
 
                
 

 
ATASKAITA 

DĖL VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 2021-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
ĮGYVENDINIMO 2021 M. REZULTATŲ 

 
 

Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

 
Užtikrinti, kad Įmonės vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir 
verslo etikos standartus 
 

1.  Skelbti visuomenei 
ir darbuotojams 
Darbuotojų 
tolerancijos 
korupcijai tyrimo 
rezultatus. 

Informuoti 
visuomenę ir 
įmonės darbuotojus 
apie apklausos 
rezultatus. 

Visuomenės ir 
darbuotojų 
informavimas apie 
vykdytas apklausas ir 
jos rezultatus. 

Kasmet paskelbti 
iki balandžio 1 d. 

Prevencijos 
skyrius 

Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo 
rezultatai paskelbti VMU interneto svetainėje 
2021-02-16. Taip pat tyrimo rezultatai 
pristatyti valdybai ir 2021-03-08 el. paštu 
pateikti susipažinti visiems VMU 
darbuotojams. 

2.  Patvirtinti 
Antikorupcinę 
politiką 

Patvirtinti VMU 
Antikorupcinę 
politiką, įtvirtinančią 
nulinės tolerancijos 
korupcijai poziciją ir 
apibrėžiančią 
pagrindinius 
korupcijos 
prevencijos 
principus, 
reikalavimus ir jų 
laikymosi 
užtikrinimo gaires. 

Reglamentuotos ir 
darbuotojams bei 
visuomenei 
paskelbtos VMU 
pagrindinės 
antikorupcinės 
nuostatos 

Iki 2021-12-31 Prevencijos 
skyrius 

Antikorupcinė politika patvirtinta VMU 
direktoriaus 2021-04-07 įsakymu Nr. ĮS(E)-
21-54 „Dėl Antikorupcinės politikos 
patvirtinimo“. Ši politika paskelbta VMU 
interneto svetainėje. 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

3.  Patvirtinti Interesų 
konfliktų vengimo 
politiką 

Patvirtinti VMU 
Interesų konfliktų 
vengimo politiką, 
nustatančią 
bendrąsias interesų 
konfliktų prevencijos 
ir interesų valdymo 
bendruosius 
principus ir galimų 
interesų konfliktų 
sprendimo gaires 

Reglamentuotos ir 
darbuotojams bei 
visuomenei 
paskelbtos VMU 
pagrindinės interesų 
konfliktų valdymo ir 
sprendimo užtikrinimo 
nuostatos. 

Iki 2021-12-31 Prevencijos 
skyrius 

Interesų konfliktų vengimo politika patvirtinta 
VMU direktoriaus 2021-04-07 įsakymu Nr. 
ĮS(E)-21-53 „Dėl Interesų konfliktų vengimo 
politikos patvirtinimo“. Ši politika paskelbta 
VMU interneto svetainėje. 

4.  Peržiūrėti ir 
atnaujinti VMU 
sukurtą Darbuotojų 
tolerancijos tyrimo 
klausimyną 

Darbuotojų 
tolerancijos tyrimo 
klausimyną turi 
sudaryti klausimai, 
kurių rodiklių 
reikšmė matuojama 
pagal Aplinkos 
ministerijos 
patvirtinta naują 
Kovos su korupcija 
programą 2021-
2027 m. 

Klausimynas padės 
matuoti rodiklius ir 
siekti reikšmes, 
numatytas Aplinkos 
ministerijos naujojoje 
Kovos su korupcija 
programoje 

Iki 2021-10-31 Prevencijos 
skyrius 

Darbuotojų tolerancijos klausimynas buvo 
peržiūrėtas ir atnaujintas iki 2021-10-18. 

 
Užtikrinti atitiktį LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimams 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

5.  Peržiūrėti ir 
atnaujinti VMU 
Darbuotojų etikos 
kodeksą 

Peržiūrėti ir 
atnaujinti VMU 
Darbuotojų etikos 
kodeksą, kad jo 
nuostatos atitiktų 
Standarto 
reikalavimus 

Atnaujintos 
Darbuotojų etikos 
kodekso nuostatos 
atitinka Standarto 
reikalavimams 

Iki 2021-12-31 Prevencijos 
skyrius 

Darbuotojų etikos kodekso pakeitimai buvo 
patvirtinti VMU direktoriaus 2021 m. 
balandžio 7 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-56 „Dėl 
valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 
direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 
ĮS-255 „Dėl Darbuotojų etikos kodekso 
patvirtinimo, pakeitimo“. 
 
 
 

III. Ugdyti darbuotojų tinkamą elgesį korupcijos prevencijos srityje, skatinti jų antikorupcinį sąmoningumą 

6.  Kasmet atlikti 
anoniminę VMU 
darbuotojų 
tolerancijos 
korupcijai apklausą 
ir vertinti jos 
rezultatus  

• Stebėti ir vertinti 

darbuotojų 

toleranciją 

korupcijai.  

• Atsižvelgus į 

apklausos 

rezultatus, teikti 

siūlymus dėl  

antikorupcinės 

aplinkos tobulinimo. 

• Kasmet laipsniškai 

didėjantys darbuotojų 

atsparumo korupcijai 

rodikliai. 

 

Anketavimas 
kasmet iki 
gruodžio 1 d. 
 
Anketavimo 
rezultatų 
vertinimas ir 
pateikimas 
Aplinkos 
ministerijai iki kitų 
metų vasario 15 
d. 

Prevencijos 
skyrius 

Anoniminė darbuotojų tolerancijos korupcijai 
apklausa buvo atlikta 2021-10-18 iki 2021-
11-08 laikotarpiu. 
 
Darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos, 
vykdytos 2020 m., rezultatai buvo įvertinti ir 
ataskaita Aplinkos ministerijai pateikta 2021 

m. vasario 5 d. raštu Nr. 1.16-S(E)-21-184.    
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

7.  Organizuoti / 
vykdyti darbuotojų 
antikorupcinius 
mokymus  

• Nuolatos 
atnaujinti ar suteikti 
naujas žinias 
darbuotojams 
korupcijos 
prevencijos srityje. 

• Didinti darbuotojų 
sąmoningumą 
(supratimą) 
korupcijos 
prevencijos ir kitų 
teisės pažeidimų 
prevencijos bei 
viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
srityse. 

• Atnaujintos ar 
suteiktos naujos 
žinios darbuotojams 
korupcijos 
prevencijos srityje. 

• Didėjanti 
darbuotojų 
netolerancija 
korupcijai. 

Kasmet  Prevencijos 
skyrius 
Personalo 
skyrius 

2021 m. VMU darbuotojai išklausė 16 
skirtingų mokymų korupcijos prevencijos ir 
kitų teisės pažeidimų prevencijos, viešųjų ir 
privačių interesų derinimo srityse, kuriuose 
bendrai sudalyvavo 3111 darbuotojų. 

8.  Organizuoti 
informacijos 
pristatymą, skirtą 
naujai priimtiems į 
pareigas ir pagal 
poreikį kitiems 
anksčiau 
įdarbintiems/dirban
tiems 
darbuotojams, 
supažindinant juos 
su įmonėje 
įgyvendinamomis 
korupcijos ir kitų 

Suteikti 
darbuotojams 
aktualią informaciją 
apie įgyvendinamas 
korupcijos ir kitų 
teisės pažeidimų 
prevencijos 
priemones, įskaitant 
ir priemones, skirtas 
viešųjų ir privačių 
interesų konfliktų 
valdymui, taip 
užtikrinant 
darbuotojų 

Naujiems ir pagal 
poreikį kitiems 
darbuotojams 
suteikiama aktuali 
informacija apie 
vykdomą korupcijos 
prevenciją ir 
įgyvendinamas  
priemones.  

Kasmet Prevencijos 
skyrius 
Personalo 
skyrius 
Dokumentų 
valdymo skyrius 

Atlikta. Prevencijos skyrius teikė šiuos 
informacinius pranešimus VMU 
darbuotojams: 
- dėl naujos privačių interesų deklaravimo 
formos bei jos pildymo taisyklių pasikeitimų; 
- dėl privačių interesų deklaravimo 
naujovių; 
- dėl nešališkumo deklaracijos ir 
konfidencialumo pasižadėjimo; 
- dėl privačių interesų pildymo instrukcijos; 
- dėl savalaikio privačių interesų 
deklaravimo; 
- dėl gyventojų turto ir pajamų deklaravimo, 
taip pat pakartotinis pranešimas šia tema; 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

teisės pažeidimų 
prevencijos 
priemonėmis, 
įskaitant ir 
priemonėmis, 
skirtomis viešųjų ir 
privačių interesų 
konfliktų valdymui. 

informavimą apie 
antikorupcinės 
aplinkos kūrimą. 

- dėl nešališkumo deklaracijos ir 
konfidencialumo pasižadėjimo pasirašymo 
Ecoccost sistemoje, bei privačių interesų 
deklaravimo prievolės pirkimo procedūrose; 
- dėl vidinių prevencinių duomenų 
apsaugos patikrinimų; 
- dėl patikrinimų plano gruodžio mėn.; 
- dėl eismo įvykių metu padaromos žalos 
tyrimo ir vertinimo; 
- dėl darbuotojų tolerancijos korupcijai 
tyrimo rezultatų 2020 m. 
- dėl papildomo informavimo apie įvykius; 
- dėl viešųjų pirkimų dalyvių deklaravimo 
pareigos; 
- dėl viešųjų pirkimų vykdytojų funkcijų; 
- rekomendacijas dėl įvykių, susijusių su 
apgadintomis transporto priemonėmis; 
- rekomendacijas dėl vairuotojo pareigų 
vykdymo ir būtinų veiksmų įvykus eismo 
įvykiui; 
- dėl bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo. 
 

Prevencijos skyrius teikė konsultacijas šiomis 
temomis: 
- dėl deklaravimo viešųjų pirkimų srityje; 
- dėl deklaravimo einant laikinai kitas 
pareigas; 
- dėl ekspertinės veiklos vykdymo; 
- dėl valdybos ir profsąjungos narių galimų 
interesų konfliktų; 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

- dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų 
teisių; 
- dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų 
teisės stabdyti transporto priemones; 
- dėl valdybos nario nusišalinimo priėmimo 
procedūros; 
- dėl nušalinimo nuo sprendimų priėmimo; 
- dėl darbo pareigų ir teisės aktų pažeidimo 
tyrimo proceso; 
- dėl galimo interesų konflikto; 
- dėl nusišalinimo atlikimo tvarkos; 
- dėl viešųjų pirkimų dalyvių prievolės 
deklaruoti privačius interesus;  
- dėl individualios veiklos vykdymo ir 
interesų konfliktų valdymo. 
 

Personalo skyrius kiekvienam naujai 
priimtam darbuotojui siunčia automatinį 
pranešimą, kuriame pateikiama informacija 
apie prievolę deklaruoti privačius interesus, 
pateikiamas teisės aktų paketas, su kuriuo 
darbuotojas turi susipažinti.  
2021 m. buvo išsiųsta pranešimų 63 
darbuotojams. 
 
Dokumentų valdymo skyrius el. paštu 
pateikia VMU darbuotojams susipažinti 
naujai priimtus ar pakeistus vidaus teisės 
aktus. 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

IV. Valdyti Įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos tikimybę bei korupcijos lygį 

9.  Sukurti ir įdiegti 
įmonėje 
antikorupcinę 
vadybos sistemą 
pagal tarptautinį 
standartą LST ISO 
37001:2017 
„Antikorupcinės 
vadybos sistemos. 
Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“  

• užtikrinti, kad 
VMU vykdoma 
veikla ir elgsena 
atitiktų patikimumo, 
sąžiningumo, 
skaidrumo ir verslo 
etikos standartus; 

• valdyti veiklos 
procesuose 
kylančias korupcijos 
rizikas; 

• užtikrinti 
antikorupcinių 
kontrolės priemonių 
įgyvendinimą; 

• ugdyti darbuotojų 
tinkamą elgesį 
korupcijos 
prevencijos srityje, 
skatinti jų 
sąmoningumą. 
 

• Sukurta 
Antikorupcinė 
vadybos sistema, 
atitinkanti LR teisės 
aktų, 
reglamentuojančių 
korupcijos prevenciją, 
nuostatas ir 
tarptautinio standarto 
reikalavimus LST ISO 
37001:2017; 

• Sukurta ir nuolatos 
tobulinama 
antikorupcinė aplinka 
įmonėje bei valdomos 
veiklos procesuose 
kylančios korupcijos 
rizikos. 

Sukūrimas  
iki 2022-12-31 

 
Tobulinimas, 
peržiūra kasmet  

Prevencijos 
skyrius 

Toliau diegiant antikorupcinę vadybos 
sistemą, 2021 m. buvo parengti ir patvirtinti 
šie teisės aktai: 

• Antikorupcinė politika patvirtinta VMU 
direktoriaus 2021-04-07 įsakymu Nr. ĮS(E)-
21-54 „Dėl Antikorupcinės politikos 
patvirtinimo“;  

• Interesų konfliktų vengimo politika 
patvirtinta VMU direktoriaus 2021-04-07 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-53 „Dėl Interesų 
konfliktų vengimo politikos patvirtinimo“; 

• Darbuotojų etikos kodekso pakeitimai buvo 
patvirtinti VMU direktoriaus 2021 m. 
balandžio 7 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-56 „Dėl 
valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 
direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 
ĮS-255 „Dėl Darbuotojų etikos kodekso 
patvirtinimo, pakeitimo“; 

• Vidaus kontrolės politika, patvirtinta VMU 
direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu 
Nr. ĮS(E)-21-55 „Dėl Vidaus kontrolės 
politikos patvirtinimo“; 

• Rizikų valdymo politika, patvirtinta VMU 
direktoriaus  2021 m. rugpjūčio 18 d. 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-146 „Dėl Rizikų 
valdymo politikos patvirtinimo“. 

• VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021-2025 
metų korupcijos prevencijos programa, 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

patvirtinta VMU direktoriaus 2021 m. 
gegužės 31 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-87 „Dėl 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021-2025 
metų korupcijos prevencijos programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“; 

• VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021-2025 
metų korupcijos prevencijos programos 
įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas 
VMU direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-87 „Dėl VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos 2021-2025 metų korupcijos 
prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano patvirtinimo“; 

• Sudarytas Rizikų ir vidaus kontrolės 
priemonių registras VMU direktoriaus 2021 
m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-78 
„Dėl Rizikų ir vidaus kontrolės priemonių 
registro“; 

• Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės vykdymo 
tvarkos aprašas, patvirtintas VMU 
direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 
ĮS(E)-21-199 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

• VMU pareigybių, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašas, patvirtintas VMU direktoriaus 2021 
m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-197 
„Dėl Valstybės įmonės Valstybinių miškų 
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Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
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įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

urėdijos pareigybių, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo 
patvirtinimo“; 

• Lobistinės veiklos priežiūros VĮ Valstybinių 
miškų urėdijoje tvarkos aprašas, patvirtintas 
VMU direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-196 „Dėl Lobistinės 
veiklos priežiūros VĮ Valstybinių miškų 
urėdijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

• VMU pareigybių, dėl kurių teikiamas 
prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 
informaciją, sąrašas, patvirtintas VMU 
direktoriaus  
2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-
198 „Dėl Valstybės įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos pareigybių, dėl kurių teikiamas 
prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 
informaciją, sąrašo patvirtinimo“; 

• Teisės aktų projektų antikorupcinio 
vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas VMU 
direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 
ĮS(E)-21-195 „Dėl Teisės aktų projektų 
antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

• Socialinės atsakomybės (darnumo) 
politika, patvirtinta VMU direktoriaus 2021 m. 
birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-100 „Dėl 
Socialinės atsakomybės (darnumo) politikos 
patvirtinimo; 

• Atmintinė Dėl Viešųjų ir privačių interesų 
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Nr. 

 
Priemonės  

 
Tikslas ir 
uždaviniai 

 
Laukiami rezultatai 

 
Įvykdymo 
terminas 

Atsakingas 
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įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

derinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo; 

• Atmintinė Dėl Teisės aktų antikorupcinio 
vertinimo; 

• Atmintinė Dėl Lobistinės veiklos priežiūros 
VMU tvarkos aprašo; 

• Atmintinė Dėl Antikorupcinės politikos; 

• Atmintinė Dėl Interesų konfliktų vengimo 
politikos; 

• Atmintinė Dėl Vidaus kontrolės politikos; 

• Atmintinė Dėl Darbuotojų etikos kodekso. 
 
Atnaujinta informacija VMU interneto 
svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

10.  Reglamentuoti 
viešųjų pirkimų 
vykdymo  procesą. 

 

Patobulinti viešųjų 
pirkimų vykdymo 
priežiūros procesą, 
nustatant 
prevencinės 
kontrolės procesą, 
siekiant didinti 
viešųjų pirkimų 
atitiktį teisės aktų 
reikalavimams ir jų 
skaidrumą. 

Reglamentuotas 
viešųjų pirkimų 
vykdymo  procesas. 

2021-12-31 Viešųjų pirkimų 
skyrius 
Prevencijos 
skyrius 

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas VMU direktoriaus  
2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-183 
“Dėl Valstybės įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos viešųjų pirkimų organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

11.  Peržiūrėti viešųjų ir 
privačių interesų 
valdymo 
reglamentavimą ir 

Patobulinti viešųjų ir 
privačių interesų 
konfliktų valdymo ir 
registravimo 

Reglamentuotos 
viešųjų ir privačių 
interesų valdymo ir 
registravimo 

2021-12-31 Prevencijos 
skyrius 

Parengti ir patvirtinti šie teisės aktai: 

• Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymo įgyvendinimo kontrolės vykdymo 
tvarkos aprašas, patvirtintas VMU 
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Tikslas ir 
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Įvykdymo 
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subjektas už 
priemonės 

įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

jį patobulinti, 
nustatant 
efektyvesnį viešųjų 
ir privačių interesų 
konfliktų valdymo, 
interesų konfliktų 
registravimo 
procedūras. 

procedūras. procedūros. direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 
ĮS(E)-21-199 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo įgyvendinimo kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

• VMU pareigybių, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašas, patvirtintas VMU direktoriaus 2021 
m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-197 
„Dėl Valstybės įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos pareigybių, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo 
patvirtinimo“; 

• Lobistinės veiklos priežiūros VĮ Valstybinių 
miškų urėdijoje tvarkos aprašas, patvirtintas 
VMU direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. 
įsakymu Nr. ĮS(E)-21-196 „Dėl Lobistinės 
veiklos priežiūros VĮ Valstybinių miškų 
urėdijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

12.  Reglamentuoti 
vidaus kontrolės 
vykdymo procesą. 

Nustatyti įmonės 
vidaus kontrolės 
vykdymo procesą ir 
jį reglamentuoti. 

Reglamentuotas 
įmonės vidaus 
kontrolės vykdymo 
procesas. 

2021-12-31 Prevencijos 
skyrius 

Vidaus kontrolės politika, patvirtinta VMU 
direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu 
Nr. ĮS(E)-21-55 „Dėl Vidaus kontrolės 
politikos patvirtinimo“. 
 
Patvirtintas Rizikų ir vidaus kontrolės 
priemonės registras, VMU direktoriaus 2021 
m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-78. 

V. Užtikrinti antikorupcinių kontrolės priemonių įgyvendinimą, atsižvelgiant į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo VMU 
analizės rezultatus 
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Tikslas ir 
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įgyvendinimas 

Priemonės įgyvendinimas (eiga) 

13. Vykdyti planinius ir 
neplaninius 
žaliavinės 
medienos sandėlių 
patikrinimus 

Mažinti korupcinę 
riziką žaliavinės 
medienos apskaitos 
srityje 

Nustatytos rizikos ir 
darbo pareigų 
pažeidimų mažėjimas 
šioje srityje  

2021-12-31  Visi regioniniai 
padaliniai 

Atlikta 149 patikrinimai dėl neteisingo 
žaliavinės medienos apskaitymo ir duomenų 
teikimo į „Miško skaitą“; 
 
Atlikta 601 patikrinimas dėl taikomų 
glaudumo koeficientų. 

14. Vykdyti vidinių 
žaliavinės 
medienos 
pervežimų kontrolę 

Mažinti korupcinę 
riziką dėl atliekamų 
fiktyvių medienos 
pervežimų 

Atliekamos kontrolės 
priemonės dėl vidinių 
žaliavinės medienos 
pervežimų 

2021-12-31 Visi regioniniai 
padaliniai 

Atlikta 120 patikrinimų dėl neteisingos 
žaliavinės medienos apskaitos biržėse. 
 
Atlikta 286 patikrinimai dėl neteisingo 
žaliavinės medienos tūrio nustatymo; 

15. Vykdyti žaliavinės 
medienos 
apskaitos 
dokumentų turinio 
kontrolę, kad būtų 
užpildytos visos 
privalomos 
dokumentų grafos 

Tikslūs ir išsamūs 
žaliavinės medienos 
apskaitos 
dokumentai 

Atliekamos kontrolės 
priemonės, 
užtikrinančios teisingą 
ir išsamų žaliavinės 
medienos apskaitos 
dokumentų pildymą 

2021-12-31 Visi regioniniai 
padaliniai 

Atlikta 130 patikrinimų dėl neteisingos 
informacijos perkėlimo iš technologinių 
kortelių;  
 
Atlikta 183 patikrinimai dėl neteisingo 
medyno tūrio nustatymo ir įvertinimo.  

16. Darbuotojų, 
atsakingų už 
medienos ruošą, 
mokymai 

Darbuotojų, 
atsižvelgiant į jų 
poreikius, 
kompetencijos 
kėlimas 

Apmokyti  
darbuotojai, atsakingi 
už medienos ruošą 

Iki 2021-12-31 Personalo 
skyrius 

Darbuotojai, atsakingi už medienos ruošą, 
apmokyti pagal 11 skirtingų mokymų temų. 
Bendras mokymų dalyvių skaičius – 931 
darbuotojas. 

17. Peržiūrėti ir 
patikslinti 
darbuotojų darbo 
užmokesčio 
sistemą, tiksliau 

Tikslesnė ir 
skaidresnė darbo 
užmokesčio sistema 

Patikslinta KID 
sandara 

Iki 2021-12-31 Personalo 
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 
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nustatant, kas 
sudaro KID  

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. 

18. Sukurti darbuotojų 
vertinimo sistemą 

Sukurti darbuotojų 
vertinimo procesą, 
užtikrinantį darbo 
užmokesčio dydžio 
nustatymą ir 
skatinimo priemonių 
skyrimą 
atsižvelgiant į 
darbuotojų darbo 
rezultatus  

Skaidresnis procesas, 
skiriant darbuotojams 
skatinamąsias 
priemones ar 
nustatant jiems darbo 
užmokestį bei 
vertinami darbo 
rezultatai 

Iki 2021-12-31 Personalo 
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 
„Dėl Darbuotojų veiklos vertinimo ir ugdymo 
politikos patvirtinimo“; 

• Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas VMU direktoriaus 2021 
m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-193 
„Dėl Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. 

 
__________________________ 




