VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

2017-01-31 Nr. 2R-405
Į

DĖL INFORMACIJOS APIE PRIEMONIŲ, NUMATYTŲ KOVOS
SU KORUPCIJA
2014Į 2013-07-26
skundą
2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANE, VYKDYMO EIGĄ
PATEIKIMO

Vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija 2014-2016
metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. 1-161 (kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. 1-180 redakcija), 22 punkto reikalavimus, kuriuo nurodoma iki kiekvienų metų vasario
1 d. Darbo grupei pateikti informaciją apie Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos (toliau – VEI) priemonių vykdymą ir jų veiksmingumą, teikia informaciją apie 2016 m.
įgyvendintas priemones, kurios buvo numatytos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija 2014-2016
metų programos įgyvenimo priemonių plane:
Uždavinys. Rengti ir skelbti Energetikos ministerijos ir VEI programas bei kitus teisės aktus ir jų
įgyvendinimo ataskaitas korupcijos prevencijos srityje.
Eil

Priemonė

Informacija apie priemonės įgyvendinimo eigą

1. Parengti ir patvirtinti korupcijos pasireiškimo
Įvykdyta – 100 proc.
tikimybės nustatymo aprašą (2015 m.) bei pagal 2016-09-26 VEI raštas Nr. 2R-2771 „Dėl
jį nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę EM korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“
ir VEI (kiekvienais metais).
Uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant teisinį reguliavimą.
1. Užtikrinti auditorių, vidaus Vykdoma arba įvykdyta pagal nustatytus terminus.
auditorių ir kitų
1. 2015 m. EM vidaus auditas atliko VEI vykdomos energetikos
kompetentingų institucijų objektų ir įrenginių kontrolės vidaus auditą. Visos rekomendacijos,
pateiktų rekomendacijų
kurių atlikimo terminas buvo 2016 m. kovo 31 d., įgyvendintos.
įgyvendinimą.
2. Valstybės kontrolės atlikto civilinės saugos valstybinį veiklos
audito, baigto 2016 m. vasario 26 d., ataskaitoje VEI skirtų
rekomendacijų pateikta nebuvo.
3. LR specialiųjų tyrimų tarnyba atliko patikrinimą VEI veiklos
srityse: išduodant leidimus veiklai elektros energetikos sektoriuje;
vykdant valstybinę energetikos kontrolę ir taikant administracinės
atsakomybės priemones. Ataskaita pateikta 2017-01-17 STT raštu
Nr. 4-01. Nustatyti veiksniai dėl galimos korupcijos veiksnių ir
pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu VEI rengia priemonių ir jų
įgyvendinimo plano projektą, kurį planuoja derinti su LR
energetikos ministerija.
Biudžetinė įstaiga
Mortos g. 10
LT-03219 Vilnius

Tel. (8 5) 263 6006
Faksas (8 5) 263 6076
www.vei.lt, el. p. vei@vei.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188606625
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2. Analizuoti ir tobulinti
Įvykdyta.
teisinę bazę, ypatingą
Teisės aktas, reglamentuojantis leidimų išdavimą – 1, t.y. VEI
dėmesį skiriant teisės
viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-106 „Dėl
aktams,
Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo
reglamentuojantiems
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
leidimų, nuolaidų, lengvatų Apie kitus VEI parengtus ir teisės aktų registre paskelbtus teisės
ir kitokių papildomų teisių aktus žr. šio rašto priede Nr. 2.
suteikimą ar apribojimą.
Uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų Energetikos ministerijoje, VEI ir apskritai energetikos srityje
organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę.
1. Atsižvelgiant į LR viešųjų Įvykdyta.
pirkimų įstatymo pokyčius, Atsižvelgus į pasikeitusį reglamentavimą, 2016 m. rugpjūčio 25 d.
tobulinti EM ir VEI viešųjų VEI viršininko įsakymu Nr. 1V-71 „Dėl Valstybinės energetikos
pirkimų organizavimo
inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. kovo 21
tvarką.
d. įsakymo Nr. 1V-20 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo" pakeitimo
buvo pakeista ir papildyta viešųjų pirkimų organizavimo tvarka VEI.
Supaprastintų VEI viešųjų pirkimų taisyklės peržiūrėtos 2016 m. IV
ketvirtį, tačiau poreikis keisti taisyklių reikalavimus nenustatytas.
2. Užtikrinti, kad
Įvykdyta.
reikalaujama informacija VEI
interneto
svetainėje
http://vei.lrv.lt/lt/administracineapie vykdomas viešųjų
informacija/viesieji-pirkimai paviešinta ši informacija apie 2016 m.
pirkimų procedūras būtų vykdytas viešųjų pirkimų procedūras: informacija apie planuojamus
paviešinta EM ir VEI
ne mažos vertės viešuosius pirkimus; techninių specifikacijų
tinklalapiuose ir CPV
projektai; paskelbti viešieji pirkimai; viešųjų pirkimų ataskaitos;
informacinėje sistemoje. informacija, pateikiama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio
3 dalies reikalavimus; VEI supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
vykdomi ir įvykę skelbiami viešieji pirkimai (įskaitant neskelbiamus
ne mažos vertės pirkimus).
2016 m. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų
pirkimų įstatymo 18 str. 11 d. nustatytais atvejais ne vėliau kaip per
10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo
buvo skelbiami viešąjį pirkimą laimėjusių dalyvių pasiūlymai,
sudarytos pirkimo sutartys ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai:
paskelbta 30 sutarčių, 10 sutarčių pakeitimų.
Atliktos VEI reikalingų prekių ir paslaugų pirkimo (taip pat ir el.
viešieji pirkimai per CVPIS ir pirkimai naudojantis el. katalogu
CPO.lt) procedūros – parengti 279 su viešųjų pirkimų procedūromis
susiję dokumentai, 33 viešųjų pirkimų sutartys.
Uždavinys. Organizuoti EM ir VEI darbuotojų švietimą bei mokymus, inicijuoti visuomenės
švietimą korupcijos prevencijos temomis.
1. Mokymai EM ir VEI
Įvykdyta.
valstybės tarnautojams ir 2016 m. mokymuose korupcijos prevencijos temomis dalyvavo 6
darbuotojams korupcijos VEI valstybės tarnautojai.
prevencijos srityje.
Per 2014-2016 m.
programos įgyvendinimo laikotarpį VEI
darbuotojai, kurie dalyvavo atitinkamos tematikos mokymuose,
sudaro 70 proc.
Tikslas – didinti EM ir VEI valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę.
Uždavinys. Mažinti korupcijos prielaidas paslaugų teikimo procedūrose.
1. Įdiegti „vieno langelio“
Nuolat vykdoma.
principu veikiančią sistemą Siekiant įgyvendinti „vieno langelio“ principą, esant galimybei,
VEI išduodant leidimus
informacija ar papildomi duomenys gaunami iš valstybės ar
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savivaldybių įstaigų. Informacija apie išduotus leidimus ir skatinimo
kvotas viešinama VEI interneto svetainėje.
Užtikrinta.
2016 m. per elektroninių valdžios vartų portalą (VIISP) VEI teikia
administracines viešąsias paslaugas 4 interaktyvumo lygiu.
Palyginti: 2015 m. per VIISP dėl VEI paslaugų suteikimo kreipėsi
238 pareiškėjai, 2016 m. – per VIISP kreipėsi 12240 pareiškėjų.
2016 m. VEI suteikė 10230 elektroninių paslaugų (kitų pareiškėjų
prašymai buvo netenkinti dėl neatitikimų teisės aktų reikalavimams
ar kitų priežasčių).
4. Gavus pranešimą, atlikti 2016 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
veiklos ir priemonių, skirtų atliko korupcijos rizikos analizę VEI veikloje, susijusioje su leidimų
licencijuojamos
ar veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimu, todėl VEI tokių
leidimais
patikrų nevykdė, tačiau STT teikė visą su licencijuojama veikla
reglamentuojamos veiklos susijusią informaciją.
kontrolei ir priežiūrai,
atsitiktines patikras.
5. Užtikrinti EM ir VEI
Gautų skundų dėl valstybės tarnautojų ar darbuotojų priėmimo į
valstybės tarnautojų
darbą procedūrų VEI nėra gauta.
priėmimo į darbą tvarkos
skaidrumą.
Uždavinys. Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus EM ir VEI.
1. Peržiūrėti ir apibendrinti iš 2016 m. pranešimų, gautų per VEI pasitikėjimo liniją, apie
fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos
EM ir VEI gautus įvairius požymių, gauta 2.
nusiskundimus (skundus) Pagrįstų pareiškėjų nusiskundimų skaičius - 0.
dėl galimos korupcinio
Darbo grupei trumpa gautų skundų skaičiaus, pobūdžio ir veiksmų,
pobūdžio nusikalstamos
kurių buvo imtasi, ataskaita-suvestinė teikiama, kaip šio rašto
veikos bei pateikti Darbo priedas Nr. 1.
grupei trumpą gautų
skundų skaičiaus, pobūdžio
ir veiksmų, kurių buvo
imtasi, ataskaitą-suvestinę.
2. Peržiūrėti ir apibendrinti iš 2016 m. pareiškėjų nusiskundimų dėl Energetikos ministerijos sričiai
fizinių ir juridinių asmenų tenkančių teisės aktų, kuriuose, pareiškėjo manymu, nėra pašalintos
EM ir VEI gautus įvairius visos prielaidos korupcijai atsirasti, nėra gauta.
nusiskundimus (skundus)
dėl EM sričiai tenkančių
teisės aktų, 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.
verstis elektros energetikos
veikla.
2. Užtikrinti VEI
veiksmingumą ir veiklos
skaidrumą, vykdant
teikiamų paslaugų
perkėlimą į elektroninę
erdvę.

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:

4

23.1 p.: didesne visuomenės parama atitinkamoms antikorupcinėms iniciatyvoms (lyginant su
praėjusiais metais): visuomenės palaikymo ar iniciatyvų atitinkamoms VEI vykdomoms
antikorupcinėms priemonėms 2014-2016 m. nebuvo gauta – 0 proc.;
23.2 ir 23.3 p.: pagal sociologines apklausas nepakantumas korupcijai didėja - 2016 m. tyrimo
„Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis, VEI surinko 22 proc. respondentų, manančių, kad
įstaiga yra labai korumpuota. 2014 m. šis rodiklis buvo – 14 proc. taip manančių respondentų.
Nors visuomenės pasitikėjimo vidurkis VEI nuo 2014 m. iki 2016 m. sumažėjo 8 proc., tačiau
atkreipiame dėmesį, kad 2014 ir 2015 m. pranešimų apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veiklos požymių, VEI nebuvo gauta, o 2016 m. buvo gauti 2 pranešimai, kurių
vertinimą atlikus korupcijos apraiškų VEI valstybės tarnautojų veikloje nebuvo nustatyta.
2016 m. nėra pasiektas 23.4 p. rodiklis: 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. rodiklis buvo įgyvendintas, nes teismui
buvo apskųsta 12 VEI sprendimų; 2 administracinių ginčų komisijų bylose nagrinėtos bylos dėl VEI
veiksmų; iš viso: 14 vnt. Tačiau 2016 m. teismui buvo apskųsti 29 VEI sprendimai.
23.5 p.: įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi – 2014-2016
m. VEI suplanuotos priemonės įvykdytos 100 proc.
23.6 p.: Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymu nustatytais terminais – 20142016 m. VEI suplanuotos priemonės įvykdytos 100 proc. laiku.
23.7 p.: teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų pranešimų apie galimas VEI darbuotojų
korupcinio pobūdžio veikas skaičiumi – 2 (abu nepasitvirtino).
PRIDEDAMA:
1. Uždavinio „Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus
VEI“ 1 priemonės vykdymo ataskaita-suvestinė, 2 lapai;
2. 2016 m. VEI parengtų ir teisės aktų registre paskelbtų teisės aktų sąrašas; 2 lapai.

Viršininkas

Aida Čipkuvienė, tel. (8 5) 219 5406, aida.cipkuviene@vei.lt

Jurgis Dumbrava
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2017-01-31 rašto Nr. 2R-405
1 priedas
UŽDAVINIO „INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR
NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS VEI“ 1 PRIEMONĖS VYKDYMO ATASKAITASUVESTINĖ
2017-01-31
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), vykdydama
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos kovos su korupcija 2014-2016 metų programos įgyvenimo priemonių
plane numatyto uždavinio „informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos
atvejus VEI“ 1 priemonę „<...>pateikti darbo grupei trumpą gautų skundų skaičiaus, pobūdžio ir
veiksmų, kurių buvo imtasi, ataskaitą-suvestinę“, informuoja, kad VEI 2016 m. registruoti 2
skundai dėl galimos korupcijos.
1. VEI veiksmai, nagrinėjant anoniminį skundą (reg. 2016-11-24 Nr. 22R-1):
1.1. 2016-11-24 telefonu gautas anoniminis pranešimas apie galimus korupcinio pobūdžio
VEI Alytaus teritorinio skyriaus pareigūno veiksmus, atliekant Valkininkų degalinės (UAB
„Saitema“) patikrinimus.
1.2. VEI viršininko 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1P-84 ,,Dėl komisijos sudarymo
atlikti galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą“ sudaryta Komisija.
1.3. 2016-12-01 Komisijos pranešimas apie tarnybinį nusižengimą Nr. 11R-749 VEI
Alytaus teritorinio skyriaus pareigūnui prašant paaiškinti aplinkybes.
1.4. 2016-12-05 gautas Alytaus teritorinio skyriaus pareigūno 2016-12-02 paaiškinimas
(VEI reg. Nr. 11R-758) su 9 priedais.
1.5. Komisija atliko Alytaus teritorinio skyriaus pareigūno galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą: 1)
ar pareigūnas tinkamai vykdė pavestas funkcijas, susijusias su Degalinės įrenginių tikrinimu, t. y.,
ar laikėsi reikalavimų, nustatytų patikrinimo procedūroms; 2) ar pareigūnas nepažeidė valstybės
tarnautojams keliamų etikos reikalavimų, valstybės tarnybos principų ir kitų reikalavimų, keliamų
valstybės tarnautojams, tariamai reikalaujant asmeninės naudos iš ūkio subjekto; 3) ar pareigūnas
tinkamai vykdė pareigą, susijusią su privačių interesų deklaracijos pildymu nustatytais terminais.
Komisija išnagrinėjo ir įvertino visus turimus dokumentus (taip pat ir VEI 2016-02-11 Suskystintų
naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktą Nr. 17ĮP9-5, 201602-11 Nurodymą Nr. 17ĮP1-16, Privačių interesų deklaraciją, gautą 2016-11-28 iš elektroninės
duomenų bazės).
1.6. 2016-12-22 Komisijos išvada „Dėl Alytaus teritorinio skyriaus <...> tarnybinio
nusižengimo“ Nr. 11R-796: Komisija, ištyrusi pateiktus įrodymus ir išnagrinėjusi reikšmingas
aplinkybes, konstatavo, kad VEI Alytaus teritorinio skyriaus pareigūno veikoje tarnybinio
nusižengimo sudėties elementų nenustatyta.
2. VEI veiksmai, nagrinėjant VEI pasitikėjimo telefonu gautą skundą (reg. 2016-12-02
Nr. 22R-2; papildyta 2016-12-20):
2.1. 2016-12-02 į VEI už korupciją atsakingą asmenį telefonu kreipėsi neprisistatęs asmuo,
skųsdamas VEI Klaipėdos teritorinio skyriaus darbuotojo (toliau – valstybės tarnautojas) neveikimą
ir, anot pareiškėjo, nepagrįstų reikalavimų kėlimą mažareikšmiams objektams. Nepasitenkinimas
keliamas dėl elektroninės paslaugos ID443126, kuri buvo užsakyta 2016-11-23 per elektroninį
paslaugų portalą.
2.2. VEI viršininko 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1P-87 ,,Dėl komisijos sudarymo atlikti
galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą“ sudaryta Komisija.
2.3. Komisija 2016-12-14 raštu Nr. 11R-778 pateikė pranešimą apie tarnybinį nusižengimą

ir paprašė Valstybės tarnautojo pateikti išsamius pasiaiškinimus dėl galimo tarnybinio nusižengimo
ir duomenis, reikalingus Komisijai, kad ji galėtų išsamiai ištirti galimo pažeidimo aplinkybes. Šis
pranešimas Valstybės tarnautojui buvo įteiktas 2016-12-14.
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2.4. 2016-12-28 gautas valstybės tarnautojo paaiškinimas (VEI reg. Nr. 11-805).
Paaiškinime valstybės tarnautojas nurodė, kad visus pavedimus atliko laiku, nurodė, kuo
remdamasis pateikė papildomus prašymus patikslinti dokumentaciją pareiškėjui. Taip pat buvo
atlikta įrenginių faktinė apžiūra, o nepatikslinus dokumentų – priimtas sprendimas atsisakyti išduoti
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą ir šį sprendimą įformino 2016-11-23
naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų akte Nr. 140V8-212.
2.5. Komisijos narys VEI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas nurodė, kad pareiškėjas
buvo atvykęs į VEI po Akto surašymo (2016-11-24 arba 2016-11-25 dieną) ir jam žodžiu
papildomai buvo paaiškinta apie procedūros baigtį ir surašytą aktą.
2.6. Komisijos atliekamo tyrimo apimtyje vertinamasis dalykas (tarnybinio nusižengimo
dalykas) yra šios aplinkybės: 1) ar Valstybės tarnautojas tinkamai vykdė jam pavestas funkcijas,
susijusias su energetikos įrenginių techninės būklės pažymų išdavimu, t. y., ar laikėsi reikalavimų,
nustatytų pažymų išdavimo procedūroms; 2) ar Valstybės tarnautojas laikės nustatytų pažymų
išdavimo procedūros terminų; 3) ar Valstybės tarnautojas nepažeidė keliamų etikos reikalavimų,
valstybės tarnybos principų, kurie galimai buvo pažeisti, tariamai keliant nepagrįstus reikalavimus
pareiškėjui ir taip sudarant galimybę atsirasti korupcinių požymių turinčioms aplinkybėms ir
siekiant naudos sau.
Išvada: Komisija, ištyrusi pateiktus įrodymus ir išnagrinėjusi reikšmingas aplinkybes,
konstatuoja, kad VEI Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiojo inžinieriaus inspektoriaus Arimanto
Boguslausko veikoje nenustatyta tarnybinio nusižengimo sudėties elementų. Vadovaujantis
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 (Žin., 2002, Nr. 65-2665), 14.2 punktu,
Komisija siūlo pripažinti, kad Valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė, nes jo
veiksmuose nėra nustatyta tarnybinio nusižengimo sudėties.
Išvada: VEI 2016 m. gauti 2 skundai dėl galimos korupcijos po atliktų komisijos įvertinimų
nepasitvirtino.
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2017-01-31 rašto Nr. 2R-405
2 priedas
2016 M. VEI PARENGTŲ IR TEISĖS AKTŲ REGISTRE PASKELBTŲ TEISĖS AKTŲ
SĄRAŠAS:
Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsakymas
1V-106
Užregistruota TAR 2016-12-30,
Identifikacinis kodas 2016-30097
Dėl Energetikos įrenginių tikrinimo energetikos įrenginio
eksploatavimo atitikties deklaracijomis tvarkos aprašo
1VĮsakymas patvirtinimo
103
Užregistruota TAR 2016-12-29,
Identifikacinis kodas 2016-29950
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr.
1V-148 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos rizikos vertinimu pagrįsto
Įsakymas
1V-102
energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio
tvirtinimo“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2016-12-28,
Identifikacinis kodas 2016-29696
Dėl sertifikavimo įstaigos vykdomų atestavimo procedūrų
patikrinimo akto formos patvirtinimo
Įsakymas
1V-59
Užregistruota TAR 2016-06-17,
Identifikacinis kodas 2016-17185
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio
ministerijos 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 99 „Dėl kurą
deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios
Įsakymas
1V-52
šiluminės galios nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
Užregistruota TAR 2016-06-02,
Identifikacinis kodas 2016-14731
Dėl Taikinamojo tarpininkavimo Valstybinėje energetikos
inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių
Įsakymas patvirtinimo
1V-51
Užregistruota TAR 2016-05-31,
Identifikacinis kodas 2016-14429
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2011 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl dokumentų administracinių
teisės pažeidimų bylose rekomenduojamų formų bei jų užpildymo
taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto 1.1. papunkčio pripažinimo
Įsakymas netekusiu galios
1V-47
Užregistruota TAR 2016-05-17,
Identifikacinis kodas 2016-13104
2011-01-12 įsakymas Nr. 1V-5 [111203IISAK00001V-5]
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-01
Dėl Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimo priemonių
Įsakymas
1V-48
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-12-30

2016-1229

2016-12-28

2016-06-16

2016-06-02

2016-05-31

2016-05-16

2016-05-16
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Užregistruota TAR 2016-05-17,
Identifikacinis kodas 2016-13090
Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų
kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo
Įsakymas patvirtinimo
Užregistruota TAR 2016-04-21,
Identifikacinis kodas 2016-10187
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir
pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą
Įsakymas
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Užregistruota TAR 2016-04-05,
Identifikacinis kodas 2016-07640
2014-11-27 įsakymas Nr. 1V-95 [2014-18598] Galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2016-04-06
Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų
periodinių patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko
2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1V-48, pakeitimo
Įsakymas
Užregistruota TAR 2016-03-18,
Identifikacinis kodas 2016-05343
2013-06-25 įsakymas Nr. 1V-48 [113203IISAK0001V-48]
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-19
Dėl Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčų
neteisminio sprendimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie
Įsakymas Energetikos ministerijos procedūros taisyklių patvirtinimo
Užregistruota TAR 2016-03-15,
Identifikacinis kodas 2016-04892
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos
ministerijos viršininko 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1V-7
„Dėl išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne
Įsakymas
teisme tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Užregistruota TAR 2016-01-08,
Identifikacinis kodas 2016-00459

1V-43

2016-04-20

1V-33

2016-04-05

1V-30

2016-03-16

1V-27

2016-03-14

1V-3

2016-01-06

