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Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), Valstybės ar savivaldybės 

įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 
m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (toliau – Įsakymas Nr. 2-170), Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. D1-442 „Dėl 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 ir veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo 
patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. D1-442) ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. raštą Nr. (50-1)-D8(E)-3133, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (toliau 
– Įmonė) atliktas šių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
vertinimas: 

• Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas; 

• Medienos tūrio (pagrindinių ir tarpinių kirtimų normos) kontrolė medienos gamybos procese. 
Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą atliko 

Prevencijos skyrius. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 
d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Įmonės veiklos srities, kurioje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
vertinimas atliktas naudojantis sisteminės analizės, lyginamuoju, dokumentų ir įvykių analizės 
metodais bei bendraujant su Įmonės darbuotojais. 

 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagrindas 
Korupcijos pasireiškimo tikimybė – tai prielaida, kad tam tikri Įmonės veiklą veikiantys išoriniai, 

vidiniai ir individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. 
Įmonės veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, jeigu atitinka nors vieną iš šių kriterijų (KPĮ 6 str. 4 d.):  
1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika (vertinama, ar buvo užfiksuoti KPĮ 2 str. 2 

d. nurodyto korupcinio pobūdžio nusikaltimo atvejai bei, ar buvo užfiksuoti kiti tapataus pobūdžio, 
tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia 
teisinė atsakomybė, atvejai); 

2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (vertinama, ar įmonei, jos 
padaliniui ar atskiram darbuotojui yra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems 
nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje 
srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įmonės vidaus administravimu);  

3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti (vertinama, ar darbuotojų uždaviniai, vykdomos funkcijos, 
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka yra apibrėžti (pakankamai apibrėžti), ar nėra teisės aktų ir priimtų 
sprendimų kolizijų, ar priimti administraciniai aktai, būtini įstatymų ir kitų norminių aktų įgyvendinimui, 
ar nėra platūs darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus savo nuožiūra, ar yra apibrėžta (pakankamai 
apibrėžta) darbuotojų priimamų administracinių sprendimų ar veiklos kontrolės tvarka, atsakomybė 
ir kt.); 
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4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 
apribojimu (vertinama, ar įmonei, jos padaliniui ar darbuotojui suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, 
licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba 
sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti kitas teisės aktuose nustatytas teisinio 
poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės 
atsakomybės priemonių taikymo); 

5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 
patvirtinimo (vertinama, ar įmonei, jos padaliniui ar darbuotojui suteikti įgaliojimai savarankiškai 
priimti sprendimus, susijusius su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, viešaisiais 
pirkimais, taip pat sprendimus administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, 
viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityje, kai šie sprendimai susiję kelių rūšių visuomeninių 
santykių reguliavimu ir (ar) kitų įstaigų valdymo sritimi ar kompetencija, tačiau teisės aktai nenustato 
prievolės derinti juos su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikia kitos valstybės 
ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo); 

6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija (vertinama, ar įmonės veikla 
susijusi su informacijos įslaptinimu ir išslaptinimu, išslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga 
ir (ar) atskiri darbuotojai yra įslaptintos informacijos rengėjai ar gavėjai); 

7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų (vertinama tik tuo 
atveju, jei Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka atliko korupcijos rizikos analizę 
įmonėje ir jos vadovui pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos analizės, kurioje buvo nurodyti konkretūs 
įmonės veiklos trūkumai ir teiktos rekomendacijos jiems šalinti).  

 
I DALIS 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE 
 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2021 m. liepos 26 d. raštu Nr.  

4-01-5612 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo“ informavo Įmonę, jog vadovaudamasi KPĮ 6 
straipsniu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 
patvirtinimo“ 13 punktu, atliks korupcijos rizikos analizę šioje Įmonės veiklos srityje: viešųjų pirkimų 
organizavimas, vykdymas ir kontrolė. Korupcijos rizikos analizės pradžia 2021 m. liepos 26 d. 
Analizuojamas laikotarpis 2019-01-01 – 2021-07-01. STT atliekamos korupcijos rizikos analizės 
uždaviniai: 

- nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumus, kurie sudaro prielaidas korupcijai pasireikšti; 
- išanalizuoti praktinį procedūrų vykdymą ir nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius; 
- pasiūlyti korupcijos riziką ir jos veiksnius mažinančias priemones. 
Įmonės Prevencijos skyriaus parengtos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės teikimo 

metu, STT atliktos korupcijos rizikos analizės rezultatų nebuvo. STT korupcijos rizikos analizę šioje 
Įmonės veiklos srityje atlieka pirmą kartą. Rengiant Įmonės korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadą 
atsižvelgta, kad STT atlieka korupcijos rizikos analizę Įmonės viešųjų pirkimų organizavimo, 
vykdymo ir kontrolės srityje, todėl atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo 
tiriama korupcijos pasireiškimo tikimybė, susijusi su viešųjų ir privačių interesų valdymu viešųjų 
pirkimų srityje. 

 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo objektas 
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo proceso reglamentavimas viešųjų ir 

privačių interesų konfliktų kontrolės srityje. 
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo tikslas 
Korupcijos prevencijos požiūriu įvertinti ir pateikti rekomendacijas, siūlymus šiose viešųjų 

pirkimų srityse:  viešųjų pirkimų proceso reglamentavimas Įmonėje, susijęs su viešųjų ir privačių 
interesų derinimu;  viešųjų ir privačių interesų konfliktų kontrolė viešųjų pirkimų srityje. 

 
Viešųjų pirkimų proceso reglamentavimas Įmonėje, susijęs su viešųjų ir privačių 

interesų derinimu bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų kontrole. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu buvo įvertinta, ar Įmonės veiklos sritis – 

viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas, 2021 m. priskirtina prie veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė pagal lentelėje Nr. 1 pateiktus kriterijus. 
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            1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nustatyti kriterijai 
(Įmonės veiklos sritis – viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas 

ir vykdymas, priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš 

žemiau nurodytų kriterijų) 

Taip / Ne 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar kiti tapataus 
pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, 
drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. 

Taip* 

2.  Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas Ne 

3.  Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 
tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuota 

Taip** 

4.  Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 
teisių suteikimu ar apribojimu 

Ne  

5.  Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 
savivaldybės įstaigos patvirtinimo 

Taip*** 

6.  Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Ne 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos 
trūkumų 

Ne 

*2021 m. trys įvykiai, vienu atveju konstatuotas darbo pareigų pažeidimas viešųjų pirkimų srityje, vienu atveju pripažinta 
darbuotojo klaida nepadarant darbo pareigų pažeidimo, vienu atveju Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo vykdomo viešojo 
pirkimo pažeidimus; 
**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu, nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumai viešųjų pirkimų srityje, 
susiję su darbuotojų funkcijomis ir atsakomybe; 
***Įmonė viešųjų pirkimų srityje priima savarankiškus sprendimus. 

 
Atsižvelgiant į 1 lentelėje pateiktus vertinimo rezultatus, matyti, jog yra pagrindas Įmonės 

veiklos sritį – viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas priskirti prie veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, kadangi ji atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 
dalies 1, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu siekiama nustatyti korupcijos rizikos 
veiksnius ir priežastis, dėl kurių ši rizika gali pasireikšti. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, buvo atlikta: 
-  teisės aktų, kitų Įmonės dokumentų, duomenų ir paaiškinimų sisteminė ir lyginamoji analizė, 

vertinant Įmonėje priimtus sprendimus ir vidaus kontrolės priemones, kurias reglamentuoja ir šie 
norminiai teisės aktai, ir vidaus dokumentai – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai, 
Įmonės vidaus teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus bei viešųjų ir privačių interesų 
derinimą viešųjų pirkimų srityje, Įmonės direktoriaus įsakymai, kuriais sudarytos ar keistos viešųjų 
pirkimų komisijos, Darbo pareigų ir kiti pažeidimai viešųjų pirkimų srityje, Privačių interesų registro 
viešai prieinami duomenys; 

- gauta ir įvertinta Įmonės darbuotojų pokalbių metu pateikta informacija. 
Teisės aktų nuostatos 
Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies nuostatas, Įmonė yra perkančioji 

organizacija.  
Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 

dalies 8 punktu, perkančiosios organizacijos vadovams, pirkimų komisijos nariams, asmenims, 
paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams, 
viešojo pirkimo iniciatoriams taikomi Įstatymo 11 ir 13 straipsniai (11 straipsnis - Deklaruojančio 
asmens pareiga nusišalinti ir 13 straipsnis - Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai). 

Vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 1 ir 6 dalimis, deklaruojantys asmenys privalo pateikti 
deklaraciją Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) nustatyta tvarka elektroninėmis 
priemonėmis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų 
paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose 
dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų 
procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal šio 
įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų 
nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų 
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subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę 
deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.  

Aukščiau nurodytos nuostatos atkartotos Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, 
tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose VTEK 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu 
Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir 
pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (10 punktas). 

Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsniu, jeigu atsirado naujų šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytų duomenų ar privačių interesų, pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys ar 
privatūs interesai, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją. 

Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, aktualių deklaracijų duomenys yra vieši.  
Įstatymo 11 straipsnyje nurodyta, kad deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti 

rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti 
kitas tarnybines pareigas (toliau – tarnybinės pareigos), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra 
susijusios su jo privačiais interesais bei įtvirtinta pareiga kilus interesų konfliktui pareikšti 
nusišalinimą. Perkančiųjų subjektų vadovų, perkančiojo subjekto pirkimo komisijos narių, 
perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus asmenų, perkančiojo subjekto 
atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių nusišalinimo tvarkos 
aprašą tvirtina VTEK kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba. 

VTEK interneto svetainėje skelbiama, jog Privačių interesų registro (toliau – Pinreg) įsteigimas 
yra įtvirtintas Įstatymo penktajame skirsnyje bei Nacionalinės kovos su korupcija programoje. Pinreg 
tikslas – užtikrinti efektyvesnį privačių interesų deklaravimą, mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo 
veiksnius bei sąlygoti skaidresnių sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje. Pinreg duomenų 
tvarkymo tikslas – identifikuoti ir į apskaitą įtraukti deklaruojančius asmenis, deklaracijas ir privačius 
interesus, sudaryti sąlygas deklaruojantiems asmenims tinkamai įgyvendinti Įstatyme nustatytas 
pareigas, sudaryti sąlygas VTEK bei kitoms institucijoms ir įstaigoms vertinti ir valdyti interesų 
konfliktų riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams. 

Įmonės direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-53 patvirtinta Interesų 
konfliktų vengimo politika (tolia – Politika). Politikos 9 punkte nurodyta, jog interesų konfliktai 
darbuotojams gali kilti vykdant jų pareiginiuose nuostatuose jiems priskirtas funkcijas, duotus 
pavedimus, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ar vykdant kitą darbo veiklą. Įmonėje inicijuojant, 
organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, užtikrinamas privačių interesų deklaravimas ir interesų 
konfliktų valdymas (26 p.). 

Politikos 10 punkte nurodyta, jog Interesų konfliktų valdymas Įmonėje apima šias pagrindines 
priemones:  

10.1. darbuotojų ir su Įmonės veikla susijusių asmenų informavimą apie jiems keliamus 
reikalavimus bei jiems taikomas pareigas, susijusias su interesų derinimu ir interesų konfliktų 
vengimu;  

10.2. darbuotojų ir su Įmonės veikla susijusių asmenų konsultavimą klausimais, susijusiais su 
interesų derinimu ir interesų konfliktų vengimu; 

10.3. darbuotojų ir su Įmonės veikla susijusių asmenų privačių interesų deklaravimą teisės 
aktuose nustatytais atvejais ir tvarka; 

10.4. atsižvelgiant į privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis, rašytinių ir išankstinių 
rekomendacijų rengimą – nuo kokių pareigų atlikimo deklaruojantysis asmuo privalo nusišalinti; 

10.5. privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos analizę ir konsultacijų 
darbuotojams teikimą; 

10.6. kitas, Įmonės vidaus dokumentuose nurodytas, šioje Politikoje nepaminėtas, priemones. 
Politikos 12 punkte įvardintos rizikingos veiklos sritys, kuriose tikimybė kilti interesų konflikto 

situacijai ar Įstatymo pažeidimui yra didžiausia, tarp kurių – viešųjų pirkimų sritis. 
Įmonės direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ĮS-109 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės“ (toliau – Įsakymas Nr. ĮS-109) 
buvo patvirtintas Įmonės pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašas (Įmonės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮS-331 redakcija). Į Šį sąrašą 
įtraukti asmenys, dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose. Šiuo įsakymu Įmonės darbuotojai 
įpareigoti savalaikiai, laikantis Įstatymo nuostatų tikslinti privačių interesų deklaracijas (4 p.). Šis 
įsakymas buvo pateiktas darbuotojams susipažinti, jis yra paskelbtas Įmonės interneto svetainėje. 
Įsakymu patvirtintos Interesų konfliktų valdymo rekomendacijos. Rekomendacijų 11 punkte, 
nurodyta, kad viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, prieš šias procedūras privalo 
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deklaruoti privačius interesus ir privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant, priimant 
sprendimus arba kitaip galint paveikti sprendimus, kurie gali sukelti interesų konfliktą.  

VTEK 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. KS-339 patvirtintas Perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjektų vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjektų vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose 
dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas, nustatantis minėtųjų 
asmenų, iškilus interesų konfliktui, nusišalinimo interesų ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo, 
procedūras. 

Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog komisija sudaroma ją sudarančios 
perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų – komisijos 
pirmininko ir bent 2 komisijos narių. Šio įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad komisija veikia 
nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki sprendimo ją panaikinti priėmimo arba nuo ją 
sudariusios perkančiosios organizacijos rašytinių užduočių jai paskyrimo iki visų nustatytų užduočių 
įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo. 

Įmonės direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ĮS-115 patvirtintas Valstybinių miškų 
urėdijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Pirkimų aprašas). Pirkimų aprašo 18 
punkte nustatyta, jog Įmonės direktorius skiria centrinės administracijos pirkimų organizatorius, 
pirkimo komisijos narius, projekto konkurso vertinimo komisijos narius, viešųjų pirkimų ekspertus, 
sutarčių vykdymo stebėtojus. Pirkimų organizatoriai, viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai 
privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją, kuri perduodama Viešųjų pirkimų skyriui (23 p.). 

Įmonės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮS-331 „Dėl VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. ĮS-109 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės“ pakeitimo“ 3 punktu pavesta Viešųjų 
pirkimų skyriui ir regioninių padalinių vadovams užtikrinti, kad iki dalyvavimo pirkimo procedūrose 
pradžios, apie prievolę deklaruoti privačius interesus būtų informuoti pirkimo komisijos nariai, 
asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, 
viešųjų pirkimų iniciatoriai, pateikiant jiems šiuo įsakymu patvirtintą informacinį pranešimą bei el. 
būdu apie tai informuoti Prevencijos skyrių. 

Interviu su darbuotojais metu nustatyta, kad viešuosius pirkimus vykdantys darbuotojai ne 
visais atvejais žino apie prievolę deklaruoti privačius interesus. Šiuo metu rengiamos Įmonės vidaus 
teisės aktų projekto nuostatos, kaip turi būti primenama darbuotojams apie prievolę deklaruoti 
privačius interesus, ir nustatyta procedūra, kad nebūtų galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 
nedeklaravus privačių interesų. Planuojama, kad Apraše bus įtvirtintos pareigos pirkimų komisijos 
nariams, asmenims, paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose 
dalyvaujantiems ekspertams, viešojo pirkimo iniciatoriams, pildant nešališkumo deklaracijas, taip pat 
deklaruoti ir privačius interesus. 

Įmonėje yra naudojama viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – viešųjų pirkimų IS), kuri 
šiuo metu tobulinama. Pirkimų procedūros yra perkeltos ir vykdomos šioje sistemoje. Viešųjų pirkimų 
IS vartotojus administruoja Viešųjų pirkimų skyrius. Bendrasis viešųjų pirkimų teisinis 
reglamentavimas Įmonėje yra nustatytas, tačiau specialiosios teisės normos, 
reglamentuojančios pirkimų vykdymą Įmonėje viešųjų pirkimų IS pagalba, šiuo metu dar 
rengiamos. Todėl yra siūlomos šios rizikas mažinančios norminės nuostatos: 

- susiję su pirkimų sistemos naudojimu, veiksmų atlikimu joje; 
- sistemos vartotojų teisių ir pareigų reglamentavimas. 
Teisinio reglamentavimo neišbaigtumas didina korupcijos pasireiškimo tikimybės (rizikos) lygį, 

kurį sumažinti galima įvedant: 
- aiškų, vykdytojams žinomą procesą esant skirtingoms pirkimų rūšims; 
- visus Įmonės viešųjų pirkimų duomenis tvarkant viešųjų pirkimų IS; 
- taikant nustatytas procedūrines vidaus kontrolės priemones. 
Pripažintina, kad korupcijos pasireiškimo riziką mažinantys faktoriai yra tai, kad: 
- Viešųjų pirkimų įstatymas ir su juo susiję teisės aktai taikomi tiesiogiai; 
- viešųjų pirkimų IS, kurioje jau šiuo metu yra nustatytos vidaus kontrolės priemonės – nėra 

darbuotojų veiksmų laisvės, darbuotojų užklausas peržiūri ir tvirtina įgalioti darbuotojai. 
Korupcijos prevencijos atitikties trūkumai yra ištaisomi, tinkamai sureglamentavus Įmonėje 

vykdomų viešųjų pirkimų procesus, juose nustatant viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo 
prevencines, kitas vidaus kontrolės priemones. 
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Privačių interesų deklaravimas viešųjų pirkimų srityje 
Siekiant įvertinti, ar visais atvejais viešųjų pirkimų dalyviai, dalyvaudami viešuosiuose 

pirkimuose, deklaruoja privačius interesus, nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų 
procedūrose, buvo įvertinti Įmonės direktoriaus 2021 m. įsakymai, kuriais buvo sudarytos ar 
pakeistos / papildytos viešųjų pirkimų komisijos bei patikrintos visų šių komisijos narių pateiktos 
deklaracijos, skelbiamos Pinreg: 

2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-9 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-11 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-15 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-17 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-18 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-19 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-24 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-26 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-29 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-30 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-31 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-34 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-35 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-36 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-37 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-39 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 

2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-35 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ papildymo“; 
2021 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-40 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-41 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-42 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-43 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-46 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-49 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-50 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-61 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 

2021 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-31 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo; 
2021 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-62 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-63 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-64 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-65 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-68 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-69 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-70 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-71 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-73 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-75 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-50 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-76 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-37 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-77 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 10 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-64 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-78 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-49 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-79 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 29 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-69 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-80 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-63 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-81 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 17 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-65 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-84 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-68 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 27 d. įsakymas ĮT(E)-21-85 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-86 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. birželio 3 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-62 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-87 „Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2021 

m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮT(E)-21-46 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“; 
2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-90 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-91 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-92 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-93 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-93 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-96 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-97 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“; 
2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. ĮT(E)-21-9798 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“. 
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Įmonės direktorius 2021 m. savo įsakymais neskyrė ekspertų dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose, taip pat nepaskyrė naujų asmenų vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus pareigų. 

Nustatyta, kad viešojo pirkimo komisijos buvo sudarytos iš ne mažiau kaip trijų asmenų. 
Patikrinus komisijos narių deklaracijas Pinreg, nustatyta, jog ne visi komisijos nariai deklaravo 

savo privačius interesus ar privačių interesų deklaracijose nurodė, kad pirkimo procedūrose 
dalyvauja kaip pirkimo komisijos nariai. Pastebėtina, kad deklaruoti privačius interesus turi ne visi 
Įmonės darbuotojai.  

Taip pat buvo patikrinta, ar viešųjų pirkimų IS kaip pirkimų iniciatoriais ar stebėtojais nurodyti 
darbuotojai yra deklaravę privačius interesus. Patikrinus šių darbuotojų, kurių yra 765, privačių 
interesų deklaracijas, skelbiamas Pinreg, nustatyta, jog ne visi pirkimų iniciatoriai deklaravo savo 
privačius interesus, ar privačių interesų deklaracijose nurodė, kad pirkimo procedūrose dalyvauja 
kaip pirkimo iniciatoriai.  

Tačiau, šie duomenys vertintini kritiškai, kadangi, tikrinant Pinreg sistemoje viešai prieinamus 
privačių interesų duomenis, pastebėta, jog šioje sistemoje rodomos tik aktualių deklaracijų 
duomenys ir nėra galimybės patikrinti deklaravimo istorijos, t. y., įsitikinti, kad viešuosiuose 
pirkimuose, kurie jau yra baigti, buvo deklaruoti privatūs interesai ir dalyvavimas pirkimo 
procedūrose. 

Interviu su darbuotojais metu nustatyta, jog yra darbuotojų, kurie supranta, kad privačių 
interesų deklaracijose nurodžius apie dalyvavimą pirkimo procedūrose, kaip asmenims, 
atliekantiems supaprastintus pirkimus ar nurodžius priėmimo į darbą metu savo einamas pareigas, 
nebereikia tikslinti privačių interesų deklaracijų, nurodant, kad dalyvaujama pirkimo procedūrose ir 
kitose atitinkamose pareigose. Ši situacija vertinama kaip bendras veiklos kontrolės trūkumas, 
kuomet darbuotojai deklaruoja privačius interesus, bet nenurodo visų pareigų, vykdomų viešųjų 
pirkimų procedūrose. 

Tokio trūkumo įtaka korupcijos pasireiškimo lygiui yra maža, kadangi faktiškai privatūs 
interesai yra deklaruoti, neatitikimas teisiniam reglamentavimui yra formalus, be to visi asmenys, 
kurių deklaracijose nustatyti šie trūkumai, prieš pradėdami dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, yra 
pasirašę nešališkumo deklaracijas. 

Pripažintina, kad tuos atvejus, kuomet darbuotojai dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose iš 
vis nepateikę privačių interesų deklaracijų, galima pripažinti didinančiais korupcijos pasireiškimo 
tikimybės lygį, kadangi šiais atvejais nėra žinomi darbuotojo privatūs interesai, galintys būti priešingi 
Įmonės interesams. 

Laikytina, kad šiuo metu, kol bus įvestos IS pirkimų sistemos kontrolės priemonės, 
nedeklaravimo ir tuo pat metu dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose atvejai gali įvykti. Tokią riziką 
galima sumažinti, informavus darbuotojus ir vykdant deklaracijų pateikimo kontrolę. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybę (ir įvykio riziką) mažina aplinkybė, kad 2021 m. nebuvo 
nustatyto nė vieno įvykusio pažeidimo viešųjų pirkimų srityje, susijusio su viešųjų ir privačių interesų 
konfliktu bei nebuvo gauta nė vieno pranešimo Įmonės Vidiniu kanalu apie pažeidimus viešųjų 
pirkimų srityje. 

Teisės aktų pažeidimai viešųjų pirkimų srityje 
2021 m. kovo mėn. buvo atliktas darbo pareigų pažeidimo tyrimas dėl regioninio padalinio 

darbuotojo padaryto galimo Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, atliekant mažos vertės tarnybinio 
automobilio remonto paslaugų pirkimą. Darbo pareigų pažeidimo tyrimo metu nustatyta, kad 
pirkimas buvo atliktas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, tačiau, po pirkimo, 
darbuotojas pirkimo sistemoje pateikė paraišką pirkimų plano patikslinimui, nors viešųjų pirkimų 
plane jau buvo numatytos lėšos automobilių remontams. Šie darbuotojo veiksmai buvo pripažinti 
klaida, nesukėlusia pasekmių bei pripažinta, kad šis darbuotojas nepadarė darbo pareigų pažeidimo. 
Rekomenduota organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą viešųjų pirkimų vykdymo srityje. 

2021 m. kovo mėn.  taip pat buvo atliktas darbo pareigų pažeidimo tyrimas dėl kito regioninio 
padalinio darbuotojo padaryto galimo Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, atliekant mažos vertės 
pirkimą - tarnybinio automobilio remonto paslaugų pirkimą. Darbo pareigų pažeidimo tyrimo metu 
padaryta išvada, jog transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugas regioninis padalinys gavo 
neatlikus mažos vertės viešojo pirkimo procedūrų, nesilaikant Aprašo nuostatų, neparengus ir 
nesuderinus viešųjų pirkimų paraiškos bei negavus įgaliojimo sudaryti žodinės sutarties dėl 
transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų įsigijimo, kuris gaunamas tik suderinus pirkimo 
paraišką. Atliktus tyrimą, buvo pateikta išvada dėl korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybės – 
nustatyta, kad yra galimas neskaidrumas ir galimybė piktnaudžiauti vykdant mažos vertės pirkimus 
regioniniuose padaliniuose, nes nėra ilgalaikių paslaugų teikimo sutarčių dėl transporto priemonių 
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remonto ir priežiūros, o pirkimo iniciatoriai / organizatoriai atlikdami mažos vertės pirkimus turi teisę 
kreiptis į savo pasirinktą vieną tiekėją, o tokio pasirinkimo kriterijai nežinomi. Tokiais atvejais nėra 
užtikrinama, kad nebūtų visos paslaugos nuolatos įsigyjamos tik iš vieno konkretaus tiekėjo, su 
kuriuo pirkimų vykdytoją (organizatorių) sieja privataus pobūdžio ar asmeniniai ryšiai; būtų 
užtikrinamas racionalus lėšų panaudojimo viešųjų pirkimų principas. 

2021 m. rugsėjo mėn. Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) raštu pateikė Įmonei vertinimo 
išvadą dėl regioninio padalinio gamybinių patalpų rekonstrukcijos į administracines patalpas 
statybos darbų pirkimo. Vertinimo išvadoje nurodyta, kad Įmonė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 
17 straipsnio 1 dalies, 47 straipsnio 1 dalies, 47 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 47 straipsnio 7 dalies 
nuostatas bei Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 6 punkto, 7.3 papunkčio ir 12 
punkto nuostatas. Iš esmės pažeidimai susiję su Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto proporcingumo 
principo pažeidimu bei netinkamų dalyvių kvalifikacijos reikalavimų nustatymu. Įmonė įpareigota 
nutraukti pirkimo procedūras. 

Nustatyti įvykiai ir teisės aktų pažeidimai viešųjų pirkimų srityje didina korupcijos pasireiškimo 
riziką, tokie atvejai gali pasikartoti.  

Daroma išvada, kad nagrinėtoje Įmonės viešųjų pirkimų veiklos srityje yra šie 
korupcijos rizikos veiksniai: 

- Interesų konfliktų rizika. Šios rizikos pasireiškimo būdai: nevykdoma pareiga deklaruoti ar 
tikslinti privačių interesų nustatyta tvarka ir terminais; darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų 
procedūrose nors jie nedeklaravo privačių interesų, tačiau galėtų būti interesų konfliktų situacijoje. 

- Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų rizika. Šios rizikos galimas pasireiškimo būdas – 
netinkamai vykdomos viešojo pirkimo procedūros, iš to kylantys teisės aktų pažeidimai. 

Siūlymai, mažinantys korupcijos rizikos veiksnius: 
- atnaujinti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo reglamentavimą viešųjų pirkimų srityje, 

numatant priemones privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų 
prevencijai ir kontrolei;  

- atnaujinti Aprašą, jame nustatant, kaip viešųjų pirkimų procedūros vykdomos naudojant 
viešųjų pirkimų IS, nustatant darbuotojams pareigą iki pirkimų procedūros pradžios deklaruoti 
privačius interesus, nurodant savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose; 

- Apraše nustatyti priemones dėl viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės; 
- viešųjų pirkimų IS įdiegti funkcionalumą, kurio pagalba nebūtų leidžiama vykdyti veiksmų 

šioje sistemoje, kol nėra deklaruoti privatūs interesai. 
 

II DALIS 
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ PAGRINDINIŲ IR TARPINIŲ KIRTIMŲ NORMOS 

KONTROLĖS SRITYJE 
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo objektas 
Pagrindinių ir tarpinių kirtimų normos kontrolė. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės tikslas 
Korupcijos prevencijos požiūriu įvertinti korupcijos rizikos veiksnius kontroliuojant pagrindinių 

ir tarpinių kirtimų normą; pateikti rekomendacijas, pasiūlymus, kurios padėtų sumažinti prielaidas 
korupcijai pasireikšti šioje srityje, jeigu būtų nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Teisinis reglamentavimas 
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės įmonė 

yra iš valstybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka valstybei perduota įmonė, kuri 
nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja 
patikėjimo teise. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valstybės įmonės tikslas – teikti viešąsias 
paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus. 

Pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, valstybės įmonės savininkė 
yra valstybė. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Vyriausybės 
įgaliotą valstybės instituciją. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 
dalies 8 punktu, Įmonės savininko teises ir pareigas įgaliota įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija. 

Miškų įstatymo 5 straipsnyje 5 dalyje išvardintos pagrindinės Įmonės atliekamos valstybinės 
funkcijos, iš kurių - patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų 
nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą. 
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Įmonės įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu 
Nr. D1-7 (toliau – Įstatai), 8 punkte įtvirtintos šios susijusios Įmonės 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. 

Pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 19 ir 22 punktų nuostatas, miško valdytojas – be kitų yra 
miškų urėdija – valstybės įmonė, valdanti patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jai Vyriausybės 
nutarimai perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę. 

Miško kirtimų normos ir medienos tūrio nustatymo reglamentavimas: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 778 „Dėl metinės 

valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams patvirtinimo“ (toliau – 
Nutarimas Nr. 778); 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. D1-403 „Dėl 2020 
metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ 
(toliau – Įsakymas Nr. D1-403); 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-362 „Dėl 
Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. D1-362); 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 631 „Dėl 
Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo (toliau 
– Įsakymas Nr. 631); 

2019 m. liepos 26 d. Įmonės direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-193 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir 
tarpinių miško kirtimų normos regioniniams padaliniams“. 

Regioninių padalinių vykdomų pagrindinių ir tarpinių kirtimo normos kontrolė 

Nustatant korupcijos rizikos veiksnius, vertinant, ar yra pakankama korupcijos rizikos kontrolė, 
buvo analizuojami 2021 metais atlikti šios srities veiklos tyrimai. 

Prevencijos skyrius atliko keturių regioninių padalinių (toliau – RP) veiklos tyrimus dėl 
pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų nustatytų normų vykdymo. Tyrimo metu nustatyta, jog: 

• Pirmasis RP viršijo 2020 m. nustatytas kirtimo normą 2,1 ekv. pl. eglynuose; 

• Antrasis RP viršijo 2020 m. nustatytas kirtimo normą 8,8 ekv. pl. eglynuose, 2,9 ekv. pl. 
beržynuose, 0,9 ekv. pl. baltalksnynuose, 1,2 ekv. pl. ąžuolynuose; 

• Trečiasis RP viršijo 2020 m. nustatytas kirtimo normą 16,4 ekv. pl. eglynuose; 

• Ketvirtasis RP viršijo 2020 m. nustatytas kirtimo normą 1,8 ekv. pl. pušynuose, 
5,0 ekv. pl eglynuose, 0,6 ekv. pl. juodalksnynuose. 

Regioninių padalinių vadovai ėmėsi veiksmų siekdami išspręsti padaliniams nustatytų 2020 m. 
kirtimo normų viršijimo, perimdami iš kitų padalinių viršytų medynų ekvivalentinius plotus – tokiu 
būdu buvo išspręsta kilusi veiklos neatitiktis. 

Pastebėtina, kad šie keturių struktūrinių padalinių veiklos netikslumai laikomi nežymiais ir 
nesukėlė jokių neigiamų padarinių nei Įmonei, nei aplinkai – nustatytos kirtimo normos Įmonei pagal 
medžių rūšis nebuvo viršytos – Įmonė bendrai neviršijo metinės kirtimų normos, nors tokia rizika dėl 
atskirų RP jiems nustatytų ekvivalentinių kirtimo plotų viršijimų ir galėjo egzistuoti. Nepažeista ir 
Metodikos norma, kad atskirų metų ploto kirtimo norma pagal medžių rūšis gali kisti ne daugiau kaip 
± 20 proc., o toks kirtimo normos pokytis gali būti tikslinamas ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį.  

Kaip šių pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų ekvivalentinių plotų pagal atskiras medžių rūšis 
viršijimo priežastį darbuotojai nurodė, kad vadovavosi patvirtinta Įsakymu Nr. D1-362 Pagrindinių 
kirtimų nustatymo metodika, kurios 29 p., anot darbuotojų, leidžia atskirų metų ekv. ploto normos 
kirtimo pagal medžių rūšis nuokrypį ± 20 proc. Ši teisės nuostatų praktinio taikymo klaida galėjo būti 
viena iš priežasčių, kad visais išvardintais atvejais, buvo nepagrįstai viršytos atskiriems 
struktūriniams padaliniams Įmonės direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. sprendimu įsakyme Nr. ĮS-193 
nustatytos pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos. Tyrimo metu nustatyta, kad teisės taikymo 
klaida laikytinas ir neteisingas suvokimas, kad Įmonės struktūriniai padaliniai galėtų būti 
savarankiškais miškų valdytojais. Tačiau, savarankiškas miškų valdytojas yra tik viešasis juridinis 
asmuo - Įmonė. 

Kita tyrimų metu nustatyta tiesioginė priežastis, kodėl nagrinėtuose padaliniuose buvo viršyta 
Nutarime, Aplinkos ministro ir Įmonės direktoriaus įsakymuose nustatyta regioninių padalinių kirtimo 
norma (išskirta iš bendro Įmonei suteikto kirtimų normos kiekio), buvo techninė žmogiška 
skaičiavimo klaida ir skaičiavimo įrankių netikslumai. 
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Miško kirtimo normų nustatymo reglamentavimas 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Miško kirtimo normų paskirstymo reglamentavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Atliekant korupcijos rizikos tikimybės vertinimą, kilo abejonė, ar nekyla prieštaravimas tarp 

Metodikos 29 p. nuostatų  ir Įsakymo Nr. D1-403 (kuriuo įgyvendinamas Nutarimas Nr. 778), Įsakymo 
Nr. D1-403, Įmonės direktoriaus įsakymo Nr. ĮS-193 norminių nuostatų.  

Vertinimo metu iškelta prielaida, kad skirtingo tų pačių teisinių santykių reglamentavimo 
galimybė gali būti dėl šių priežasčių: 

- Metodikos 29 p. nustato, kad valstybinių miškų valdytojai negali viršyti nustatytos 5 metų 
kirtimo normos pagal medžių rūšis, kad atskirų metų ploto kirtimo norma pagal medžių rūšis gali kisti 
ne daugiau kaip ± 20 proc., o toks kirtimo normos pokytis gali būti tikslinamas ne daugiau kaip vieną 
kartą per ketvirtį; 

- tačiau, Aplinkos ministerija (ministras) įsakymu Nr. D1-403 imperatyviai nustatė, kad metinė 
valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų norma 2019–2023 metais yra – 11 280 hektarų plotas, 
apskaičiuotas pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą, ir jame nustatyta iškirsti iki 3 620 tūkst. 
kietmetrių likvidinės medienos; 

- iš šio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (ministro) įsakymo Nr. D1-403 sekančiuose 
individualiuose norminiuose teisės aktuose (Įmonės direktoriaus įsakymuose) yra nustatyta, kad 
2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų norma valstybinių miškų valdytojams, patvirtinta šiuo 

Nutarimu Nr. 778 nustatė 
metinę valstybinių miškų 
pagrindinių miško kirtimų 

normą 2019-2023 m.  
(kasmetinė norma 5 metams) 

Įsakymu Nr. D1-403 patvirtino  
2020 m. pagrindinių ir tarpinių 

miško kirtimų normą  
valstybinių miškų valdytojams 

(2020 m. metinė norma). 

Įmonės direktorius  
2019-07-26 įsakymu Nr. ĮS-193 
ir 2020-10-29 įsakymu Nr. ĮS-
20-214 Įmonei skirtą miško 

kirtimų metinę normą 
paskirstė 26 RP 

Pagrindinių miško 
kirtimų normos 

nustatymo metodika, 
patvirtinta Lietuvos 

Respublikos 
aplinkos ministro 

2008-07-02 įsakymu 
Nr. D1-362 (toliau – 

Metodika) 

Metodika yra privaloma nustatant pagrindinių miško kirtimų normą 
valstybinių miškų valdytojams ar visai šaliai (metodikos 1 punktas) 

Visos šalies valstybinių miškų ploto norma yra nustatoma 5 metų 
laikotarpiui ir neturi skirtis nuo tolygios ploto normos daugiau nei 
10 proc. (metodikos 15 punktas) 

Metinę kirtimų normą 5 metams visuose valstybiniuose miškuose 
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (metodikos 25 punktas) 

Metinę kirtimų normą 5 metams pagal valstybinių miškų valdytojus 
tvirtina aplinkos ministras (metodikos 25 punktas). Aplinkos 
ministras kasmet nustato metinę kirtimų normą. 

DRAUDIMAI IR ĮPAREIGOJIMAI 

Valstybinių miškų valdytojai negali viršyti nustatytos 5 
metų kirtimų normos pagal medžių rūšis, išskyrus 

teisės aktuose numatytas išimtis dėl stichinių nelaimių. 
Tuo atveju, metinė pagrindinių miško kirtimų norma gali 

būti didinama tik AM nustatyta tvarka. 
11280ha

26RP 

Pagrindinių ir tarpinių kirtimų norma, 
patvirtinta AM įsakymu Nr. D1-403, gali būti tikslinama 

ne daugiau kaip kartą per ketvirtį 
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įsakymu, gali būti tikslinama ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Šiuo Įsakymu Nr. D1-403 Įmonei 
buvo patvirtintas metinis leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas pagal medžių rūšis 
– 11280 ha. Taip pat, šiuo Įsakymu Nr. D1-403 metinė kirtimų norma buvo patvirtinta ne visiems 
regioniniams padaliniams atskirai kaip savarankiškiems miškų valdytojams, o tik miškų valdytojui - 
Įmonei, kaip savarankiškam valstybinių miškų valdytojui; 

- Įmonės sprendimas dėl kirtimo normų regioniniams padaliniams buvo patvirtintas 2019 m. 
liepos 26 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-193 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško 
kirtimų normos regioniniams padaliniams“. Pvz. vienam iš nagrinėtų padalinių buvo patvirtintas ir 
leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas pagal medžių rūšis: pušynuose 196 ha, 
eglynuose 85 ha, ąžuolynuose 3 ha, uosynuose 1 ha, beržynuose 71 ha, juodalksnynuose 24 ha, 
drebulynuose 5 ha, baltalksnynuose 7 ha. 

Pastebėtina, kad Įsakyme Nr. D1-403 imperatyviai nustatyta tiksli, aiški ir baigtinė maksimali 
metinė kirtimų norma Įmonei – metinis leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas 
pagal medžių rūšis – 11280 ha ir jokiu būdu nenumatyta galimybė viršyti  20 proc. atskirų metų ploto 
kirtimo normą pagal medžių rūšis, ką iš tikro leidžia ir nustato Metodikos 29 punktas. 

Išanalizavus teisinį reglamentavimą buvo padaryta vertinimo išvada, kad esant veiklos būklei 
(požymiams), kada nustatoma, kad kirtimo norma pagal medžių rūšis gali svyruoti (planuojant veiklą) 
paklaidos ribose, arba dėl medžių tūriu viršis ne daugiau kaip 12 proc. (Metodikos nuostata), miškų 
valdytojas Įmonė, ar kaip šiuo atveju, Įmonės veiklą vykdantys struktūriniai padaliniai (RP), privalo 
imtis veiksmų, kad patikslintų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normą ne dažniau negu vieną kartą 
į ketvirtį (Aplinkos ministro Įsakymo nuostata). Todėl kirtimo normos 20 proc. paklaida yra galima tik 
tokiu atveju ir į neigiamą pusę (-20 proc.), jeigu nustatyta tvarka yra tikslinama kirtimo norma 
valstybinių miškų valdytojui. 

Todėl laikytina, kad Metodikos 29 p. nustatyta normos 20 proc. paklaida yra galima tik normos 
tikslinimui. Jeigu valstybinių miškų valdytojas (Įmonė) nesiima kirtimo normos tikslinimo (norma 
netikslinama) arba jos netikslina Aplinkos ministras (Įsakymo Nr. D1-403 nuostata) – tokiu atveju 
privalo būti taikomos nustatytos kirtimo normos Įsakyme Nr. D1-403 ir Įmonės direktoriaus 
įsakymuose be 20 proc. paklaidų, nors tokią paklaidą ir leidžia Metodika. Manytina, kad šie 
Metodikos ir Įsakymų reglamentavimo aiškinimo ir praktinio taikymo skirtumai galėjo būti viena iš 
prielaidų regioniniams padaliniams klysti dėl normos taikymo ir veiklos planavimo. Veiklos 
netikslumus taip pat įtakojo norminių (ekvivalentinių) kiekių skaičiavimams naudojant Valstybinės 
miškų tarnybos pagrindinio naudojimo biržių atrėžimo ir iškertamo ploto kontrolės programą 
„Ekvivalentas.exe“, techninės klaidos, nors neigiamos įtakos veiklos atitikčiai teisės aktų 
reikalavimams faktiškai neturėjo. 

Įvertinus šių tyrimų medžiagą, neišskirta veiklos rizika, kuri sietųsi su korupcijos rizika – 
korupcijos rizika nepasitvirtino.   

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, daroma išvada, kad nėra korupcijos rizikos 
veiksnių kontroliuojant pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normą, valstybinių miškų valdytojui 
(Įmonei) vykdant ūkinę veiklą pagal patvirtintą metinį leidžiamą iškirsti ekvivalentinį brandžių medynų 
plotą pagal medžių rūšis – 11280 ha Įmonei. 

Vertinimo metu padaryta išvada, kad yra galimi nagrinėtos srities veiklos rizikos valdymo 
būdai: vidaus kontrolės gerinimas siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų; pagrindinio naudojimo biržių 
atrėžimo ir iškertamo ploto kontrolės programos „Ekvivalentas.exe“ įrankio trūkumų šalinimo 
sprendimai.  

Siūloma: 

• teikti siūlymus dėl Metodikos nuostatų reglamentavimo pakeitimų; 

• tobulinti ekvivalentinio ploto skaičiavimo įrankius; 

• efektyvinti vidaus kontrolę dėl metinės kirtimų normos vykdymo, siekiant nulinės veiklos 
neatitikties pasikartojimo galimybės. 

PRIDEDAMA. VĮ Valstybinių miškų urėdijos priemonių planas nustatytiems korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ir / ar pašalinti, 1 lapas. 
 
 


