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

straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos aprašas) 7 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos 

valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo tvarkos 

aprašo (toliau – AM tvakos aprašas) nuostatomis,  ir, atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijas, 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), 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 2019 m. III ketv. iki 2020 m. III ketv. 

pabaigos.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma Aplinkos ministerijoje, 11 įstaigų prie 

ministerijos.  

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. 

Pažymėtina, kad veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

vertinti pasirinktos iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų 

biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo.  

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 

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 tikimybė. Įstaigų prie 
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ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

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

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

pateikta institucijų veiklos sričių vertinimo aprašymų pagrindu. 

 

II. ANALIZUOTOS IR VERTINTOS VEIKLOS SRITYS 

 

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

pasireiškimo tikimybė: 

9. VMU Žaliavinės (apvaliosios) medienos ruošimas ir apskaita 

 

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: 

 

<...> 9. VMU žaliavinės (apvaliosios) medienos ruošimo ir apskaitos vykdymo srityje.  

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. 

VMU įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu 

Nr. D1-7 (toliau – Įstatai), 8 punkte įtvirtintos šios susijusios VMU funkcijos: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta 

tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) atrėžia ir įvertina biržes visų rūšių miško kirtimams, vykdo arba organizuoja pagrindinių, 

miško ugdymo, sanitarinių ir kitų miško kirtimų vykdymą, ruošia žaliavinę (apvaliąją) medieną. 

Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas VMU veikloje, vykdant žaliavinės 

(apvaliosios) medienos ruošimą ir apskaitą, kaip atitinkanti Korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas 

naudojantis sisteminės analizės, lyginamuoju, dokumentų analizės metodais bei bendraujant su VMU 

darbuotojais. 

Apvaliosios medienos apskaita. 

Nors praeitais metais korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo taip pat vertinta šioje srityje, 

neišsprendus visų nustatytų problemų ir susidūrus su naujomis, vėl buvo pasirinkta ta pati sritis. 

Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę VMU veiklos srityje žaliavinės (apvaliosios) medienos 

ruošimas ir apskaita, būtina įvertinti išorinius korupcijos rizikos veiksnius, kurių VMU negali 

kontroliuoti, bet kurie sudaro pagrindą korupcijai pasireikšti pačioje VMU. Tai išorinių teisės aktų 

reikalavimai. Šiuo atveju nagrinėtinos Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio 

nustatymo taisyklės1 (toliau – Matavimo taisyklės), kurių pagrindu VMU matuojama apvalioji 

                                                           
1 Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“. 



3 

 

mediena. Šios Matavimo taisyklės turi tiesioginę įtaką korupcijos rizikos veiksnių atsiradimui 

nagrinėjamoje VMU veiklos srityje, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Matavimo taisyklių 3.3, 3.5, 3.6 papunkčiuose nustatytos šios leistinos matavimo paklaidos: 

Matuojant apvaliąją medieną vienetiniu rankiniu būdu: iki 10 kietmetrių ± 5 procentai; nuo 

10 iki 50 kietmetrių ± 3 procentai; virš  50 kietmetrių ± 2 procentai. 

Matuojant apvaliąją medieną grupiniu metodu: Iki 10 kietmetrių ± 7 procentai; nuo 10 iki 50 

kietmetrių ± 5 procentai; virš 50 kietmetrių ± 3 procentai. 

Tiksli medienos matavimo procedūra yra svarbi teisingai medienos apskaitai, tačiau minėtame 

teisės akte be šių leistinų procentinių paklaidų, yra daugiau kitų leistinų paklaidų vykdant medienos 

apskaitą. Pavyzdžiui, rietuvės glaudumo koeficientas iš esmės nustatomas vizualiniu metodu, 

įvertinant visą eilę kriterijų, kas sudaro pagrindo, skirtingo lygio ir praktikos specialistams gauti 

skirtingus matavimo rezultatus.  

Atkreiptinas dėmesys, 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 nenaudojami medienos 

apskaitai, nors pagal šiuos duomenis yra skaičiuojami darbuotojų išdirbiai. Manytina, kad eliminavus 

iš proceso kiek įmanoma daugiau žmogiškąjį faktorių, mediena būtų apskaityta tiksliau, taip pat būtų 

daugiau išvengiama žmogiškųjų klaidų ir piktnaudžiavimo atvejų.  

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

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

judėjimo fiksavimą apskaitoje ir yra privalomas valstybės įmonėms miškų urėdijoms. Šis 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 padaro valstybei žalą, nes valstybės biudžetas 

negauna pajamų. Šio norminio teisės akto tinkamos nuostatos ir teisingas jų įgyvendinimas tiesiogiai 

daro įtaką medienos apskaitai ir kontrolei. 

Taigi išorinių teisės aktų netobulumas sudaro išorines prielaidas korupcijai VMU pasireikšti, 

kurių pati VMU išspręsti negali. 

Tačiau be išorinių veiksnių yra ir vidinių veiksnių, kurie sudaro sąlygas VMU korupcijai 

pasireikšti. VMU Prevencijos skyrius, atlikdamas regioniniuose padaliniuose medienos sandėlių 

patikrinimus, daugeliu atvejų nustatė, kad medienos sandėliuose faktinis medienos likutis yra ženkliai 

didesnis nei įtrauktas į apskaitą.  

Lentelėje Nr. 1 pateikti kai kurių patikrinimų duomenys, kuriuose palyginami patikrinimo 

metu nustatyti žaliavinės medienos faktiniai kiekiai rasti natūroje medienos sandėliuose su 

duomenimis, apskaitytais ūkinės veikos sistemoje „Miško skaita“. Visais nurodytais atvejais 

žaliavinės medienos natūroje buvo rasta daugiau, nei jos apskaityta „Miško skaitoje“. 

 

Lentelė Nr. 1. 

Eil. 

Nr. 

Patikrinimo 

data 

Reg. 

Pad. 

Apskaitos 

sistemoje 

„Miško 

skaita“ 

Patikrinimo 

metu 

nustatytas 

faktinis  

Skirtumas  

m³ 

Skirtumas  

% 

1. 2019.09.04 A 1769.3 2186.79 417.49 23.60 

2. 2019.11.07 B 1006.52 1174.88 168.36 16.73 

3. 2020.04.02 C 167.89 206.39 35.50 22.93 

4. 2020.04.22 D 258.44 305.67 47.23 15.45 

Kad būtų aiškiau suprasti galimus patiriamus VMU nuostolius, teikiame pavyzdį: 

                                                           
2 Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-672 

„Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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2019 m. rugsėjo mėnesį žaliavinės medienos vidutinė rinkos kaina buvo nustatyta 41 Eur. už 

1 kub. m. Tokiu būdu, apytiksliai patikrinimų metu regioniniuose padaliniuose surastos neapskaitytos 

medienos vertė būtų: (417.49x41 + 168.36x41 + 35.50x41 + 47.23x41) = 27411.78 Eur.  

Ši neapskaityta žaliavinė mediena sudaro prielaidą šešėlinės ekonomikos daliai. Šiuo 

medienos pertekliumi galima niekam nežinant padengti susidariusį trūkumą kitame medienos 

sandėlyje, bei, žinoma, juo prekiauti „šešėlinėje“ rinkoje, naudoti asmeninėms ir kitų suinteresuotų 

pusių reikmėms, taip iškreipiant ir kenkiant Lietuvos ekonomikai bei VMU veiklai.  

Įvertinus VMU Prevencijos skyriaus atliktų patikrinimų duomenis, matoma tendencija, kad 

tikrintuose objektuose daugelis medienos meistrų turėjo susidarę vidutiniškai apie 15-16 % žaliavinės 

medienos sortimentų pertekliaus, kuriuo laisvai disponavo, spręsdami ką su juo daryti. Pavyzdžiui, 

apskaitos sistemoje atvaizduoja vidinį pervežimą dengiant kokiame nors sandėlyje susidariusį 

medienos trūkumą. O patikrinimo metu, matuojant konkretų medienos sandėlį ir nustačius medienos 

trūkumą, yra teigiama, kad dalis tam sandėliui priklausančios medienos guli kitoje vietoje ir pan. 

Patikrinimų metu ne kartą susiduriama su problema, kad nėra tvarkingai, išsamiai pildomi 

žaliavinės medienos apskaitos ir kiti dokumentai, pavyzdžiui, važtaraščiai, medienos priėmimo – 

perdavimo dokumentai, darbų atlikimo aktai ir t.t., kas apsunkina efektyvaus, objektyvaus 

patikrinimo atlikimą. Dėl neužpildytų visų reikiamų dokumentų grafų, nėra aišku kokiu automobiliu 

gabenta mediena, kurią dieną kokie veiksmai buvo atlikti, kas surašė dokumentus ir pan. 

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

duomenys, todėl VMU 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. Taip pat nėra įmanoma bet kurią minutę gauti tikslius duomenis apie apskaitytą ir 

perduotą medieną. Pažymėtina, kad programa „Miško skaita“ pati neatlieka pateiktų duomenų 

analizės ir palyginimo, todėl nevykdomi pateiktų duomenų rekontrolė ir palyginamumas. 

Visi šie faktai leidžia daryti išvadą, kad dėl teisės aktų netobulumo, kurie nesudaro galimybės 

tiksliai apskaityti žaliavinės medienos, bet sudaro sąlygas VMU darbuotojams laisvai laviruoti 

žaliavinės medienos apskaitos paklaidomis bei disponuoti neapskaityta mediena, vidaus kontrolės 

priemonių, kurios neleistų netiksliai apskaityti medienos ar neišsamiai pildyti medienos apskaitos 

dokumentų, nebuvimas, VMU veiklos sritis žaliavinės (apvaliosios) medienos ruošimas ir apskaita 

priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir, kuri atitinka 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 3 p. nustatytą kriterijų.  

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. 

Įvertinus 2020 m. Įmonės regioninių padalinių pateiktą bei centrinės administracijos turimą 

informaciją, nustatyta, kad Įmonėje buvo užfiksuoti tokio pobūdžio korupcinio pobūdžio veikoms 

tapatūs darbuotojų darbo pareigų pažeidimai: 

 1) Buvo nustatyta, kad kirstose medkirte plyno kirtimo biržėse pagamintos 

apvaliosios  medienos sortimentų tūriai, užfiksuoti medkirtės duomenų bazėje, neatitinka tūriams, 

kurie atvaizduoti duomenų apskaitos programoje „Miško skaita“ –  užpildytose apvaliosios medienos 

priėmimo suvestinėse kortelėse bei medienos realizacijos prekių gabenimo važtaraščiuose bei 

perdavimo – priėmimo aktuose. Darbuotojui skirtas įspėjimas. 

 2) Buvo nustatyta, kad nepaženklinami sortimentai, nesavalaikiai apskaitoma žaliavinė 

medienos produkcija, nustatyti žaliavinės medienos trūkumai ir pertekliai. Darbuotojams skirti 

įspėjimai. 

 3) Atlikus regioninio padalinio pateiktų Žaliavinės medienos sandėlių pagal produkciją 

likučių patikrinimo aktų analizę, nustatyti medienos likučių sortimentų ir tūrių neatitikimai padalinio 

patikrinimo dieną atliktuose ir patikrinimo aktuose nurodytų likučių, juos lyginant su medienos 
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sortimentų ir tūrių likučiais užfiksuotais apskaitos sistemoje „Miško skaita“. Darbuotojams skirti 

įspėjimai. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad VMU veiklos sritis – žaliavinės 

(apvaliosios) medienos ruošimas ir apskaita priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė ir, kuri atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 1 p. 

nustatytą kriterijų.  

Tyrimų metu buvo aiškinamasi su darbuotojais, kokios vidinės priežastys galėjo turėti įtakos 

įvairiems darbo pareigų pažeidimams. Išskirtos šios pagrindinės priežastys: 

 Vidaus kontrolės trūkumas, neefektyvus darbo organizavimas; 

 Dideli darbo krūviai, didelės ir dažnai nutolusios aptarnaujamos teritorijos; 

 Žmogiškųjų išteklių trūkumas ir kitų darbuotojų pavadavimas; 

 Mažas darbo užmokestis, motyvacinės sistemos trūkumas; 

 Kompetencijų trūkumas; 

 Įmonės turto – žaliavinės medienos sutelkimas tik meistrų žinioje; 

 „Miško skaitos“ programos trūkumai; 

 Nenoras keistis ir priimti naujoves; 

 Asmeniniai ir kitų asmenų interesai. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės metu buvo nagrinėjama, kokių VMU ėmėsi 

priemonių nagrinėjamu laikotarpiu korupcijos rizikai mažinti šioje srityje. Analizės metu nustatyta, 

kad: 

 2020 m. vasario 5 d. VMU direktorius priėmė įsakymą Nr. ĮS-20-32, kuriuo patvirtino 

Medienos ruošos proceso aprašą Nr. PER-2/06/001; 

 2020 m. liepos 31 d. VMU direktorius priėmė įsakymą Nr. ĮS-20-169, kuriuo patvirtino 

VMU pagamintos žaliavinės medienos bei miško kirtimo liekanų sandėliavimo kitų savininkų žemėje 

tvarkos aprašą;  

 2020 m. sausio 22 d. VMU direktorius įsakymu Nr. ĮS-20-10 pavedė Prevencijos skyriui 

diegti VMU Antikorupcinės vadybos sistemą pagal LTS ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos 

sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus; 

 2019 m. spalio 10 d. VMU direktorius įsakymu Nr. ĮS-253 patvirtino Įmonės „Pasitikėjimo 

linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašą“; 

 2019 m. spalio 10 d. VMU direktorius įsakymu Nr. ĮS-254 patvirtino „Vidiniu kanalu gautų 

pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašą“; 

 2019 m. spalio 10 d. VMU direktorius įsakymu Nr. ĮS-255 patvirtino „Darbuotojų etikos 

kodeksą“. 

Taip pat, VMU regioniniai padaliniai, stiprindami vidaus kontrolę, 2020 m. pradžioje įvertino 

padalinyje esančias rizikingiausias veiklos sritis ir patvirtino vidaus kontrolės priemonių planus. 

Išanalizavus regioninių padalinių iki 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdytas vidaus kontrolės priemones, 

nustatyta, kad žaliavinės medienos kontrolės srityje buvo įgyvendinamos šios priemonės: 

 Aerozoliniais dažais ištisine juosta ženklinta (atnaujinta) viršutinė sukrautų rietuvių riba; 

 Kilus įtarimui ar gavus informaciją apie neteisėtai iškirstą, nelegaliai gabenamą ar pagrobtą 

žaliavinę medieną, nedelsiant imamasi prevencinių priemonių; 

 Pagal 2018 m. spalio 23 d. direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-437 vykdytos prevencinės 

priemonės; 

 Vykdyti prevenciniai sandėlių patikrinimai, sulyginant faktinius likučių duomenis su 

duomenimis, pateiktais programoje „Miško skaita“, įvertinant ar medienos sortimentų nustatymas, 

sandėliavimas, rūšiavimas, ženklinimas bei medienos priėmimas atliktas pagal teisės aktų 

reikalavimus; 

 Gabenamos apvaliosios medienos kontrolė; 

 Priimtos žaliavinės medienos ar miško kirtimo liekanų klasifikavimo, ženklinimo ir 

sandėliavimo taisyklių laikymasis; 
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 Transporto priemonių, gabenančių žaliavinę medieną ir padalinio administruojamų 

valstybinės reikšmės miškų krovinių tikrinimas – tikrinamas tūris, kokybės klasė, ženklinimas bei 

išrašytų dokumentų teisingumas; 

 Medienos apskaitos kontrolė; 

 Gamybiniai pasitarimai, veiklos susirinkimų organizavimas, informacinių žinučių, 

priminimų teikimas; 

 Medienos gabenimo važtaraščių ir medienos perdavimo – priėmimo aktų duomenų 

sutikrinimas su duomenimis suvestais į programą „Miško skaita“; 

 Kontroliuojama ar laiku suvedami į programą „Miško skaita“ medienos gabenimo 

važtaraščiai ir medienos perdavimo – priėmimo aktai; 

 Sutikrinama ar teisingai išrašomi ir laiku pristatomi medienos gabenimo važtaraščiai ir  

medienos perdavimo – priėmimo aktai; 

 Žaliavinės medienos ženklinimo pareigūnų spaudais, sortimentų atitikimo kokybės 

standartams kontrolė; 

 Informacijos apie miško sandėliuose esančią apvaliąją medieną ir kirtimo atliekas teikimas 

„online“ režimu; 

 Organizuotas medienos meistrų mokymas medienos apskaitos, medienos matavimo 

klausimais. 

Nustačius pažeidimus vykdant vidaus kontrolės priemones, buvo: pareikalauta vietoje 

pašalinti nustatytus mažareikšmius trūkumus; darbuotojams susirinkimų metu paskelbti nustatyti 

trūkumai ir priminta laikytis teisės aktų reikalavimų; darbuotojams teiktos rekomendacijos; 

darbuotojams skirti įspėjimai arba darbuotojai atleisti iš darbo dėl nustatytų pažeidimų; kreiptasi į 

teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo už nustatytus pažeidimus. 

Korupcijos pasireiškimo vertinimo metu buvo analizuojama, kokių VMU dar turi prevencinių 

priemonių, padedančių mažinti darbuotojų atliekamus teisės aktų pažeidimus: 

1. Įdiegta Pasitikėjimo linija ir Vidinis pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalas; 

2. Vykdomi medienos sandėlių planiniai ir neplaniniai patikrinimai; 

3. Darbuotojai traukiami drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimus; 

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

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

įvykius regioniniuose padaliniuose.  

5. VMU regioninio padalinio vadovai nuolatos konsultuojami, kaip tinkamai atlikti vidaus 

kontrolės priemones, darbo pareigų pažeidimų tyrimus. 

Pasiūlymai korupcijos rizkos veiksniams šalinti: 

1. Vykdyti planinius ir neplaninius žaliavinės medienos sandėlių patikrinimus. 

2. Vykdyti vidinių žaliavinės medienos pervežimų kontrolę. 

3. Vykdyti žaliavinės medienos apskaitos dokumentų turinio kontrolę, kad būtų užpildytos 

visos privalomos dokumentų grafos. 

4. Organizuoti mokymus darbuotojams, atsakingiems už medienos ruošą, visuose 

regioniniuose padaliniuose. 

5. Peržiūrėti ir pakeisti darbuotojų, atsakingų už medienos ruošą, pareigybių aprašymus. 

6. Peržiūrėti ir patikslinti darbuotojų darbo užmokesčio sistemą, tiksliau nustatant, kas sudaro 

KID. 

7. Sukurti VMU darbuotojų vertinimo sistemą. 

 

Pažymėtina, kad visos AM pavaldžios institucijos, kurios vertintose veiklos srityse nustatė 

korupcijos korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos veiksnius, pateikė AM priemonių planus 

korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar pašalinti, kuriuose numatyti priemonių įvykdymo 

terminai ir atsakingi vykdytojai. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


