
 

 
 
 
 
 
 

 

2020 M. ĮGYVENDINTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PRIEMONĖS  

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) 2020 metais įgyvendino šias korupcijos prevencijos 

priemones pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo priemonių 2018-2020 metams planą: 

 

 
2020 M. ĮGYVENDINTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

Priemonė* – organizuoti 

seminarus (kursus), 

anketavimą (testavimą) 

korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje temomis.  

 atliktas Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas. Tyrimo rezultatai 
paskelbti interneto svetainėje; 

 darbuotojai kėlė kvalifikaciją 7 kartus dalyvaudami mokymuose ar 
dalinimosi gerąja patirtimi renginiuose; 
 perskaityti darbuotojams 8 mokomieji pranešimai (vidiniai mokymai); 

 paskelbta STT parengta nuotolinių mokymų tema „Korupcijos 
samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir 
atsakomybė“ vaizdo medžiaga įmonės interneto svetainėje. 

Priemonė** – parengti 

išankstines rekomendacijas 

ar informaciją darbuotojams 

dėl viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo, 

interesų konfliktų vengimo ir 

valdymo. 

 parengtos ir darbuotojams primenamos Interesų konfliktų valdymo 
rekomendacijos; 

 teiktos darbuotojams rekomendacijos ir informacija viešųjų ir privačių 
interesų derinimo bei interesų konfliktų vengimo srityje; 

 parengta mokomoji medžiaga tema – „Viešųjų ir privačių interesų 
deklaravimo naujovės“; 

 parengta ir paskelbta darbuotojams Skaidrumo atmintinė; 

 paskelbta VTEK parengta skrajutė – „Naujasis privačių interesų 
deklaravimas“ ir rekomendacijos „Kaip bendrauti su lobistais“; 
 kreiptasi į VTEK dėl rekomendacijų sprendžiant interesų konfliktus 
sprendimo; 

 papildyta informacija interneto svetainės skiltis „Korupcijos prevencija“; 

 papildytas VMU reglamentavimas dėl Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo vykdymo kontrolės; 

 patvirtinta Dovanų politika ir Pranešimų apie gautas dovanas teikimo, 
dovanų registravimo, vertinimo ir saugojimo proceso aprašas. 

Priemonė*** – korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas VĮ Valstybinių 

miškų urėdijos veiklos 

srityse, kuriose gali 

egzistuoti didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

 
2020 m. surašyta išvadą dėl VMU veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatymo. Pateiktos rekomendacijos 
kokių veiksmų ir priemonių siūloma imtis, siekiant mažinti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę. 
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Priemonė**** - sukurti ir 

įdiegti antikorupcinę sistemą 

įmonėje. 

 Prevencijos sk. pavesta diegti VMU Antikorupcinę vadybos sistemą 
(toliau – AVS)  pagal LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos 
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus. 

 atliktas VMU vidaus teisės aktų ir jų projektų analizė ir dabartinės AVS 
įvertinimas pagal standarto reikalavimus, parengtas tolimesnis AVS 
diegimo planas; 

 parengti vidaus teisės aktų projektai, įgyvendinantys AVS, pradėtas jų 
derinimo procesas; 

 sudaryta darbo grupė korupcijos rizikų vertinimui ir korupcijos rizikų 
registro sudarymui; 

 patvirtinti vidaus teisės aktai užtikrinantys antikorupcinę aplinką VMU 
(pvz., Dovanų politika bei dovanų registravimo ir vertinimo tvarka; Lygių 
galimybių įgyvendinimo tvarka; VMU darbo tvarka ir nuotolinio darbo 
tvarka; Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos 
naudojimo ir saugojimo tvarka, atrankos į nekonkursines pareigas tvarka, 
Medienos ruošos procesas, Transporto priemonių ir transporto kontrolės 
sistemos naudojimo tvarka ir kt.); 

 

 

*Priemonės įgyvendinimas: 

 2020-01-27 Prevencijos skyriaus parengtas pranešimas tema „Vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės priemonių 
plano pavyzdys“; 

 2020-01-31 dalyvauta Specialiųjų tyrimo tarnybos (toliau – STT) renginio ciklo „Dalinkimės patirtimi“ 
mokymuose tema „Viešųjų pirkimų prevencinė kontrolė“; 

 2020-02-13 Prevencijos skyriaus mokymai tema „Duomenų apsaugos pareigūno informacija“; 

 2020-02-31 Prevencijos skyriaus mokymai tema „VMU duomenų apsaugos pareigūnas“; 

 2020-02-25 dalyvauta MB Lectorium mokymuose tema „Vidaus kontrolės vertinimas remiantis COSO 
modeliu“; 

 2020-03-25 Prevencijos skyrius parengė pranešimą tema „Darbuotojų vežimas automobiliais ir vadovų 
automobilių laikymas nutolusioje darbo vietoje“; 

 2020-04-24 dalyvauta Xirgo Global mokymuose tema „Transporto kontrolės sistema“; 

 2020-05-21 dalyvauta STT mokymuose tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai 
nusikaltimai ir atsakomybė“; 

 2020-07-08 Prevencijos skyriaus pranešimas tema „Darbo pareigų ir teisės aktų pažeidimų tyrimo ir žalos 
atlyginimo proceso aprašas. Darbo pareigų pažeidimo tyrimas nustačius, kad darbuotojas yra neblaivus. 
Dovanų teisinis reguliavimas“; 

 2020-07-10 Prevencijos skyriaus mokymai tema „Darbo pareigų pažeidimų tyrimas. Administravimo 
pagrindai“; 

 2020-07-23 dalyvauta STT mokymuose tema „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“; 

 2020-09-10 dalyvauta STT mokymuose tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas“; 

 2020-10-16 Prevencijos skyriaus mokymai tema „Tyrimai ir įgaliojimai. Tyrimų pavyzdžiai. Terminai 
(vykdymo ir administravimo)“; 

 2020 m. lapkričio mėn. atliktas Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas (anketavimas); 

 2020-12-18 Prevencijos skyriaus mokymai tema „Teisės norma, sudėtis. Tyrimai ir įgaliojimai. Tyrimų 
pavyzdžiai. Vykdymo ir administravimo terminai“; 

 2020-12-29 dalyvauta NRD Cyber Security praktiniuose mokymuose „IT rizikų valdymas ir kibernetinio 
saugumo reikalavimų vertinimas“. 

 2020 m. gruodžio mėn. VMU interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ patalpinti STT nuotoliniai 
mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“. 
 

Korupcijos prevencijos priemonių įdiegimą lydi ir darbuotojų antikorupciniai mokymai. Šiuo metu 

didžiausias dėmesys yra skiriamas darbuotojams, kurie įmonėje vykdo korupcijos prevenciją, darbo pareigų 

pažeidimų tyrimus bei vadovaujantiems darbuotojams. Antikorupciniai mokymai nėra vienkartinio pobūdžio, jie 

tęsiasi nuolatos, nes kiekvieni mokymai kelia darbuotojų kvalifikaciją, antikorupcinį sąmoningumą bei padeda 

formuoti aukštesnę organizacijos kultūrą, bendrą supratimą, prisideda prie aukštesnių etikos standartų taikymo 

įmonėje. Ši priemonė bus toliau tęsiama ir plėtojama. 
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**Priemonės įgyvendinimas: 

 VMU direktoriaus 2019-03-26 įsakymu Nr. ĮS-109 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės“ buvo patvirtintos ir pateiktos VMU vadovams ir specialistams 
pasirašytinai susipažinti „Interesų konfliktų valdymo rekomendacijos“. 
 

 Prevencijos skyrius 2020 m. teikė informaciją ir konsultacijas darbuotojams pagal jų žodinius, rašytinius ir 
el. paklausimus šiomis temomis: 

  dėl interesų konfliktų vengimo ir valdymo; 

  dėl prievolės deklaruoti ir tikslinti deklaracijose privačius interesus; 

  dėl asmenų, kurie turi deklaruoti privačius interesus; 

  dėl nusišalinimo būtinumo ir tvarkos. 
 

 Prevencijos skyrius dalino darbuotojams 2019-12-31 parengtą mokymo medžiagą tema „Viešųjų ir privačių 
interesų deklaravimo naujovės“; 
 

 2020-09-01 Prevencijos skyrius VMU naujienlaiškyje darbuotojams pateikė „Skaidrumo atmintinę“, kurioje 
buvo pateikta informacija apie VMU įgyvendinamas dovanų politikos nuostatas; 
 

 Buvo papildyta VMU internetinės svetainės skiltis „Korupcijos prevencija“ paskelbiant: 

 kas yra paskirtas atitikties pareigūnu, sprendžiant viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimus; 

 priimtus vidaus teisės aktus, reglamentuojančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų 
vykdymo kontrolę; 

 pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą; 

 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) parengtą skrajutę tema „Naujasis privačių 
interesų deklaravimas“, kuri taip pat pateikta VMU regioninių padalinių darbuotojams, atsakingiems už 
personalo tvarkymą; 

 VTEK paruoštas rekomendacijas „Kaip bendrauti su lobistais“. 
 

 2020-02-07 raštu kreiptasi į VTEK dėl išaiškinimo, ar audito komiteto nariai turi pareigą deklaruoti privačius 
interesus; 
 

 Peržiūrėtas ir papildytas reglamentavimas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų 
vykdymo kontrolės; 

 

 

 Patvirtinti Dovanų politika ir Pranešimų apie gautas dovanas teikimo, dovanų registravimo, vertinimo ir 
saugojimo proceso aprašas. 
 

VMU, įgyvendindama šią priemonę, atnaujino darbuotojų žinias viešųjų ir privačių interesų derinimo 

srityje, sprendė darbuotojams kylančius interesų konfliktus ir teikė jiems atitinkamas rekomendacijas kaip šių 

konfliktų išvengti ir ką daryti kilus interesų konfliktui. Taip pat nuolatos buvo tikrinama, ar darbuotojai, turintys 

deklaruoti privačius interesus, pateikė deklaracijas. Darbuotojai buvo informuojami apie nepateiktas 

deklaracijas arba pateiktose deklaracijose padarytas klaidas. Atliktas tyrimas dėl darbuotojo galimo viešųjų ir 

privačių interesų pažeidimo. Šių priemonių įgyvendinimas skatina VMU ne tik galimų interesų konfliktų 

prevenciją, bet ir parodo VMU atskaitingumą visuomenei, sieki veikti skaidriai. Taikomos prevencinės ir 

kontrolės priemonės ir darbuotojų švietimas, leido pasiekti, kad didžioji dalis darbuotojų laiku pateikia privačių 

interesų deklaracijas bei sėkmingai valdo interesų konfliktus. Ne visi darbuotojai supranta interesų konfliktų 

valdymo būtinumą ir svarbumą, todėl ir toliau turi būti įgyvendinamos pasirinktos ir kitos priemonės šioje srityje. 

 

***Priemonės įgyvendinimas 

VMU 2019-09-15 raštu Nr. S-20-2447 pateikė Aplinkos ministerijai VMU veiklos srities, kurioje egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą. 

VMU kasmet teikia vertinimą dėl veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. Atliekant šį vertinimą, įmonė įsivertina, kaip korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, ar pakanka 

vidaus kontrolės procedūrų, ar būtina imtis papildomų priemonių, ir nustato šių priemonių įgyvendinimą. 

Nustatytų priemonių įgyvendinimas padeda nuosekliai gerinti įmonės veiklą ir skaidrumą, sudaro vis 

nepalankesnes sąlygas korupcijai atsirasti ir plisti.  
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****Priemonės įgyvendinimas.  

Antikorupcinės sistemos kūrimo metu 2020 m. buvo: 

 Įsakymu Prevencijos skyriui pavesta diegti VMU Antikorupcinę vadybos sistemą pagal LST ISO 
37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - Standartas) 
reikalavimus; 

 Atliktas VMU vidaus teisės aktų ir jų projektų analizė ir dabartinės antikorupcinės vadybos sistemos (toliau 
– AVS) įvertinimas pagal Standarto reikalavimus; 
 

 Parengtas AVS pagal Standarto reikalavimus diegimo detalus planas; 
 

 Atlikta SWOT ir PEST analizė; 
 

 Parengti šie dokumentų projektai: Aplinkos stebėsena; Suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių suvokimas; 
AVS vadovas; AVS tikslų programa ir AVS rodiklių monitoringas; Antikorupcinė politika; Korupcijos rizikos 
valdymo tvarkos aprašas; Korupcijos prevencijos programa ir kt.; 

 

 Sudaryta darbo grupė korupcijos rizikų vertinimui ir korupcijos rizikų registro sudarymui; 
 

 Patvirtinti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys: 
o Dovanų politiką ir dovanų registravimo ir vertinimo tvarką; 
o Darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarką; 
o Lygių galimybių įgyvendinimo tvarką; 
o Darbo pareigų tyrimo ir žalos atlyginimo tvarką; 
o VMU darbo tvarką ir nuotolinio darbo tvarką; 
o Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarką; 
o Transporto priemonių ir transporto kontrolės sistemos naudojimo tvarką; 
o Medienos ruošos mechanizmų eksploatavimo tvarką; 
o Biržių atrėžimo ir įvertinimo tvarką; 
o Medienos ruošos procesą; 
o Miškotvarkos lauko ir kamerinių darbų kontrolę ir vertinimą; 
o Miško želdinimo darbų kokybės vertinimą; 
o Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio medynams vertinimą; 
o Valstybinių miškų pareigūnų pažymėjimų išdavimą ir apskaitą; 
o Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarką; 
o Atranką į nekonkursines pareigas; 
o Darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimo tvarką; 
o Priemonių planą medienos gamybos ir priėmimo procesui tobulinti; 
o Ypatingos vertės miškų, retų ir saugomų rūšių identifikavimo, apsaugos ir stebėsenos tvarką; 
o Kita. 
 

VMU savo veiklos strategijoje yra išsikėlusi vieną iš strateginių krypčių – tapti skaidria ir sąžininga įmone, 

didinti visuomenės pasitikėjimą VMU veikla. Įgyvendinant šią strateginę kryptį VMU siekia įdiegti Antikorupcinę 

vadybos sistemą ISO 37001. Diegiant AVS VMU veikla taps labiau sureglamentuota, skaidresnė ir aiškesnė, 

tenkins visuomenės keliamus reikalavimus, formuos korupcijai nepalankią aplinką. Šiuo metu diegiami 

organizaciniai – techniniai metodai, priemonės, nukreipti į esminių korupcijos priežasčių ir sąlygų įmonės 

kolektyve ir veiklos procesuose šalinimą. Siekiama kurti ir palaikyti VMU mikroklimatą, kuris skatintų 

darbuotojus įgyvendinant pavestas pareigas ir funkcijas, - veikti sąžiningai, atsakingai, skaidriai, būti lojaliems, 

laikytis nustatytų elgesio taisyklių. Siekiama, techninių ir organizacinių priemonių pagalba apriboti neteisėto 

elgesio galimybę, efektyvinti vidaus kontrolę ir jos priemones, didinti tikimybę būti išaiškintam pažeidus teisės 

aktų reikalavimus. 

 

 
 

Prevencijos skyrius 


