
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS PRIEMONIŲ PLANAS NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS VALDYTI IR / AR PAŠALINTI 
 

1 lentelė. Įmonės veiklos sritys, kuriose didelė tikimybė korupcijos rizikai pasireikšti – Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas 
 

Nustatyti korupcijos 
rizikos veiksniai 

Konkrečios priemonės, kurių būtina imtis 
nustatytiems korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ar pašalinti 

Planuojamų įgyvendinti 
konkrečių priemonių 

korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ar 

pašalinti terminai / 
atsakingi vykdytojai 

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos 
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti tikslai 

įgyvendinus priemones nustatytiems 
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar 

pašalinti / atsakingi už stebėseną 
(identifikavimą)  įstaigos asmenys / 

padaliniai 

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. 

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 
 

Prevencijos skyrius 
iki 2022-06-01 

 
 

(visų priemonių bendrąją stebėseną vykdys 
Prevencijos skyrius) 

 
Atnaujintas arba parengtas naujas vidaus 
teisės aktas dėl viešųjų ir privačių interesų 

konfliktų valdymo ir kontrolės 
 

(nuolatinę stebėseną vykdys direktorius) 

Įdiegti Įmonės viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje funkcionalumą, kurio pagalba, 
nebūtų leidžiama vykdyti veiksmus šioje 
sistemoje, kol nėra deklaruoti privatūs 

interesai 

Viešųjų pirkimų skyrius 
Iki 2022-06-01 

 

Įdiegtas atitinkamas funkcionalumas įmonės 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

 
(nuolatinę stebėseną vykdys direktoriaus 
pavaduotojas bendriesiems reikalams) 

Viešųjų pirkimų 
procedūrų pažeidimų 

rizika.  
Šios rizikos galimas 

pasireiškimo būdas – 
netinkamai vykdomos 

viešojo pirkimo 
procedūros, iš to 

kylantys teisės aktų 
pažeidimai 

Atnaujinti įmonės viešųjų pirkimų 
organizavimo tvarkos aprašą ar parengti kitą 

vidaus dokumentą šioje srityje, jame 
nustatant, kaip viešųjų pirkimų procedūros 

vykdomos naudojant viešųjų pirkimų 
informacinę sistemą bei nustatant 

darbuotojams pareigą iki pirkimų procedūros 
pradžios deklaruoti privačius interesus, 

nurodant savo pareigas, atliekamas pirkimų 
procedūrose, taip pat įtvirtinant  

privačių interesų konfliktų prevencijos ir 
kontrolės priemones jame 

Viešųjų pirkimų skyrius  
iki 2022-06-01 

Parengtas vidaus teisės aktas viešųjų pirkimų 
srityje 

 
 

(nuolatinę stebėseną vykdys direktoriaus 
pavaduotojas bendriesiems reikalams) 

 

 
__________________________________ 


