 ,,Del korupeijos pasireikimo tikimybes Valstybines
energetikos inspekeijos prie Energetikos ministerijos
veficloje nustatymo aprao patvirtinimo”
9) VEX virinrnko 2018 m 1apkriio 13 d isakymas Nr
XV-122 ,,DeI Vaistybinés energetikos inspekcijos prie
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Energetikos ministerijos pasitikèjimo linijos nuostatq
patvirtinimo”.
10) VET virininko 2018 m. iapkriio 21 d. jsakymasNr.
1V- 131 ,,Dô1 Va1stybins energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos antikorupeinés politikos nuos
tatqpatvirtinimo”.

1.3.1.

1.4.1.

Utikrinti, kad visa informa
cija apie vykdomas vieujq
pirkimq proceduras bütq priei
nama vieai Energetikos mi
nisterijos ir VET tinklalapiuose
ir CVP informacinôje siste
moje.

Mokymai Energetikos ministeijos ir VET vaistybés tarnau
tojams it darbuotojams korupcijos prevencijos sntyje

11) VET virininko 2018 m. gruodio 31 d. jsakymasNr.
1V-147 ,,Dêl Vaistybinés energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos virininko 2016 in. gruodio 30
d. Isakymo Nr. IV-106 ,,Dól energetikos frenginii.j eksp
loatavimo veikios atestatq idavimo tvarkos aprao pat
virtinimo” pakeitimo” (paskeibtas TAR).
12) VET virininko 2018 m. gruodio 31 d. jsakymas Nr.
IV-148 ,,DéI Valstybinés energetikos inspekeijos pile
Energetikos ministerijos virininko 2014 m. 1apkriio 27
d. jsakymo Nt. 1V-95 ,,Dól Vaistybinés energetilcos ins
pekcijos pile Energetikos niinisterijos atstovq dalyva
vimo statybos ubaigimo komisijose it praymi apie e
nergetikos jrenginit technints bükiés patikrininiq ida
vimo tvarkos aprao patvirtinimo” pakeitimo” (paskeib
tas TAR).
fvykdymo tenninas kasmet.
—

1) VEI virininko 2018 rn. kovo 14 d. sakymas
Nt. IV-26 ,,Dél Vaistybinés energetikos inspekcijos pile
Energetikos ministerijos 2018 m. numatomil vykdyti
prekh, pas1augt it darbq vieujq pirkimtj iskyrus ma
os vertes pirkimus) piano patvirtinimo” Siuo
isakymu
buvo patvirtintas prekiti, pas1augi it darbq vieujq pir
kimti planas.
2)2018 m. CVP informacinéje sistemoje 100 proc. pavie
intos visos, t. y. 34 vykdomos VET vieujti pirkimii su
tartys it sutari4 pakeitimai.
(fr.http://www.cvpp. lt/index.php?optiancom_vptpub
lic&task=sutarrys&Itemid=109&filter_show=1&Ji1ter_limit=1 O&filterjarcade=188606625&limitstart—O)
3)2018 m. vykdytos 6 skelbiamos pirkinn proceduros.
4) U neskelbianius pirkimus pateikiama suvestiné atas
kaita per 30 diemi, pasibaigus ataskaitiniams kalendori
niams metams, kaip tai reglamentuoja Vieujii pirkimt js
tatymo 96 straipsnio 2 dalies 2 punktas. Tokia
ataskaita
u 2018 m. bus paskeibta nustatytu terminu.
vykdymo ternilnas 2017-2020 m.
—

1) 2018-05-08 du VET vaistybés tarnautojai dalyvavo
Lietuvos Respublikos speciahujq tynml tarnybos (to
liau SiT) organizuotoje diskusijoje del atsparumo ko
rupcijai vykdant verslo prieiiir4 padidinimo.
2)2018-05-29 VET vaistybés tarnautojas, paskirtas atsa
kingu u VET darbuotojq parengti teisés aktq
antikorup
cinj vertinimq, dalyvavo mokyniuose ,,Teisês aktq
projektq antikorupeinis vertinimas”.
—

—

4

a. 1.1.

.1.2.

.3.1.

Utikrinti VEI veiksmingum
ir veikios skaidnzmq, vykdant
teikiaml4 paslaugq perkólimQ
elektroninç erdvç.

Nustatyti VEI skyrii vedjt1
susipaiinimo su pavald1h as
mern pateiktomis privait! in
teresq deklaracijoniis tvark4 ir
kas 6 mónesius priminti dar
buotojams del vieujii ir priva
iq interesq dekiaravimo ir jo
privalomunio.

PethUrôti ir apibendrinti i fi
zinill irjuridiniq asmexu Ener
getikos ministerijoje ir VEI
gautus jvairius nusiskundimus
(skundus) del galimos korupet
nb pobüdio nusikalstamos

3) VET 2018-08-28 ratu Nr. 2R-2289 kreipesi j STJ’,
kad bitl1 deleguoti atstovai vesti antikorupcinio vie
timo paskait4 ar seminarq VET darbuotojarns iomis te
momis iikio subjektq pneira ir kontrole, licencijq
(ar) leidimq idavimas, sustabdymas, panaikinimas,
vieujq ir adrninistraciniil paslaug teikimas ir kontrolt,
vieujq ir privah interesq konfliktai. (2018-07-09 i
STT gautas elcktronuus laikas, kad greiiausiai 2018
in. II pusmetj STT neturôs galimybes organizuoti anti
korupcinio vietimo paskaitq VET darbuotojams, taiau
pateike tekstinç ir vaizdrnç antikorupcinio vietimo me
diaga, kuria buvo pasidalinta su visais VET darbuoto
jais).
Jvykdynio terminas bId 2020 m. pabaigos.
—

2018 m. per Elektroninius va1dios vartus (toliau
EVV) VEI buvo gauti:
1) 28883 praymai del energetikos renginiq technines
bukies patikrinimo paymt idavimo (3841 praymu
daugiau negu 2017 m.);
2) 548 prayrnai del energetikos jrenginit eksploata
vimo veikios atestati idavimo (305 praymais daugiau
negu 2017 in.);
3)120 praymq del leidim4 verstis veikla elektros ener
getikos sektoriuje idavimo (89 praymais daugiau negu
2017m).
Konstatuotina, kad 2018 in. en1diai iaugo elektroni
neje erdveje VET teildamti paslaugq apimtis.

—

Vykdoma (priminimai

—

iki 2020 m. pab.)

1) VET virininko 2018 m. sausio 30 d. jsakymas
Nr. 1V-9 ,,Dèl privaiq interesq dekiaravimo asmenims,
dalyvaujantiems vieuosiuose pirkimuose”. iuo isa
kymu VET vieojo pirkimo komisijos nariai ir VEI dat
buotojal, kurie patvirtinti atlikti supaprastintus pirkimus,
buvo pareigoti papildyti vieujq pr1vaiuJq mteresi
dekiaracijas iki 2018-02-01 it pateikti inforinacijq apie
dek1aravim VET Teises it personalo skyriaus vedojai.
2) 2018-10-15 elektroniniu laiku visiems VET darbuo
tojanis buvo priminta Lietuvos Respublikos vieujq ir
privaiq interesq derinimo vaistybineje tarnyboje sta
tymo 4 straipsnio I dalyje numatyta vaistybineje tarny
boje dirbanio asmens pareiga dekiaruoti privaius inte
resus.
jvykdymo terminas kasmet.
—

1) VEI gavus STT 2018-02-06 rat4 Nr. 4-01-1004, ku
riuo buvo persiqstas pareikejos skundas del galimai ne
teisetq VET teritoruuo skyriaus vyresmojo specialist
veiksmt*, 2018-02-12 buvo pradétas tarnybinis patikrini
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veikos bei pateikti Darbo gru
pci trumpQ gaut4 skund skai
iaus, pobüdio ir veiksmti,
kurh buvo imtasi, ataskaiti
suvestinç.
—

mas, kurio metu buvo nustatyta, kad VEI teritorinio sky
riaus vyresnysis specialistas 2017-12-15 energetikos jren
ginii technins büklès palymqNr. 1 3JP2-2091 18 pareng
nepaeisdamas teisês aktq reikalavimi, todd jo veiks
muose nôra tarnybinio nusiengimo sudèties. VET viri
ninko 2018 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. 1P-39 VET terito
rinlo skyrlaus vyresnysis specialistas buvo pripaintas ne
padariusiu tarnybinio nusiengimo.
2) 2018-06-14 VET gautas anoniminis praneimas, ku
name buvo teigiama, kad galimai paeidiant teisés akti
reikalavimus keletas bendrovii4 tapo skatinimo kvoti
aukcion4 laimëtojais, be to ioms bendrovms iduodan
leidanius pletoti elektros energijos gamybos pajegumu
galirnai buvo nesilaikorna iq leidimq tvarkq reglamen.
tuojanii teisés aktq reika1avimi. Del §io praneimo yE:
buvo atliktas tarnybinis patikrinimas S VET darbuotoji
atvi1giu, i kuriq 2 veiksmuose buvo j.velgtos tarnybinit
nusiengimi. sudétis, taCiau d1 senaties, n’uinatytos Lie
tuvos Respublikos vaistybés tarnybos statymo 30 straips
nb 1 dalyje, termino su&jimojq atvi1giu nebuvo taikomi
tarnybine atsakomybô, tuo tarpu kitq 3 darbuotojq veiks
muose nebuvo nustatyta tarnybiniq nusiengimi poy
miq. Be to, dôl io atvejo VET 2018-07-27 kreipôsi j Pro
kuratür4 del galimai paeisto vieojo intereso Rynimo.

Informacija apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupc
ija 2017-2020
meti programos 28 punkte idéstyt reikalavimil (kasmet vertinti Programos
tikslq ir udaviniq
gyvendinimo rezultatyvum) vykdymq:
28.1. didejantis nepakantumas korupcijai ,,Transparency International” Lietuv
os skyriaus
interneto svetaineje http://www.transparency.ll/lieluvos-koru
peUos-zemelapis/ nera duomemi apie
sociologini4 apklausq rezultatus 2018 metais, taiau i Verslo
inhi intemeto svetainêje
https://www. vz.lt/vers1o-aplinkai’2O18/12/19/prieziuros-istaigu-svieslen
te-dauguma-dirba-prosiaivmilenkza-l:etuvos-banka#zxzz5aóxLTyIP skelbiamos informacijos matyti, kad VET
i 56 verslo
priei0r at1iekanh! institucijtl yra reitinguojama 10 vietoje. Tai parodo, jog VEI bendra
me kontekste
priskirtina prie geriau dirbaniq staag14 Manytina, kad tai netiesloglal ir i dalies lemia
ir sta1goje
propaguojama korupcijos netoleravimo politika.
28 2 didejantis visuomenes pasitikejimas VET
2017 m VET apklausoje, kun4 atliko
nepriklausomi tyrejal, del pasitenkmimo VET teikiamomas paslaugomis I respondentas
(tal sudaro
0,9 proc., nuo apk1austi 104 respondenti skaiiaus) pasisakè dôl galimq korupcijos
apraikq. VEI
veikios skaidruinas buvo Ivertlntas 8,33 vidurkiu i 10 galimq balq Laikotarpiu
nuo 2018-01-01 iiu
2018-12-3 1 VET gauti 2 skundai dd galimai korupcinii VET darbuo
toj4veiksmti;
28 3 teismams ir administraciniq ginq komisijoms pateiktq skund4 del VEI prumtq
sprendirnil
skaiius (siekiama io rodiklio sumaèjimo, lyginant su praójusiais metals) 2018
m. teismams buvo
apskstas I VEI sprendimas (iuo metu skundas teisme dar nebaigtas nagrinêti),
Lietuvos
admrnistraciniq ginq komisijai —7 (i j 4 atmesti kaip nepagrsti ir 3 patenkinta) Lygina
nt su 2017
m. rodikliais: teismanis buvo apskllsti 5 VET sprendimai, administracini4 glnq komisi
joms —2 VET
sprendimai Taigi, 2017 m ir 2018 m statisuka i esmes panai bei parodanti, kad yra
skundiamas
labai nedidelis VET sprendimq skaiius.
28.4. vykdytq Programos priemonft skaiius —6 priemonós, nejvykdytl4 -0;
28.5. Programos jgyvendinimo priemoniq piano vykdymas nustatytais terminais
visos
numatytos priemonos jvykdytos nustatytais terminals;
—

—

—

—
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28.6. teisés akti. tvarka ufiksuott praneimt apie galimas VET vaistybes tarnautojq ir
darbuotojij korupeimo pobOdio veikas skaiius 2018 m gauti 2 praneima1, kuruT pagrandu buvo
atlikti tamybmiai patiknrnmai del VET darbuotoji veaksmti, be to d1 vieno i iq atvejq buvo kreiptasi
Prokuratiir del galimai paeIsto vieojo mtereso gynimo
28.7. 2018 m. VEI interneto svetainôje buvo publikuota S0jnformacinni praneimi vairiomis
VET veildos temomis. Visuomené buvo operatyviai informuojama apie teisés aktq (stisijusiq su VET
veikia) pasikeitimus, VET veikios procesus, VET kvietimus dalyvauti. vieosiose konsultacijose ir t.t.
—

Virinankas
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