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1.2. Nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
2012 m. Valstybinėje
energetikos inspekcijoje
prie Energetikos
ministerijos (toliau –
VEI).

VEI

Iki
201212-31

2. Viešinti VEI priimtus
svarbius sprendimus.

VEI

Nuolat

Įgyvendinta priemonė

2012-09-28 parengta motyvuota išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės VEI.
(Taip pat užpildytas klausimynas; parengti du VEI
viršininko įsakymai: 2012-09-28 Nr. 1V-99 „Dėl
prielaidų korupcijai atsirasti Valstybinėje energetikos
inspekcijoje prie Energetikos ministerijos nustatymo ir
šalinimo“ ir 2012-09-28 Nr. 1V-97 „Dėl asmens,
Valstybinės energetikos inspekcijoje prie Energetikos
ministerijos vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę,
paskyrimo ir funkcijų jam nustatymo“).
2012 metais „Valstybės žiniose“ viešai paskelbti 7 teisės
aktai:
1

Dėl Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis
naftos dujomis vertinimo taisyklių patvirtinimo
(Žin., 2012, Nr. 116-5912);

2

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5
d. įsakymo Nr. 1V-61 "Dėl Energijos išteklių
rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir
naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2012,
Nr. 109-5558);

3

Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo,
tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei
duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(Žin., 2012, Nr. 107-5452);

4

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos 2011 m. balandžio 27 d.
įsakymo Nr. 1V-39 "Dėl Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų
dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir
pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
papildymo (Žin., 2012, Nr. 54-2703);

5

Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti administracinio
teisės pažeidimo protokolą (Žin., 2012, Nr. 1135777);
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos 2012 m. gegužės 2 d.
viršininko įsakymo Nr. 1V-43 "Dėl įgaliojimų
suteikimo surašyti administracinio teisės pažeidimo
protokolą" pakeitimo (Žin., 2012, Nr.125-6318);

6

2
7

3. Užtikrinti auditorių,
vidaus auditorių ir kitų
kompetentingų institucijų
pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimą.

VEI

Per
rekomen
dacijose
nurodyt
ą
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4. Analizuoti ir tobulinti
Energetikos ministerijos
ir VEI viešųjų pirkimų
organizavimo tvarką
(praktinių skundų analizė
pagal poreikį).

VEI

Pagal
poreikį,
pasikeit
us teisės
aktams

Dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų
nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin.,
2012, Nr.137-7047).

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie VRM 2012 m. gegužės 22 d. atliko Civilinės saugos
būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą. Šešios
rekomendacijos įgyvendintos 2012-08-01, dvi likusios
rekomendacijos pagal VEI viršininko įsakymu patvirtintą
rekomendacijų įgyvendinimo planą įgyvendintos iki
2012-12-31. Rekomendacijos įgyvendintos 100 proc., per
nustatytą terminą.
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau –
EM) Vidaus audito skyriaus 2012 m. birželio 8 d. vidaus
audito atlikto viešųjų pirkimų organizavimo VEI auditą.
Atsižvelgiant į EM ataskaitą Nr. (16.3-02)43-2, penkios
rekomendacijos buvo įgyvendintos 100 proc., per
nustatytą terminą.
3. 2012 m. rugsėjo mėn. Inspekcijoje vyko Valstybės
tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos patikrinimas dėl Valstybės tarnybos
įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų
įgyvendinimo reikalavimų laikymosi. Patikrinimo metu
jokių pažeidimų dėl valstybės tarnautojų priėmimų
skaidrumo; kvalifikacinių klasių suteikimo; veiklos
vertinimo procedūrų, pareigybių aprašymų rengimo
reikalavimų, perkėlimo į kitas pareigas, tarnybinio
kaitumo ir kt. nenustatyta.
4. EM Vidaus audito skyriaus 2012 m. spalio mėn.
atliktas Skundų nagrinėjimo vidaus auditas VEI. Pateiktos
3 rekomendacijos, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos.
5. Šiuo metu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
atlieka valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, kuris
pradėtas - 2012-09-18 (audito procedūras planuojama
baigti - 2013-07-15).
VEI yra priėmusi teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų
įgyvendinimą viso viešųjų pirkimų proceso metu
(reglamentuotas
poreikio
formavimas,
pirkimų
planavimas, pirkimų iniciavimas, vykdymas, sutarčių
sudarymas ir jų vykdymas): VEI viršininko 2012 m.
vasario 9 d. įsakymas Nr. 1V-11 „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (su įsakymo
pakeitimais 2012 m. liepos 30 d. Nr. 1V-68); VEI
viršininko 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-128
„Dėl prekių, paslaugų, ir darbų viešųjų pirkimų
planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (su įsakymo pakeitimais - 2012 m. gegužės
4 d. įsakymas Nr. 1V-44, 2012 m. liepos 31 d. įsakymo
Nr. 1V-69 nauja redakcija, 2012 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymas Nr. 1V-77).
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos viešųjų pirkimų planas (pagal poreikį, jo
pakeitimai), Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ir jų
pakeitimai, viešųjų pirkimų ataskaitos (pvz., AT6)
skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir VEI internetiniame tinklalapyje.
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6. Užtikrinti Energetikos
ministerijos ir VEI
valstybės tarnautojų
priėmimo tvarkos
skaidrumą.
7. Peržiūrėti ir
apibendrinti iš fizinių ir
juridinių asmenų
Energetikos ministerijoje
ir VEI 2011 m. bei 2012
m. gautus įvairius
nusiskundimus (skundus)
dėl galimos korupcinio
pobūdžio nusikalstomos
veikos ir dėl Energetikos
ministerijos ir VEI
kompetencijai 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.
8. Įdiegti veiksmingą
sistemą, skirtą asmenų
pranešimams apie
korupcijos apraiškas
Energetikos ministerijos
ir VEI reguliavimo
srityse.

2012 m. apskųstų ar nutrauktų viešųjų pirkimų procedūrų
nebuvo.
Nutrauktų priėmimo procedūrų į valstybės tarnybą VEI
skaičius – 1.

VEI

Nuolat

VEI

201212-31

2011 m. ir 2012 m. skundų dėl galimos korupcinio
pobūdžio nusikalstamos VEI darbuotojų veikos nebuvo
gauta.

VEI

2012 m.
IV ketv.

2012 m. IV ketvirtį VEI interneto svetainės www.vei.lt
skyrelyje „Veikla“ sukurta atskira skiltis „Korupcijos
prevencija“, kurioje viešinama informacija apie
kiekvienais metais VEI įgyvendinamą Kovos su korupcija
programą, jos įgyvendinimo priemonių planą, programų
įgyvendinimo priemonių ataskaitas; nuorodos apie
Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančias
įstaigas; galimo korupcinio nusižengimo nagrinėjimo
dokumentai ir kita aktuali informacija.
Taip pat sudaryta galimybė fiziniams ar juridiniams
asmenims, esant įtarimams dėl korupcinio pobūdžio
galimai neteisėtos VEI darbuotojų veiklos, kreiptis
elektroniniu paštu korupcija@vei.lt, pasitikėjimo telefonu
(8 5) 263 6006 arba siunčiant informaciją raštu adresu
Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius. Esant
besikreipiančio asmens pageidavimui, garantuojamas
anonimiškumas ir konfidencialumas.
2012 m. atlikto tyrimo dėl vartotojų pasitenkinimo VEI
teikiamomis viešosiomis paslaugomis duomenimis, 97,7
proc. respondentų teigė, kad su korupcijos apraiškomis
VEI veikloje jie nesusidūrė; 3 proc. respondentų nurodė,
kad korupcija VEI yra galima (šilumos ir elektros
sektoriuose), tačiau duomenų ir faktų nepateikė.

