
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 2021 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS VALDYTI IR / 
AR PAŠALINTI 

 
1 lentelė. Įmonės veiklos sritis, kurioje didelė tikimybė korupcijos rizikai pasireikšti – „Žaliavinės (apvaliosios) medienos ruošimas ir 
apskaita“ 
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 

Priemonių įgyvendinimas 2021 m. 

 
 
 
 
 
Neapskaityta 
žaliavinė 
mediena 

Vykdyti planinius ir neplaninius 
žaliavinės medienos sandėlių 
patikrinimus 
 
Vykdyti vidinių žaliavinės medienos 
pervežimų kontrolę 
 
Vykdyti žaliavinės medienos 
apskaitos dokumentų turinio kontrolę, 
kad būtų užpildytos visos privalomos 
dokumentų grafos 

 
 
Visi regioniniai padaliniai 
ir centrinės 
administracijos atsakingi 
skyriai pagal 
susiplanuotas priemones 
iki 2021-12-31 

 
 
 
Esminių pažeidimų mažėjimas 
vykdant žaliavinės medienos 
apskaitą  
(patikrinimų rezultatų stebėseną 
vykdys Prevencijos skyrius)  

Atlikta 183 patikrinimai dėl neteisingo 
medyno tūrio nustatymo ir įvertinimo; 
 
Atlikta 130 patikrinimų dėl 
neteisingos informacijos perkėlimo iš 
technologinių kortelių;  
 
Atlikta 149 patikrinimai dėl neteisingo 
žaliavinės medienos apskaitymo ir 
duomenų teikimo į „Miško skaitą“; 
 
Atlikta 120 patikrinimų dėl 
neteisingos žaliavinės medienos 
apskaitos biržėse. 
 
Atlikta 286 patikrinimai dėl neteisingo 
žaliavinės medienos tūrio nustatymo; 
 
Atlikta 601 patikrinimas dėl taikomų 
glaudumo koeficientų. 
  

Darbuotojų 
kompetencijos 
trūkumas 

Darbuotojų, atsakingų už medienos 
ruošą, mokymai 

Visi regioniniai padaliniai 
iki 2021-12-31 

Pravesti mokymai darbuotojams, 
atsakingiems už medienos ruošą, 
visuose regioniniuose padaliniuose 
(stebėseną atliks Prevencijos 
skyrius) 

2021 m. darbuotojai, atsakingi už 
medienos ruošą, sudalyvavo 11 
skirtingų temų mokymuose,  bendras 
mokymų dalyvių skaičius 931. 

Neaiškios 
darbuotojų 
funkcijos ir 
atsakomybės 

Peržiūrėti ir patikslinti darbuotojų, 
atsakingų už medienos ruošą, 
pareigybių aprašymus 
 

 
Iki 2021-07-01 
Personalo skyrius 

Išgrynintos vykdomos funkcijos, 
esant poreikiui funkcijos perskirstytos 
ir atnaujinti pareigybių aprašymai 
(stebėseną atliks Prevencijos 
skyrius) 

VMU direktoriaus 2021-02-17 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-22  buvo 
patvirtinti nauji darbuotojų, atsakingų 
už medienos ruošą, pareiginiai 
nuostatai. 



 
Tobulintina 
darbo 
užmokesčio 
sistema 

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

 
Iki 2021-12-31 
Personalo skyrius 

  
Patikslinta darbo užmokesčio 
sistema 
(stebėseną atliks Prevencijos 
skyrius) 
 

Darbo užmokesčio sistemos aprašas, 
patvirtintas 2019 m. kovo 15 d. 
valdybos sprendimu, protokolo Nr. 
1VP-5., per 2021 metus buvo 
peržiūrėtas ir parengtas jo 
atnaujinimo projektas. Projektas bus 
pateiktas svarstyti naujai paskirtai 
valdybai bei derinamas su VMU 
veikiančių profesinių sąjungų jungtine 
atstovybe. 
Projekte detaliau aprašoma KID 
skyrimo/įvertinimo kriterijai ir 
tikslinami kiti punktai. 

 

Nebuvimas 
darbuotojų 
vertinimo 
sistemos  

Sukurti darbuotojų vertinimo sistemą Iki 2021-12-31 
Personalo skyrius 

Sukurta darbuotojų vertinimo sistema 
(stebėseną atliks Prevencijos 
skyrius) 

Parengti šie vidaus teisės aktai: 

• Darbuotojų veiklos vertinimo ir 
ugdymo politika, patvirtinta VMU 
direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-104; 

• Darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas VMU 

direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. ĮS(E)-21-193. 

 
__________________________________ 




