VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
ATASKAITA APIE VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS INSPEKCIJOJE PRIE
ENERGETIKOS MINISTERIJOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOSE NERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ 2014–2016 METAIS
2016 m. sausio 26 d.
Vilnius
Tikslas – didinti skaidrumą, mažinti korupcijos tikimybę Energetikos ministerijos (toliau – EM)
valdymo srityje, vykdyti korupcijos prevencijos švietimą.
Uždavinys. Rengti ir skelbti EM ir VEI programas bei kitus teisės aktus ir jų įgyvendinimo
ataskaitas korupcijos prevencijos srityje.
Ei
l.

Priemonė

Informacija apie priemonės įgyvendinimo eigą

1. Parengti ir patvirtinti Įvykdyta – 100 proc.
korupcijos pasireiškimo Dokumentai buvo parengti ir EM pateikti 2015 m. IV ketvirtį:
tikimybės nustatymo 2015-10-23 VEI raštas Nr. 2R-3219 „Dėl korupcijos pasireiškimo
aprašą bei pagal jį
tikimybės nustatymo išvados pateikimo“;
nustatyti korupcijos
2015-11-06 VEI viršininko įsakymas Nr. 1V-91 „Dėl Korupcijos
pasireiškimo tikimybę pasireiškimo tikimybės nustatymo Valstybinėje energetikos inspekcijoje
EM ir VEI.
prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant teisinį reguliavimą.
1. Užtikrinti auditorių,
Vykdoma pagal nustatytus terminus.
vidaus auditorių ir kitų 1. 2015 m. EM vidaus auditas atliko Valstybinės energetikos inspekcijos
kompetentingų
vykdomos energetikos objektų ir įrenginių kontrolės vidaus auditą. 2015
institucijų pateiktų
m. lapkričio 9 d. buvo pateikta audito išvada Nr. (16.3.-02)43-2.
rekomendacijų
Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas 2015 m. lapkričio 23 d.
įgyvendinimą.
suderintas su EM vidaus audito skyriaus vedėja Ingrida Kiškiene.
Rekomendacijų įgyvendinimo terminas 2016 m. kovo 31 d.
2. Valstybės kontrolė, atliekanti civilinės saugos valstybinį veiklos
auditą, pradėtą 2015 m., numato jį baigti 2016 m. vasario 26 d.
2. Analizuoti ir tobulinti Įvykdyta.
teisinę bazę, ypatingą 2015-05-22 raštu Nr. 2R-1597 „Dėl leidimų verstis veikla elektros
dėmesį skiriant teisės energetikos sektoriuje“ ir 2015-11-02 raštu Nr. 2R-3325 „Dėl Veiklos
aktams,
elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių pakeitimo“ LR
reglamentuojantiems energetikos ministerijai teiktos pastabos dėl leidimų verstis veikla
leidimų, nuolaidų,
elektros energetikos sektoriuje išdavimo.
lengvatų ir kitokių
2015-12-15 raštu Nr. 2R-3759 „Dėl energetikos ministro įsakymo
papildomų teisių
projekto derinimo“ VEI suderino LR energetikos ministerijos pateiktą
suteikimą ar
projektą dėl atestatų išdavimo be pastabų.
apribojimą.
2015 m. buvo parengti 8 VEI viršininko įsakymai, reglamentuojantys
tam tikras tvarkas, teises ar atsakomybę, kurie skelbti Teisės aktų
informacinėje sistemoje (Seimo teisės aktų duomenų bazėje TAIS):
2015 m. sausio 27 d. Nr. 1V-7 „Dėl Išankstinės privalomos skundų ir
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2015 m. balandžio 7 d. Nr. 1V-30, 2015 m. lapkričio 24 d. Nr. 1V-95 ir
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2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1V-96 įsakymai „Dėl Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m.
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos
užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1V-42 „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų,
siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos
įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2015 m. gegužės 28 d. Nr. 1V-43 „Dėl Valstybinės energetikos
inspekcijos prie EM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-48
„Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių
patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“;
2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1V-58 „Dėl įstaigų, siekiančių organizuoti
pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo ir (ar) pastatų oro
kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo tikrintojų mokymus,
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2015 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1V-59 „Dėl ataskaitų apie atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir
montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 13 p., parengtos 2
VEI viršininko naujų įsakymų, susijusių su licencijuojamos ūkinės
komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai vykdyti
reikalingas valstybės ar savivaldybės institucijų leidimas, subjektų
kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu,
panaikinimu ar pakeitimu, antikorupcinio vertinimo pažymos:
2015-03-09 Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma dėl
Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių rengti specialistus,
montuojančius
energijos
gamybos
įrenginius,
naudojančius
atsinaujinančius energijos išteklius, prašymų vertinimo tvarkos projekto
(teisės aktas patvirtintas 2015-05-21 įsakymu Nr. 1V-42) ir 2015-06-29
Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. 11R-282 dėl
Ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių
montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros
atlikimo tvarkos aprašo projekto (teisės aktas patvirtintas 2015-09-03
įsakymu Nr. 1V-59).
Uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų Energetikos ministerijoje, VEI ir apskritai energetikos srityje
organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.
1. Atsižvelgiant į Įvykdyta.
LR viešųjų
Supaprastintų VEI viešųjų pirkimų taisyklės peržiūrėtos 2015 m. IV ketvirtį,
pirkimų
tačiau poreikis keisti taisyklių reikalavimus nenustatytas.
įstatymo
Atsižvelgus į pasikeitusį reglamentavimą, 2015 m. gruodžio 28 d. VEI viršininko
pokyčius,
įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
tobulinti EM ir ministerijos viršininko 2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-20 „Dėl Valstybinės
VEI viešųjų energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų
pirkimų
organizavimo" pakeitimo ir papildymo“ buvo pakeista ir papildyta viešųjų
organizavimo pirkimų organizavimo tvarka VEI.
tvarką.
2. Užtikrinti, kad Įvykdyta – 100 proc.
reikalaujama 2015-01-30 Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta ir paviešinta 2014 m. įvykdytų
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informacija
viešųjų pirkimų AT-6 ataskaita Nr. VP-7.
apie vykdomas Informacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. reikalavimus už 2015 m.
viešųjų
VEI
tinklalapyje
skelbiama
adresu
pirkimų
http://vei.lt/assets/files/Informacija%20apie%202015%20m%20%20mazos%20ve
procedūras
rtes%20pirkimus%20iki%2009-17.pdf; VEI supaprastintų viešųjų pirkimų
būtų
taisyklės ir VEI vykdytų pirkimų ataskaitos VEI tinklalapyje skelbiamos adresu
paviešinta EM http://vei.lt/index.php?id=1655.
ir VEI
2015 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų
tinklalapiuose įstatymo 18 str. 11 d. nustatytais atvejais ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo
ir CPV
sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo buvo skelbiami viešąjį pirkimą
informacinėje laimėjusių dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir pirkimo sutarties
sistemoje.
sąlygų pakeitimai: paskelbta 13 sutarčių, 3 sutarčių pakeitimai.
Atliktos VEI reikalingų prekių ir paslaugų pirkimo (taip pat ir el. viešieji pirkimai
per CVPIS ir pirkimai naudojantis el. katalogu CPO.lt) procedūros – parengtas
231 dokumentas, 17 viešųjų pirkimų sutarčių.
Uždavinys. Organizuoti EM ir VEI darbuotojų švietimą bei mokymus, inicijuoti visuomenės
švietimą korupcijos prevencijos temomis.
1. Mokymai EM Vykdoma.
ir VEI
2015 m. mokymuose korupcijos prevencijos temomis dalyvavo 6 VEI valstybės
valstybės
tarnautojai. Per laikotarpį 2014-2015 m. VEI darbuotojai, kurie dalyvavo
tarnautojams ir atitinkamos tematikos mokymuose, sudaro 64 proc.
darbuotojams
korupcijos
prevencijos
srityje.
Tikslas – didinti EM ir VEI valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę.
Uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas paslaugų teikimo procedūrose.
1. Įdiegti „vieno Vykdoma.
langelio“
Pareiškėjų prašymai išduoti leidimą verstis elektros energetikos veikla registruoti
principu
VEI dokumentų valdymo sistemoje; jų 2015 m. gauta ir registruota 363;
veikiančią
papildomų dokumentų 119; toje pačioje sistemoje registruojami ir kiti su šia
sistemą VEI veikla susiję dokumentai: 368 teikimai dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje
išduodant
leidimo, 102 sprendimai dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimo; 302
leidimus
leidimai dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo, stabdymo ir kt.
verstis elektros Siekiant įgyvendinti „vieno langelio“ principą, esant galimybei, informacija ar
energetikos
papildomi duomenys gaunami iš valstybės ar savivaldybių įstaigų. Informacija
veikla.
apie
išduotus
leidimus
ir
skatinimo
kvotas
viešinama
http://vei.lt/index.php?id=652 ; http://vei.lt/index.php?id=385 .
Elektroninių valdžios vartų portale 2015 m. pasirengta pradėti eksploatuoti
paslaugą dėl leidimo verstis elektros energetikos veikla suteikimo elektroniniu
būdu.
2. Užtikrinti VEI Užtikrinta.
veiksmingumą 2015 m. per elektroninių valdžios vartų portalą dėl VEI administracinių viešųjų
ir veiklos
paslaugų suteikimo nuo 2015-06-01 kreipėsi 238 pareiškėjai (4 interaktyvumo
skaidrumą,
lygis). Prašymus dėl išankstinio privalomo skundų ir ginčų nagrinėjimo ir asmenų
vykdant
konsultavimo VEI kompetencijos klausimais el. paštu paslaugos@vei.lt (2
teikiamų
interaktyvumo lygis) pateikė 572 pareiškėjai (palyginti, 2014 m. - 382
paslaugų
pareiškėjai).
perkėlimą į
2015 m. elektroninių valdžios vartų portale ištestuotos ir pasirengta eksploatuoti
elektroninę
paslaugą dėl leidimo verstis elektros energetikos veikla suteikimo.
erdvę.
2015 m. VEI savivaldybėms pateikė 340 išvadų dėl projektų derinimo per
informacinę sistemą „Infostatyba“.
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Konsultacijos elektroniniu būdu teiktos daugiau kaip 2000 besikreipusių asmenų.
3. Užtikrinti, kad VEI ant visų valstybės Įvykdyta – 100 proc.
tarnautojų ir darbuotojų, priimančių
Visuose VEI skyriuose ant kabinetų durų užklijuotas
lankytojus ir interesantus,
prevencinis antikorupcinis skelbimas „Sąžiningas
kabinetų durų būtų užklijuotas
elgesys – VEI vertybinė nuostata“ ir kontaktinės
prevencinis antikorupcinis skelbimas. nuorodos, į ką kreiptis dėl galimo korupcinio pobūdžio
įvykio.
4. Gavus pranešimą, atlikti veiklos ir Pranešimų dėl korupcijos VEI teikiant paslaugas nėra
priemonių, skirtų licencijuojamos ar gauta, todėl atsitiktinių patikrų atlikta nebuvo.
leidimais reglamentuojamos veiklos
kontrolei ir priežiūrai, atsitiktines
patikras.
5. Užtikrinti EM ir VEI valstybės
2015 m. buvo paskelbta 12 konkursų į laisvas darbo
tarnautojų priėmimo į darbą tvarkos
vietas VEI. VEI viršininko priėmimą organizavo EM.
skaidrumą.
Priimti 5 nauji VEI darbuotojai (iš jų: vienas darbą
pradėjo 2016 m.) ir VEI viršininkas.
3 konkursuose pretendentai nesurinko reikiamo balų
skaičiaus, į vieną konkursą pretendentas neatvyko, nes
neišlaikė bendrųjų gebėjimų testo. 3 paskelbti konkursai
neįvyko, nes nebuvo pretendentų arba jie neatitiko
pretendentams keliamų reikalavimų.
Nutrauktų priėmimo procedūrų į valstybės tarnybą VEI
nebuvo.
Uždavinys. Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus EM ir VEI.
1. Peržiūrėti ir apibendrinti iš fizinių ir
2015 m. pranešimų apie veiksmus, turinčius korupcinio
juridinių asmenų EM ir VEI gautus
pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių, nėra gauta.
įvairius nusiskundimus (skundus) dėl
galimos korupcinio pobūdžio
Pagrįstų pareiškėjų nusiskundimų skaičius - 0.
nusikalstamos veikos bei pateikti Darbo
grupei trumpą gautų skundų skaičiaus,
pobūdžio ir veiksmų, kurių buvo imtasi,
ataskaitą-suvestinę.
2. Peržiūrėti ir apibendrinti iš fizinių ir
2015 m. pareiškėjų nusiskundimų dėl Energetikos
juridinių asmenų EM ir VEI gautus
ministerijos sričiai tenkančių teisės aktų, kuriuose,
įvairius nusiskundimus (skundus) dėl pareiškėjo manymu, nėra pašalintos visos prielaidos
EM sričiai tenkančių teisės aktų,
korupcijai atsirasti, nėra gauta.
kuriuose, pareiškėjo manymu, nėra
pašalintos visos prielaidos korupcijai
atsirasti, bei pateikti Darbo grupei
trumpą gautų skundų skaičiaus,
pobūdžio ir veiksmų, kurių buvo imtasi,
ataskaitą-suvestinę.
Teikiame informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija
2014-2016 metų programos 23 punkte išdėstyto reikalavimo kasmet įvertinti Programos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo rezultatyvumą, kuris nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės
rodikliai, vykdymą:
23.1 papunkčiu: didesne visuomenės parama atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms
(lyginant su praėjusiais metais): visuomenės palaikymo ar iniciatyvų atitinkamoms VEI
vykdomoms antikorupcinėms priemonėms nei 2014, nei 2015 m. nebuvo gauta – 0 proc.;
23.2 ir 23.3 papunkčiais: pagal sociologines apklausas (t. y. 2011 m. ir 2014 m. STT atliktų
tyrimų „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis) didėjančiu nepakantumu korupcijai ir
didėjančiu visuomenės pasitikėjimu VEI:
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2011 m. įmonių vadovų vertinimu: VEI vertinimo vidurkis - 2,04 (palyginti: atitinkamai
labiausiai korumpuotos valstybės įstaigos vidurkis buvo - 2,53, mažiausiai – 1,47). Iš Energetikos
ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų 2011 m. buvo įvertinta tik LR energetikos ministerija
(vidurkis - 2,46) ir VEI (vidurkis – 2,04).
2014 m. iš Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų buvo įvertinta daugiau
įstaigų: VĮ Ignalinos atominė elektrinė (vidurkis – 2,27);
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (vidurkis – 2,17);
AB Klaipėdos nafta ir VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra (vidurkis – 2,15);
VĮ Energetikos agentūra (vidurkis – 2,12);
VEI (vidurkis – 2,10);
LR energetikos ministerija (vidurkis – 1,85).
Nors visuomenės pasitikėjimo vidurkis sumažėjo 0,06 proc., tačiau atkreipiame dėmesį, kad
2015 m. pranešimų apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių,
VEI nėra gauta.
23.4 papunkčiu: teismams ar administracinių ginčų komisijoms pateiktų skundų dėl VEI
priimtų sprendimų sumažėjusiu skaičiumi (lyginant su ankstesniais metais):
2014 m. teismui buvo apskųsta 20 VEI sprendimų; 2 administracinių ginčų komisijų bylose
nagrinėtos bylos dėl VEI veiksmų; iš viso: 22 vnt.
2015 m. teismui buvo apskųsta 12 VEI sprendimų; 2 administracinių ginčų komisijų bylose
nagrinėtos bylos dėl VEI veiksmų; iš viso: 14 vnt.
Lyginant su praėjusiais metais, apskųstų VEI sprendimų skaičius sumažėjo 8 vnt.
23.5 papunkčiu: įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi – 2015
m. VEI suplanuotos priemonės įvykdytos 100 proc.
23.6 papunkčiu: Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymu nustatytais terminais –
2015 m. VEI suplanuotos priemonės įvykdytos 100 proc. laiku.
23.7 papunkčiu: teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų pranešimų apie galimas VEI
darbuotojų korupcinio pobūdžio veikas skaičiumi – 0.

