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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 

straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas) 

7 punktu ir, atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 

„Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijoje (toliau – AM), įstaigose prie ministerijos, viešosiose įstaigose, kuriose savininko 

(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija (toliau – viešosios įstaigos), valstybės 

įmonėse, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija (toliau – valstybės 

įmonės) ir uždaroje akcinėje bendrovėje, kurios akcijų valdytoja yra Aplinkos ministerija, atliktas 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir parengta motyvuota išvada. 

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės ir veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas nuo 2018 m. III ketv. iki 2019 m. III ketv. 

pabaigos. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma Aplinkos ministerijoje, 12 įstaigų prie 

ministerijos – Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), Aplinkos 

apsaugos agentūroje (toliau – AAA), Aplinkos projektų valdymo agentūroje (toliau –APVA), 

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT), Valstybinėje 

miškų tarnyboje (toliau – VMT), Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie 

Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI),  Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos 

(toliau – LGT), Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), 

Augalų genų banke, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Respublikiniame Vaclovo Into 

akmenų muziejuje, Lietuvos zoologijos sode; 2 valstybinėse įmonėse – VĮ Statybos produkcijos 

sertifikavimo centre, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (toliau – VMU); 2 viešosiose įstaigose – VšĮ 

„Grunto valymo technologijos“, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūroje (toliau – BETA) ir UAB 

„Projektų ekspertizė“.  

 

I. ANALIZĖS IR VERTINIMO TIKSLAS, METODAI IR VEIKSMAI 

 

Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti veiklos sritis veikiančius išorinius, 

vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti 

prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo 

metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti. 

Korupcijos rizikos veiksniai veiklos srityse nustatyti nagrinėjant veiklos sritis 

reglamentuojančius teisės aktus, AM ir AM sistemos institucijų priimtus sprendimus ir atliktus 

veiksmus, vertinant, ar yra laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimų ir kitų 
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teisės aktų, turinčių įtakos veiklai, ar priimti visi teises aktai, būtini įstatymams taikyti, ar juose 

nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, tai yra, ar įtvirtinti sprendimų 

priėmimo principai, ar aiškūs kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, ir sprendimus priimantys 

subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskiros sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, 

nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, ar ši tvarka pakankama, ar ji nesuteikia įgaliojimų valstybės 

tarnautojams (darbuotojams) veikti savo nuožiūra, ar joje nėra perteklinių reikalavimų, ar yra 

įtvirtinta ir ar funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kt. 

Šioje motyvuotoje išvadoje pateikiama informacija apie antikorupciniu požiūriu analizuotas 

ir vertintas veiklos sritis, atitinkančias vieną ar kelis KPĮ 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus ir todėl 

priskiriamas prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybe.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Aplinkos ministerijoje atliko Aplinkos 

ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius. Įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, 

valstybės įmonių ir uždarosios akcinės bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, įvertinimą atliko šių institucijų vadovų paskirti atsakingi asmenys. 

 Informacija apie AM ir AM sistemos institucijų veiklos sričių analizę ir vertinimą 

motyvuotoje išvadoje pateikta institucijų veiklos sričių vertinimo aprašymų pagrindu. Atsižvelgiant 

į tai, kad APVA, VTPSI, VMT, LHMT, VSTT, Augalų genų banko, Respublikinis Vaclovo Into 

akmenų muziejaus, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo, 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, VšĮ Grunto valymo technologijos, UAB „Projektų 

ekspertizė“ išanalizuotose ir įvertintose veiklos srityse korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti arba 

nustatyti minimalūs, informacija apie šių įstaigų atliktus vertinimus motyvuotoje išvadoje 

nepateikiama. 

II. ANALIZUOTOS IR VERTINTOS VEIKLOS SRITYS 

 

 AM ir AM sistemos institucijų nagrinėtos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė: 

1. Tarnybinio transporto naudojimas (AM, AAD); 

2. Teisės medžioti suteikimo komisijos darbo reglamentavimas (AAD); 

3. Taršos leidimų išdavimo, jų pakeitimo, leidimų sąlygų peržiūros, leidimų galiojimo 

panaikinimo procedūros ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimas 

(AAA); 

4. Viešųjų ir privačių interesų derinimas (AAD); 

5. Leidimų tirti žemės gelmes ir leidimų žemės gelmių išteklių naudojimui išdavimas (LGT); 

  6. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programos projektų įgyvendinimo 

priežiūra (BETA); 

7. Žaliavinės (apvaliosios) medienos gamybos, apskaitos vykdymas ir kontrolė (VMU). 

 

Išanalizavus ir įvertinus AM sistemos institucijų savarankiškai atliktus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimus ir apibendrinus jų parengtas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės, nustatyta, kad tam tikrose veiklos srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja. 

 

III. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS, KORUPCIJOS RIZIKOS 

VEIKSNIAI, KORUPCIJOS RIZIKOS VERTINIMAS IR KORUPCIJOS RIZIKOS 

MAŽINIMO PRIEMONĖS 

 

Remiantis institucijų  pateikta informacija, darytinos išvados, kad tam tikros veiklos sritys 

priskirtinos prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka vieną ar kelis 

KPĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus ir juose analizės ir vertinimo metu nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja šiose veiklos srityse: 

 

8. VMU žaliavinės (apvaliosios) medienos gamybos, apskaitos vykdymo ir kontrolės 

srityje.  
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VMU yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais 

disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą 

VMU įstatuose numatytą veiklą. 

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VMU veikloje, vykdant ir 

kontroliuojant žaliavinės (apvaliosios) medienos gamybą ir apskaitą. Atliekant korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą nagrinėti Lietuvos Respublikos teisės aktai, VMU vidaus teisės 

aktai ir VMU darbuotojų praktinė veikla, vykdant ir kontroliuojant žaliavinės (apvaliosios) medienos 

gamybą ir apskaitą. 

Apvaliosios medienos matavimas. 

Apvalioji mediena matuojama ir jos tūris nustatomas, vadovaujantis Apvaliosios medienos 

bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis1 (toliau – Matavimo taisyklės). 

Matavimo taisyklių 5.8 papunktyje nustatyta, kad apvaliąją medieną matuojant vienetiniu metodu, 

gali būti naudojamos rąstų matavimo linijos arba kitos automatizuotos tūrio matavimo priemonės 

<..>. 

Pokalbių su VMU darbuotojais metu ir vykdytų patikrinimų metu pastebėta, kad VMU 

darbuotojai praktikoje skirtingai atlieka apvaliosios medienos matavimą grupiniu metodu. Vien dėl 

šios priežasties gali skirtis apskaitomos medienos tūriai bei skiriasi matuojančių ir kontrolę 

atliekančių darbuotojų gauti apvaliosios medienos matavimo duomenys. Atsižvelgiant į tai, manytina, 

kad turėtų būti parengta universali mokymo programa šioje srityje ir pagal ją turi būti apmokyti tiek 

VMU darbuotojai, atsakingi už medienos ruošą ir apskaitą, tiek ir juos kontroliuojantys darbuotojai. 

Mokymai tam tikru periodiškumu turi būti atnaujinami ir pakartojami. 

Atlikus patikrinimus, nustatyta, kad medienos sandėlių formavimui dažnai parenkamos 

netinkamos vietos, pavyzdžiui, kelių pakraščių grioviai, kas labai apsunkina teisingą medienos tūrio 

nustatymą, nes nesimato visos medienos, sunku prie jos prieiti, dėl reljefinių žemės nelygumų ji guli 

nelygiai sudėta, drėksta ir t.t. Toks medienos sandėlio vietos parinkimas kelia abejonių dėl tinkamai 

atliekamų darbuotojų veiksmų ir kyla klausimas, ar taip nėra elgiamasi specialiai, kad nebūtų galima 

tinkamai atlikti kontrolinius medienos matavimo veiksmus. Siūlytina, griežčiau kontroliuoti, kur ir 

kaip yra parenkamos medienos sandėliavimo vietos, ar teisingai sandėliuojama mediena. 

Atliekamos analizės metu nustatyta, kad VMU taip pat kerta mišką su medkirtėmis, kurios 

turi kirtimo galvutes su medienos skersmens matavimo davikliais ir medienos ilgio matavimo 

dantračiais. Tačiau šiuo metu medkirčių matavimo ir apskaitos sistemoje surinkti duomenys negali 

būti naudojami kaip apvaliosios medienos apskaitos duomenys, nes matavimo ir apskaitos sistema 

nesuderinta su VMU apskaitos sistemomis, taip pat nėra teisinio reguliavimo, įpareigojančio šiuos 

duomenis naudoti oficialioje medienos apskaitoje. Manytina, kad, suderinus VMU apskaitos sistemas 

su medkirčių matavimo ir apskaitos sistema, medienos tūris būtų matuojamas objektyviau ir tiksliau, 

o, priėmus tinkamą teisinį reglamentavimą, būtų padidinta medienos matavimo kontrolė ir duomenų 

palyginamumas. 

Apvaliosios medienos apskaita. 

Miškų įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad apvaliosios medienos ir nenukirsto miško 

matavimo ir tūrio nustatymo, apvaliosios medienos apskaitos, klasifikavimo ir ženklinimo tvarką 

nustato Aplinkos ministerija. 

Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo2 (toliau – Apskaitos aprašas), 1 punkte 

nustatyta, kad šis aprašas nustato apvaliosios medienos priėmimą, perdavimą, perklasifikavimą, 

judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra privalomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms <...>. Apskaitos 

aprašas reguliuoja VMU darbuotojų veiksmus ir procedūras nuo nenukirsto miško apskaitos iki 

pagamintos medienos paruošimo parduoti apskaitos. Apvaliosios medienos apskaita yra svarbi 

siekiant teisingai ir objektyviai įvertinti, suskaičiuoti pagamintos ir parduodamos medienos kiekį. 

Pagamintos medienos neįtraukimas į apvaliosios medienos apskaitą ar nepagrįstas medienos 

klasifikacijos pabloginimas padaro valstybei žalą, nes valstybės biudžetas negauna pajamų. Asmenys, 

piktnaudžiaudami galimybe neapskaityti pagamintos medienos ar sumažinti (pabloginti) medienos 

                                                           
1 Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių 

patvirtinimo“. 
2 Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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klasifikavimą, turi galimybę neteisėtai pelnytis parduodami medieną. Šio norminio teisės akto 

tinkamos nuostatos ir teisingas jų įgyvendinimas yra svarbus siekiant gerinti medienos apskaitą ir 

kontrolę. 

Pokalbiuse su VMU darbuotojais ir, įvertinus VMU regioninių padalinių pateiktus vidaus 

teisės aktus šioje srityje, paaiškėjo, kad regioniniuose padaliniuose yra skirtinga medienos apskaitos 

praktika. Vieni regioniniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi tik aplinkos ministro įsakymais, kiti 

papildomai priėmę vidaus teisės aktus, kuriuose griežčiau kontroliuoja teikiamą informaciją ir 

teikimo terminus. Pavyzdžiui įpareigoja medienos meistrus po medienos perdavimo–priėmimo akto 

ar važtaraščio išrašymo, šiuos dokumentus ne vėliau kaip kitą dieną nuskanuoti ir el. paštu perduoti 

padaliniui arba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną suvesti į programą „Miško skaita“. Jei 

mediena traukiama ir realizuojama iš karto, tai informacija apie medienos likučius sandėlyje turi būti 

teikiama kasdien. Arba nustatyta, kad ataskaitinio mėnesio metu pagaminta mediena turi būti priimta 

ne vėliau kaip paskutinę mėnesio dieną, o jei baigiami visi biržės kirtimo ir traukimo darbai – ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas po darbų pabaigos. Atskiri darbuotojai įpareigoti kontroliuoti medienos 

meistrų iš dokumentų įvedamą informaciją į programą „Miško skaita“, kitur ne medienos meistrai, o 

paskirti darbuotojai suveda duomenis į „Miškos skaitą“ iš medienos meistrų pateiktų dokumentų. Tai 

pat regioniniai padaliniai vidaus teisės aktais (darbo reglamentais, darbo tvarkomis, medienos 

apskaitos tvarkomis ir pan.) nustato atskirų darbuotojų, atsakingų už medienos ruošą, apskaitą ir 

kontrolę funkcijas, atsakomybę, aprašo atskirų pareigybių darbo procesą darbų eigą, išrašomus 

dokumentus, privalomus atlikti veiksmus ir pan. 

Kadangi į programą „Miško skaita“ nėra nuolatos ir savalaikiai suvedami medienos apskaitos 

duomenys, todėl regioniniai padaliniai ir centrinė administracija neturi galimybės vykdyti 

veiksmingos kontrolės, pavyzdžiui, bet kada atlikti patikrinimus siekiant nustatyti, ar faktinė padėtis 

atitinka užpildytų duomenų turinį, nes duomenys suvedami vėliau, nei miško sandėlyje pasikeičia 

faktinė padėtis. Be to, dėl leistinų medienos matavimų paklaidų, medienos meistrai dažnai miško 

sandėliuose formuoja medienos perteklių, kuris nebūna apskaitytas. Darbo pareigų pažeidimų gausa 

rodo, kad medienos apskaitos kontrolė yra neefektyvi, o tai sudaro sąlygas korupcinio pobūdžio 

teisėms pažeidimams įvykdyti. 

Siekiant padidinti žaliavinės medienos apsaugą valstybiniuose miškuose, VMU direktorius 

2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮS-479 patvirtino VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose 

padaliniuose žaliavinės medienos rietuvių ženklinimo valstybinių miškų pareigūnų spaudais tvarkos 

aprašą, kuriame nurodė, kad žaliavinės medienos rietuvių ženklinimą atlieka VMU regioninių 

padalinių darbuotojai, kurie padalinyje yra atsakingi už pagamintos žaliavinės medienos apskaitą ir 

apsaugą. Iš miško kirtimo biržės į pardavėjo medienos sandėlį ištrauktą ir sukrautą į rietuvę žaliavinę 

medieną atsakingi darbuotojai, per 3 darbo dienas po žaliavinės medienos ištraukimo į sandėlį, privalo 

ženklinti pareigūnų spaudais. Pardavėjo medienos sandėlyje nepaženklintą, tačiau į transporto 

priemonę pakrautą žaliavinę medieną (kai žaliavinė mediena priimama, kraunant ir pakrovus į 

transporto priemones, arba pirkėjo medienos sandėliuose, kur medienos klasifikavimą ir matavimą 

atlieka nepriklausomi medienos matuotojai) atsakingi darbuotojai privalo ženklinti spaudais iš karto 

po žaliavinės medienos pakrovimo į transporto priemones. Šiame apraše nustatoma spaudų žymėjimo 

taisyklės. 

Kalbantis su VMU darbuotojais ir įvertinus Įmonės regioninių padalinių pateiktus vidaus 

teisės aktus šioje srityje, nustatyta, kad kai kurie regioniniai padaliniai sugriežtino žaliavinės 

medienos žymėjimą valstybinių miškų pareigūnų spaudais. Pavyzdžiui, nustatė, kad medienos 

meistrai privalo per 24 val. nuo medienos ištraukimo į miško sandėlį darbų pabaigos paženklinti 

spaudu visą (100 proc.) į rietuves miško sandėliuose sukrautą vienetiniu metodu matuojamą medieną. 

Arba, reikalauja, kad mediena būtų spaudu pažymėta ne tik nuo kelio pusės, bet iš abiejų pusių ir pan. 

Tačiau, atliekant patikrinimus VMU regioniniuose padaliniuose, neretai buvo nustatoma, kad VMU 

darbuotojai nežymi spaudais medienos sandėliuose esančios apvaliosios medienos. Apie tai buvo 

informuoti VMU regioninių padalinių vadovai. 

Atlikus miško sandėlių patikrinimus, nustatyta, kad VMU darbuotojai skirtingais būdais 

atlieka apvaliosios medienos matavimus grupiniu metodu. Tai rodo, kad VMU nėra vykdomi 

darbuotojų, atsakingų už medienos ruošą ir apskaitą bei kontrolę, bendri mokymai šioje srityje. 
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Atkreiptas dėmesys, kad centrinė administracija neturi jokios bendros informacinės sistemos, 

kurioje matytųsi regioninių padalinių vadovų priimami sprendimai, ypatingai tie, kurie nustato darbo 

organizavimo tvarką regioniniame padalinyje, darbuotojų atsakomybių ribas ar vykdomą kontrolę ir 

jos priemones ir kt. Kadangi atliekant patikrinimus, nenustatyta, kuo vadovaujasi regioninių padalinių 

vadovai, ar jiems nėra nustatytų kitokių reikalavimų atliekamam darbui, kokios atsakomybių ribos 

nustatytos darbuotojams ir pan., siūlytina, kol nėra bendros informacinės sistemos, regioninių 

padalinių priimtus norminius vidaus teisės aktus, skelbti VMU intranete pagal atskirus regioninius 

padalinius. 

Atliekant regioninių padalinių pateiktų dokumentų analizę, nustatyta, kad regioniniai 

padaliniai dažnai, remdamiesi aplinkos ministro ar VMU direktoriaus patvirtintais aprašais, rengia 

tas pačias veiklos sritis reglamentuojančius aprašus, pavyzdžiui, „Dėl žaliavinės medienos rietuvių 

ženklinimo valstybinių miškų pareigūnų spaudais“, „Dėl apvaliosios medienos apskaitos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; „Dėl medienos matavimo ir tūrio nustatymo“ ir t.t. O kontrolę atliekantys 

centrinės administracijos darbuotojai apie regioniniame padalinyje nustatytas papildomas tvarkas 

nieko nežino. Palyginus kai kuriuos regioninių padalinių parengtus aprašus, nustatyta, kad jie 

identiški aplinkos ministro patvirtintiems aprašams. Darytina išvada, kad VMU niekas neatlieka 

šių dokumentų turinio analizės, siekiant nustatyti, ar šie aprašai neprieštarauja priimtiems 

teisės aktams, ar nepraplečia suteiktų įgaliojimų, ar jie nepagrįstai neatkartoja aukštesnės 

galios tiesiogiai taikomų teisės aktų normų ir sąvokų, ir pan. Regioninių padalinių vadovams 

trūksta kompetencijos teisės aktų rengimo srityje. Taip pat kai kurie regioniniai padaliniai dar vis 

vadovaujasi ankstesnių miškų urėdų priimtais vidaus teisės aktais, kurie nėra peržiūrėti ir suderinti su 

dabar galiojančiais teisės aktais. Teisinio reglamentavimo trūkumai, vidaus teisės aktų neišsamumas, 

nuostatų prieštaravimai, atkartojimas aukščiau esančių  teisės aktų nuostatų, kurie galioja tiesiogiai, 

skirtingas tų pačių darbų (procesų) aprašymas ir reglamentavimas bei kt. didina tikimybę korupcijai 

pasireikšti. 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įmonės veiklos 

sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu šioje 

srityje yra padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Vertinant šį kriterijų vertinama ne tik, 

ar buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, bet ir/ ar padarytas kito tapataus pobūdžio, 

tačiau mažiau pavojingas teisės pažeidimas, už kurį nustatyta administracinė, drausminė ar kitokia 

atsakomybė. 

Atitiktis šiam kriterijui nustatoma vertinant, ar per analizuojamą laikotarpį VMU buvo 

užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat vertinama, ar Įmonėje buvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, 

tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia 

teisinė atsakomybė, atvejai. Vertinama, kad Įmonės veikla atitinka šį kriterijų, neatsižvelgiant į 

minėtų neteisėtų veikų tyrimo baudžiamojo proceso (administracinio teisės pažeidimo bylos 

nagrinėjimo ar drausminio nusižengimo tyrimo) stadiją. 

Įvertinus VMU regioninių padalinių pateiktą ir centrinės administracijos turimą informaciją, 

nustatyta, kad VMU buvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio veikoms tapatūs darbuotojų darbo pareigų 

pažeidimai. 

 Tyrimo metu paaiškėjo, kad pažeidimai galimai atsirado dėl naujų darbuotojų kompetencijos 

trūkumo; dėl darbuotojų trūkumo ir pavedimo esamiems medienos meistrams prižiūrėti ir ne jiems 

priskirtas teritorijas; dėl medienos meistrams skirtų aptarnauti didelių ir nutolusių viena nuo kitos 

teritorijų (laiko trūkumas); dėl savalaikio medienos tūrio neįvedimo į programą „Miško skaita“; dėl 

žmogiškojo faktoriaus matuojant ir nustatant medienos tūrį, kadangi medienos tūrio skaičiavimai, 

nustatyti teisės aktuose, nėra tikslūs ir jie iš dalies atliekami vizualiniu būdu; dėl to, kad vienu metu 

vykdoma daug kirtimų, kurių metu iš kirtaviečių neretai į sandėlius ištraukiama tik po kelis 

kietmetrius ar mažiau medienos, kas sudaro prielaidą, kad apskaičiuojant tūrį su paklaida, galutiniame 

rezultate susidaro didesnė nei nustatyta leistina paklaida; dėl medienos meistrų neefektyvaus darbų 

organizavimo ir kontrolės trūkumo.  

Įvertinus analizuojamą informaciją, nustatyta: 
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1) regioniniuose padaliniuose medienos meistrai medienos sandėliuose dažnai faktiškai turi 

neapskaitytos medienos (vadinamą medienos perteklių), kuri būna dar ir nesužymėta pareigūnų 

spaudais; 

2) pakrautas į medienvežę medienos sortimentas neatitinka išrašyto medienos gabenimo 

važtaraščio; 

3) medienos meistrai laiku nepriėmė ir neapskaitė pagamintos ir ištrauktos medienos; 

4) mediena iš vieno sandėlio buvo pervežama į kitą sandėlį be perdavimo priėmimo 

dokumento, nesužymėta ir neapskaityta nustatyta tvarka; 

5) eilė darbuotojų, kurie turi tikrinti ir kontroliuoti atskirus vykdomus darbus, savo neveiklumu, 

ar net galimu susitarimu, leido rangovui pagaminti nenustatyto sortimento medieną, ją ištraukti ir 

įsigyti, nors faktiškai bendrovė nei tokių darbų, nei tokios prekės įsigyti neturėjo teisės; 

6) parduodamai (kraunamai) malkinei medienai išrašytas priėmimo–perdavimo aktas 

neatitinka medienos faktinės pardavimo datos ir medienos kiekio. 

Padarytų darbo pareigų pažeidimų faktai, jų pobūdis ir kiekis parodo, kad medienos ruošos ir 

apskaitos srityje dėl neefektyvaus darbo organizavimo ir kontrolės priemonių trūkumo, dėl didelės 

žmogiškojo faktoriaus įtakos atliekamiems darbams ir jų rezutatams, yra didelė tikimybė korupcijai 

pasireikšti.  

Siekiant įvertinti, korupcijos pasireiškimo tikimybę apvaliosios medienos matavimo ir 

apskaitos srityje, buvo nagrinėjamos atliktos prevencijos ir kontrolės priemonės šioje srityje. Atlikus 

regioninių padalinių pateiktų duomenų ir dokumentų analizę nustatyta, kad regioniniai padaliniai 

vykdė šias prevencijos ir kontrolės priemones: 1. atliko neplaninius patikrinimus pagal gautus 

pranešimus; 2. atlikti medienos sandėlių kontroliniai patikrinimai; 3. atliko tyrimus dėl biržėse 

neprikirstos medienos; 4. atliko tyrimus dėl biržių atrėžimo darbų ir medienos ruošos darbų kokybės 

įvertinimo; 5. kai kuriuose padaliniuose girininkai įpareigoti vykdyti visų medienos bei miško kirtimo 

liekanų sandėlių papildomą apsaugą, apsilankant juose ne rečiau kaip kartą per savaitę, medienos 

meistrai įpareigoti spaudais ženklinti visus ąžuolo, uosio, beržo pjautinuosius rąstus pardavėjo 

medienos sandėliuose bei areozoliniais dažais juosta ženklinti viršutinę sukrautų medienos rietuvių 

ribą, rietuvėms padidėjus ar sumažėjus – kas kartą atnaujinti ženklinimą; visiems padalinio 

darbuotojams nurodyta – kilus įtarimų ar gavus informacijos apie nelegaliai gabenamą medieną, 

miško kirtimo liekanas ar iš žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pagaminto biokuro 

gabenimą, nedelsiant imtis prevencinių priemonių ir apie tai operatyviai pranešti atitinkamiems 

darbuotojams; 6. atlikti apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimų vykdymo bei 

apvaliosios medienos likučių miško sandėliuose patikrinimai ir kt. 

Atkreiptas dėmesys, kad kai kuriuose padaliniuose medienos sandėlius įpareigoti tikrinti 

medienos meistrai, kitur gamybos organizavimo vyr. specialistas ar logistikos specialistas, dar kitur 

sudaromos komisijos. Vienur pavesta tiesiog šiems asmenims patikrinti konkrečius sandėlius, ar 

girininkijas, kitiems kas mėnesį, ar kas pusmetį atlikti pasirinktinai tam tikrą skaičių patikrinimų. 

Kadangi visi regioniniai padaliniai skirtingai nusistato prevencines ir kontrolines priemones ir 

skirtingai jas įgyvendina, VMU nėra bendros informacijos apie nustatytas ir įvykdytas prevencines ir 

kontrolės priemones, jų rezultatus, efektyvumą, neatliekama bendra VMU nustatytų pažeidimų 

analizė, šie duomenys nėra bendrai kaupiami, nėra analizuojama bendra situacija tam tikrose veiklos 

srityse ir t.t. Visi regioniniai padaliniai veikia nekoordinuotai ir atskirai. 

Darytina išvada, kad vykdant apvaliosios medienos matavimą ir apskaitą trūksta išsamaus 

teisinio reglamentavimo, kontrolės priemonių, kadangi epizodiškas šių procesų kontroliavimas 

sudaro galimybę piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais ir tai yra ydinga antikorupciniu požiūriu, dėl 

ko kyla rizika korupcijai pasireikšti. Nėra veiksmingos darbuotojų veiklos kontrolės, neefektyviai 

organizuojamas jų darbas, dėl ko darbuotojai gali piktnaudžiauti patikėta valdžia, įgaliojimais bei 

VMU turtą naudoti asmeniniais tikslais, neteisėtam pasipelnymui. Ne visuose regioniniuose 

padaliniuose yra patvirtinti kontrolės priemonių planai, veiklos patikrinimo planai, neatliekama 

išsami ir bendra kontrolės priemonių vykdymo analizė ir nevedama statistika (tai atlieka tik pavieniai 

regioniniai padaliniai). VMU nepatvirtintos darbuotojų atliekamų planinių ir neplaninių veiklos 

patikrinimų tvarkos, neparengti bendrų planinių patikrinimų tam tikrose VMU veiklos srityse planai. 
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Regioniniai padaliniai ir visi centrinės administracijos struktūriniai padaliniai nedalyvauja 

antikorupcinių priemonių rengime ir jų įgyvendinime. 

Atkreiptinas dėmesys, kad praeitais metais, korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu 

buvo nustatyta, kad neretai VMU darbuotojai programoje „Miško skaita“ įveda netikslius, neteisingus 

ar tikrovės neatitinkančius duomenis. VMU regioniniai padaliniai turi skirtingas „Miško skaita“ 

versijas/modulius, turi nusistatę skirtingas tvarkas dėl duomenų teikimo „Miško skaita“, o ši 

programa nėra įteisinta VMU kaip informacinė sistema, nėra jos naudojimo ir pildymo aprašymo. 

Dalyje regioninių padalinių į sandėlius priimtos medienos duomenys „Miško skaitai“ yra pateikiami 

sekančią darbo dieną, kituose padaliniuose – per 3 darbo dienas ar iki einamo mėnesio pabaigos. Taip 

pat buvo nustatyta, kad praktikoje dažnai pagaminta mediena pirmiausiai parduodama, t. y. 

atiduodama pardavėjui, o tik po to „Miško skaitoje“ atbuline tvarka yra sukuriami visi reikalingi 

dokumentai (t. y. medienos pagaminimo ir pardavimo procesas vyksta atbuline tvarka). Laikantis šios 

tvarkos, sandėliuose esanti mediena nėra iš karto apskaitoma (priimama), reiškia nežinomi tikslūs 

medienos tūriai, sortimentai, o tik formuojant medienos pardavimo dokumentus yra atliekamas 

pagamintos medienos priėmimas. Tai sudaro idealias sąlygas nerodyti „Miško skaitoje“ tikrų 

duomenų ir piktnaudžiauti suteiktais įgaliojimais. Suformavus pagamintos medienos dokumentą, 

jame yra nurodomas žinomas ar norimas nurodyti medienos sortimentas, kokybė, rūšis ir kiekis, o 

pagal šį dokumentą, atbuline tvarka, yra formuojami apvaliosios medienos priėmimo dokumentai, 

kurie analogiški nurodytam parduotos medienos kiekiui ir sortimentui. Šie nustatyti programos 

trūkumai nebuvo pašalinti. Tačiau šiuo metu yra sudaryta darbo grupė, kuri sprendžia kaip tobulinti 

„Miško skaitą“. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad programa „Miško skaita“ pati neatlieka pateiktų duomenų 

analizės ir palyginimo. Be to, bendraujant su regioninių padalinių darbuotojais nustatyta, kad ne visi 

darbuotojai, kurie turi suvesti duomenis į „Miško skaitą“, moka naudotis šia programa. Trūksta 

mokymų šioje srityje. 

Korupcijos pasireiškimo vertinimo metu buvo analizuojama kokių VMU ėmėsi prevencinių 

priemonių, kad mažėtų darbuotojų atliekamų teisės aktų pažeidimų: 

1. VMU įdiegė Pasitikėjimo liniją, kuriai pranešimus galima pateikti tiek anonimiškai, tiek 

neanonimiškai, nurodytu el. paštu, telefonu su autoatsakikliu ir VMU interneto svetainėje užpildant 

specialią (online) formą. Taip yra sudarytos galimybės asmenims kreiptis asmeniškai į Kontrolės 

skyriaus darbuotojus. 

2. VMU, įgyvendindama Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, įdiegė vidinį informacijos 

apie pažeidimus teikimo kanalą.  

3. VMU regioninių padalinių darbuotojai gamybiniuose pasitarimuose buvo įspėti, kad bus 

tiriami visi darbo pareigų pažeidimai, o dėl padarytų nusikalstamų veikų bus kreipiamasi į teisėsaugos 

institucijas. 

4. Kontrolės skyrius su kitais VMU struktūriniais padaliniais vykdė medienos sandėlių 

kontrolinius patikrinimus. 

5. Regioninių padalinių gamybiniuose pasitarimuose buvo įspėti darbuotojai, atsakingi už 

medienos ruošą ir kontrolę, dėl patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, kontrolės trūkumo ir 

neefektyvaus darbo organizavimo. 

6. Regioniniai padaliniai, vadovaudamiesi VMU direktorius 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 

ĮS-393 „Dėl informacijos pateikimo“, teikia el. paštu Kontrolės skyriui informaciją apie svarbius 

įvykius regioniniuose padaliniuose. Taip yra matoma bendra įvykių situacija, apimanti visą Lietuvą. 

7. VMU regioninio padalinio vadovai nuolatos konsultuojami, kaip tinkamai atlikti darbo 

pareigų pažeidimų tyrimą. 

8. VMU direktorius 2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ĮS-437 „Dėl valstybinių miškų ir jų 

išteklių apsaugos“ įpareigojo VMU regioninių padalinių vadovus užtikrinti miškų apsaugą 

organizuojant prevencinius veiksmus, kurių metu būtų atliekami viešo ar neviešo pobūdžio tiksliniai 

miškų teritorijų stebėjimai, išžvalgymai ir lankymasis juose darbo ir ne darbo metu. 

9. Parengtas Darbuotojų etikos kodeksas. 

Nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai:  
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Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai (nepakankamas teisinis reglamentavimas bei tam tikrais 

atvejais teisinio reglamentavimo kontrolės nebuvimas, programos „Miško skaita“ netobulumas, 

neefektyvumas, neefektyvus darbuotojų darbo organizavimas ir nepakankamas kontrolės 

užtikrinimas, epizodiškų ir skirtingų kontrolės priemonių vykdymas medienos matavimo, apskaitos 

ir kitose veiklos srityse, darbuotojų teisės aktų pažeidimai šioje srityje bei mokymų trūkumas) didina 

tikimybę korupcijai pasireikšti. 

VMU veikla, susijusi su apvaliosios medienos matavimu ir  jos apskaita, priskiriama prie 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka šiuos Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus: 

1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (nagrinėjamu atveju tapataus pobūdžio 

teisės pažeidimai); 

2) atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Pasiūlymai korupcijos rizkos veiksniams šalinti: 

1. Atlikti VMU regioninių padalinių priimamų sprendimų medienos ruošos ir apskaitos srityje 

auditą, įvertinant priimtų sprendimų atitiktį galiojantiems teisės aktams, įpareigojant panaikinti 

vidaus teisės aktus, kurie yra ydingi, pertekliniai, arba juos tobulinti, atsižvelgiant į galiojančius teisės 

aktus.  

2. Kol nėra VMU bendros informacinės sistemos, rekomenduojama regioninių padalinių 

priimtus norminius vidaus teisės aktus skelbti VMU intranete pagal atskirus regioninius padalinius. 

3. Parengti ir pravesti mokymus regioninių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams, 

rengiantiems regioninių padalinių vadovų sprendimų projektus, dėl teisės aktų hierarchijos, dėl teisės 

aktų rengimo reikalavimų. 

4. Rengti ir vesti mokymus už medienos ruošą ir apskaitą atsakingiems darbuotojams, kontrolę 

šioje srityje vykdantiems darbuotojams dėl apvaliosios medienos matavimo ir tūrio nustatymo 

tvarkos, pildomų dokumentų ir dažniausiai juose daromų klaidų ir dėl programos „Miško skaita“ 

funkcionalumo, duomenų suvedimo ir naudojimo tvarkos. 

5. Įpareigoti regioninių padalinių vadovus parengti metinį regioninio padalinio kontrolės 

veiksmų priemonių planą, apimantį visas regioninio padalinio veiklos sritis, kuriame būtų nustatytos 

kontrolės (prevencinės) priemonės, jų vykdytojai ir vykdymo terminai (periodiškumas) bei veiklos 

patikrinimų planą. Šie planai ir ataskaita apie jų įgyvendinimą turėtų būti teikiami Kontrolės skyriui. 

6. Parengti VMU centrinės administracijos planuojamų atlikti veiklos patikrinimų planą (-us). 

Duomenis apie plano įgyvendinimą teikti Kontrolės skyriui. 

7. Į antikorupcinių priemonių plano rengimą ir vykdymą įtraukti visus VMU struktūrinius 

padalinius. 

8. Spręsti klausimą už medienos ruošą ir apskaitą atsakingų darbuotojų vykdomų darbų atskyrų 

procesų aprašymų (instrukcijų) parengimą, kad vienodai tie patys darbai, procesai būtų atliekami 

visuose VMU regioniniuose padaliniuose, kad vieningai būtų vykdoma darbuotojų veiklos kontrolė. 

9. Toliau analizuoti programos „Miško skaita“ trūkumus ir ją tobulinti ir parengti, patvirtinti 

programos „Miško skaita“ aprašymą bei naudotojo instrukciją. Taip pat apsvarstyti galimybę dėl 

VMU apskaitos sistemos suderinimo su medkirčių matavimo ir apskaitos sistema, kad būtų gauti į 

programą „Miško skaita“ medkirčių užfiksuoti duomenys.  

10. Parengti ir patvirtinti VMU darbuotojų atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarką 

(-as).  

11. Kontroliuoti, kur ir kaip yra parenkamos medienos sandėliavimo vietos, ar teisingai 

sandėliuojama mediena. 
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