DĖL REKOMENDACIJŲ, NURODYTŲ 2012-06-12 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
KONTROLIERIAUS PAŽYMOJE NR. 4D-2012/4-383,
NAGRINĖJIMO

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) 2012-06-14 gavo Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriaus 2012-06-12 pažymą Nr. 4D-2012/4-383 dėl X (toliau – Pareiškėjai)
skundo prieš Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės
administraciją (toliau – Pažyma). Seimo kontrolierius Pažymoje pateikė tyrimo išvadas dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitų veiksnių, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves viešojo
administravimo srityje, ir sprendimą dėl atlikto tyrimo bei rekomendacijas.
Atsižvelgdama į Pažymos išvadas ir priimtą sprendimą, VEI išanalizavo ir apsvarstė Pažymoje nurodytas
rekomendacijas. VEI, vykdydama šias rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių raštu
informavo apie rekomendacijų vykdymą ir sprendimus, kurie ateityje padės išvengti panašaus pobūdžio
situacijų arba sumažins jų atsiradimo grėsmę.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236) 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2003-04-18 Vyriausybės nutarimo
Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“ 14 punktu, VEI informuoja, kad dėl Pažymoje nurodytų rekomendacijų ir kitų aplinkybių,
susijusių su Seimo kontrolieriaus atliktu tyrimu, buvo priimti šie sprendimai ir imtasi šių priemonių.
(a) 2012-07-09 pateikta papildoma informacija Pareiškėjams;
(b) parengtas Išankstinio skundų ir ginčų nagrinėjimo VEI tvarkos aprašo projektas, kuris artimiausiu
metu bus patvirtintas VEI viršininko įsakymu;
(c) VEI skyrių vedėjų pasitarimuose bus skiriamas dėmesys skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimams;
(d) 2012 m. rugpjūčio 28 d. VEI viršininko įsakymu Nr. 1V-81 „Dėl Faktinių aplinkybių patikrinimo
aktų registro tvirtinimo“ nustatyta minėto registro įforminimo ir saugojimo tvarka. Faktinių
aplinkybių patikrinimo aktų registras yra įtrauktas į 2012 m. VEI dokumentacijos plano papildymų
sąrašo projektą, 2013 m. VEI dokumentacijos plano ir VEI registrų sąrašo projektus, kurie šiuo metu
derinami su VEI dokumentų ekspertų komisijos nariais.
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