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VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS 
2021-2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021 – 2025 m. korupcijos prevencijos programa (toliau – 

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-
2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-
1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos 
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 m. korupcijos prevencijos 
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 19, 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymu, LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“ standarto reikalavimais, kitais teisės aktais ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau 
– Įmonė) Išorės aplinkos ir vidinių veiksnių vertinimu (1 priedas) bei Aplinkos stebėsena, 
suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių suvokimu (2 priedas). 

2. Programos tikslas – įgyvendinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą antikorupcinę vadybos 
sistemą (toliau – AVS), numatyti korupcijos nustatymo, kovos su korupcija ir kitas priemones, kurias 
įgyvendinus būtų pašalintos prielaidos korupcijai pasireikšti ir plisti Įmonėje, šalinti teisinio 
reglamentavimo spragas ir nenuoseklumą, užtikrinti valstybės turto teisėtą, efektyvų ir racionalų 
panaudojimą ir laikytis Įmonės veiklai taikomų antikorupcinių teisės aktų ir savanoriškų 
įsipareigojimų. Programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo 
esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas 
žmogaus teises ir laisves. 

3. Programoje nustatomi korupcijos prevencijos Įmonėje tikslai, uždaviniai ir priemonės, 
Programos įgyvendinimo veiksmingumo vertinimo kriterijai ir administravimo tvarka. Programa 
pagrįsta darbuotojų bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos prevencijos, ilgalaikiškumo ir 
atsakomybės neišvengiamumo principais. 

4. Programa padės kryptingai vykdyti antikorupcinę politiką, valdyti korupcijos riziką, o 
Programos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Įmonės 
ir jos darbuotojų veiklą. 

5. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos 
prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

  
II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 
 

6. Lietuva priskiriama šalims, kurios turi didelį korupcijos pasireiškimo mastą. 
7. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 2019 m. rugsėjo - lapkričio mėn. 

atlikto tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ (iš viso apklausta 1001 Lietuvos gyventojų, iš jų 
- 501 verslo įmonių vadovas ir 510 valstybės tarnautojai) duomenimis, apklausti įmonės vadovai iš 
pateiktų 18 aktualiausių Lietuvos problemų, išskyrė  dalykus, kurie yra ypač problematiški verslo 
požiūriu šiuo metu. Korupcija kaip labai rimta problema buvo paminėta 4-oje vietoje, ją paminėjo 
32% įmonių vadovų. Lyginant su 2018 metais, padaugėjo nurodančių, kad tai yra “rimta problema” 
(2018 m. – 27%, 2016 m. - 35%, 2014 m. – 30%, 2011 m. – 39%, 2007 – 34%). Be kitų dalykų buvo 
minimi šie: mokesčių dydžiai – 29%, kompetentingų darbuotojų stoka – 22%, administracinė našta 
verslui  – 20%, nepotizmas – 19%.  

Gyventojų apklausoje korupcija buvo minima 4-oje vietoje (36%) - po mažų atlyginimų, didelių 
kainų, emigracijos. Lyginant su 2018 m., nurodžiusių, kad tai rimta problema, sumažėjo (2018 m. – 
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40%). Korupcijos, kaip labai svarbios problemos paminėjimai nuo 2011 m. mažėja, išskyrus  
2016 m. kai įvyko rezonansinis korupcinis skandalas (politikas E. Masiulis). 

Valstybės tarnautojai, kaip ir gyventojai nurodė tą pačią pagrindinę problemą Lietuvoje – maži 
atlyginimai. Po to buvo minimas alkoholizmas, didelės kainos, emigracija, sveikatos apsauga. 
Korupciją kaip labai rimtą problemą tarnautojai minėjo rečiau – 7-oje (23%) vietoje. 2018 m. korupcija 
buvo minima dažniau (30%).  

2019 m. rugsėjo – lapkričio mėn. atlikto tyrimo duomenimis, 26 proc. apklaustų gyventojų 
Įmonę įvardino kaip labai korumpuotą, o 57 proc. – iš dalies korumpuotą. Tuo tarpu, pagal 2018 m. 
Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenis, Įmonę 23 proc. gyventojų vertino kaip labai korumpuotą, 
o 60 proc. – iš dalies korumpuota. 26 proc. apklaustų įmonių atstovų Įmonę vertino kaip labai 
korumpuotą, ir 56 proc. – iš dalies korumpuotą. 30 proc. apklaustų valstybės tarnautojų Įmonę 
vertino kaip labai korumpuotą, ir 53 proc. – iš dalies korumpuotą. Taigi atliktame tyrime nurodoma, 
kad VĮ Valstybinių miškų urėdija yra laikoma viena iš „labai korumpuotų“ įstaigų Lietuvoje (surinkusi 
daugiau nei 20 proc.). 

Dėl efektyviausių korupcijos mažinimo priemonių tikslinių grupių nuomonės buvo tokios: 
gyventojai pirmiausiai pasisakė už baudžiamųjų priemonių griežtinimą - 43% (buvo 41%), įmonių 
vadovai už baudžiamąsias ir prevencines priemones po lygiai (38%), valstybės tarnautojai dažniau 
pasisakė už prevencines priemones – 49% (buvo 46%). 

Visų tikslinių grupių nuomone, kovojant su korupcija šiuo metu mažiausiai reikėtų skirti 
dėmesio smulkiems korupcijos pažeidimams. Įmonių vadovų nuomone, pirmiausia reikėtų kovoti su 
korupcija aukščiausiuose politiniuose ir verslo sluoksniuose – 56% (buvo 47%), o gyventojų ir 
valstybės tarnautojų nuomone – daug svarbiau būtų pagal galimybes tirti visus korupcijos atvejus. 

8. Lyginant tikslinių grupių atsakymus, galima matyti, kad kritiškiausiai korupcinių procesų 
atžvilgiu yra nusiteikę gyventojai, po to seka verslininkai, o mažiausiai kritiški yra valstybės 
tarnautojai. UAB „Corporate Securitus“ 2019 m. vasario – kovo mėn. atliko Įmonės darbuotojų 
Antikorupcinio sąmoningumo ir žinių lygio įvertinimą, kurio metu buvo siekiama nustatyti Įmonės 
darbuotojų sąmoningumo lygį ir turimas žinias tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos 
prevencijos srityse, taip pat įvertinti darbuotojų gebėjimą identifikuoti korupcines apraiškas bei 
tarnybinės (profesinės) etikos problemas. Šiame tyrime dalyvauti buvo pakviesti 974 Įmonės 
darbuotojai, iš kurių atsakymus pateikė tik 330 darbuotojų, t. y. 33.88 proc. visų pakviestųjų. Tai 
parodė Įmonės darbuotojų didelį neįsitraukimą į atliekamą tyrimą korupcijos prevencijos srityje. 
Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad nei viena iš 4 tiriamųjų grupių, neatsakė teisingai nei į 50 proc. 
pateiktų klausimų. Mažiausiai į tyrimą įsitraukė Įmonės regioninių padalinių medienos ruošos ir 
medelynų specialistai, girininkai ir jų pavaduotojai. 

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą 
aplinkos apsaugos sistema ir darbuotojų nulinės tolerancijos korupcijai, 2019 m. atliko Aplinkos 
ministerijos sistemos darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą, kuriame iš visų pakviestųjų Įmonės 
darbuotojų dalyvavo tik 9,5 proc. Tai vėl parodė darbuotojų didelį neįsitraukimą į atliekamą tyrimą, 
kuris yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių. Didžiosios dalies tyrime dalyvavusių Įmonės 
darbuotojų (79,1 proc.) požiūris į korupciją buvo neigiamas, tačiau net 24 proc. respondentų nurodė, 
kad nežino, kur reikėtų kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį, o su korupcijos apraiškomis 
darbe susidūrė 8 proc. tyrime dalyvavusių darbuotojų. Įmonės darbuotojų nuomone, didelė 
korupcijos pasireiškimo rizika yra viešuosiuose pirkimuose, medienos ruošos ir prekybos srityse, taip 
pat medienos apskaitos procese (medienos kiekis, medienos priskyrimas tam tikrai kategorijai). 
Pasak Įmonės darbuotojų, dalyvavusių tyrime, didesnė rizika kyla regioniniuose padaliniuose. Dalis 
darbuotojų mano, kad korupcija pasireiškia ir personalo atrankoje. Gana didelis apklausoje 
dalyvavusių Įmonės darbuotojų procentas nėra girdėjęs apie vykdomas korupcijos prevencijos 
priemones (41,2 proc.). 

10. Įmonė 2020 m. sudarė klausimyną ir pati atliko Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą. 
Anoniminė anketa buvo pateikta 1546 Įmonės darbuotojams. Ją užpildė 565 (37 proc.). Pastebėtina, 
jog 2020 m. darbuotojų aktyvumas buvo didesnis nei 2019 m. Atsakydami į klausimą ar jie mano, 
kad Įmonės veikloje yra tikimybė korupcijai pasireikšti, teigiamai atsakė 93 darbuotojai. Jie išskyrė 
šias pagrindines Įmonės veiklos sritis, kuriose gali pasireikšti korupcija: viešieji pirkimai, prekyba 
mediena, medienos gamyba ir apskaita, kirtimai, darbuotojų atranka, darbų apskaita, transporto 
priemonių kuras, kelių tiesimas ir remontas, sodmenų realizacija ir t.t. Didžiosios daugumos 
dalyvavusių darbuotojų požiūris į korupciją yra neigiamas. Apie žinomus atvejus praneštų 57 proc. 
darbuotojų, o 40 proc. – atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Darbuotojai nurodė, kad apie 
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korupciją pirmiausia praneštų tiesioginiam vadovui ir Prevencijos skyriui. 18 proc. darbuotojų nurodė,  
kad jiems yra tekę susidurti su korupcijos apraiškomis darbe, o 8 proc. darbuotojų nurodė, kad  jiems 
buvo siūloma papildomai atsilyginti. 

11. Pažymėtina, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2014 m. atlikusi buvusios Generalinės miškų 
urėdijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - GMU) veiklos sričių korupcijos rizikos analizę, konstatavo, 
kad išanalizavus GMU veiksmus koordinuojant miškų urėdijų veiklą ruošiant medieną, kaupiant ir 
apibendrinat informaciją apie prekybą apvaliąja mediena miškų urėdijose ir miško kirtimus 
valstybiniuose miškuose, taip pat vykdant funkcijas, nustatytas Prekybos apvaliąja mediena 
taisyklėse antikorupciniu požiūriu, galima teigti, kad teisinis reglamentavimas, GMU sukurtos 
procedūros ir mechanizmai padeda valdyti korupcijos rizikos veiksnius, tačiau dėl teisinio 
reglamentavimo trūkumų, nepakankamos kontrolės ir naudojamų apskaitos programų sudaromos 
prielaidos korupcijai pasireikšti.  

12. Siekdama numatyti korupcijos rizikos kilmę, įvertinti Įmonės kontekstą ir jo suvokimą, 
Įmonė atliko Išorės aplinkos ir vidinių veiksnių vertinimą (1 priedas) bei Aplinkos stebėseną, 
suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių suvokimą (2 priedas). Tam, kad nustatyti galimas grėsmes 
ir išorės veiksnių galimą poveikį korupcijos rizikai, buvo taikomas PEST (PESTEL) ir PESTAT 
analizės būdas ir nagrinėti politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai, aplinkos apsaugos, 
teisiniai veiksniai, teisės aktų reikalavimai, vykdomos priemonės. Vidinių veiksnių analizė buvo 
atlikta taikant SSGG (SWOT) analizės metodą, nagrinėjant silpnąsias ir stipriąsias Įmonės veiklos 
sritis. 

13. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, analizuojamos ir vertinamos 
Įmonės veiklos sritys antikorupciniu požiūriu siekiant išsiaiškinti atliekamų funkcijų, darbuotojų 
atsakomybės, sprendimų priėmimo mechanizmo reglamentavimą, veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų spragas ir prieštaravimus, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims 
piktnaudžiauti užimamomis pareigomis, įgaliojimais, nustatyti labiausiai korupcijos pažeidžiamus 
veiklos sričių procesus ir procedūras. Įmonė kasmet atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės 
analizę (vertinimą). Kasmet nustatoma, ar tam tikrose Įmonės veiklos srityse korupcijos pasireiškimo 
tikimybė egzistuoja. Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės (vertinimo) 
rezultatus skelbiama Įmonės interneto svetainėje.  

14. Taip pat galima išskirti ir kitas korupcijos pasireiškimo prielaidas bei grėsmes: 
14.1.  teisinės prielaidos, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas; 
14.2.  institucinės prielaidos, kurios apima neišplėtotas vidaus kontrolės sistemas,  

motyvacinės, karjeros sistemos nebuvimą,  nepakankamai skaidrius sprendimų priėmimo procesus 
bei nepakankamą viešumą; 

14.3.  darbuotojų sąmoningumo ir atsparumo korupcijai bei visuomenės pilietiškumo stoka, 
nesipriešinimas korumpuotiems darbuotojams; 

14.4. specifinės korupcijos prielaidos, susijusios su Įmonės veikla: 
14.4.1.  dėl veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu; 
14.4.2.  dėl darbuotojų atrankos į laisvas pareigas; 
14.4.3.  dėl duomenų naudojimo; 
14.4.4.  dėl vienodų darbo procesų netaikymo; 
14.4.5.  dėl patikrinimų atlikimo; 
14.4.6.  dėl Įmonės darbo procesų, tvarkų nenustatymo ar neaiškaus reglamentavimo bei 

nustatytų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo; 
14.4.7.  dėl informacijos trūkumo apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Įmonėje; 
14.4.8.  kitos. 
14.5. specifinės korupcijos prielaidos, susijusios su Įmonės valstybinių miškų pareigūnams 

(nuo 2021 m. liepos 1 d. – valstybinių miškų apsaugos pareigūnai) suteiktais įgalinamais ir su tuo 
susijusių funkcijų vykdymu: 

14.5.1.  dėl administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo ir administracinių nusižengimo bylų 
nagrinėjimo, įrodymų rinkimo, administracinių nuobaudų skyrimo ir kt.; 

14.5.2.  dėl pažeidimais padarytos žalos vertinimo; 
14.5.3.  dėl privalomų nurodymų teikimo, neteisėtos veiklos nutraukimo ir kt.; 
14.5.4.  dėl personalinės atsakomybės, kompetencijos ir standartinių procedūrų stokos; 
14.5.5.  dėl nepakankamos miškų ūkio veiklos (medienos, medelynų ir kt.) apskaitos; 
14.5.6.  kita. 
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15. Įmonei nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės politikos, gali kilti šios 
pasekmės: 

15.1. sumažėti pasitikėjimas Įmone ir jos darbuotojais; 
15.2. socialinė įtampa, darbuotojų susipriešinimas; 
15.3. kvalifikuotų darbuotojų netekimas; 
15.4. Įmonei padaryta žala, veiklos nuostoliai, sumažėjęs Įmonės pelnas; 
15.5. teikiamos nekokybiškos paslaugos ar produktai; 
15.6. kitos. 
16. Atsižvelgiant į šias pasekmes bei suvokiant korupcijos pasireiškimo riziką ir realias 

galimybes, Įmonėje rengiami Programos įgyvendinimo priemonių planai, kiti korupcijos prevencijos 
priemonių planai, reikalingi korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniams Įmonėje įgyvendinti. 

 
III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

17. Svarbiausi Programos tikslai – šalinti prielaidas ir grėsmes korupcijai Įmonėje atsirasti ir 
plisti, stiprinti korupcijos prevenciją, korupcijos rizikos valdymo ir kontrolės priemones, didinti 
visuomenės pasitikėjimą Įmone, siekiant: 

17.1. užtikrinti, kad Įmonės vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinus 
aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartus; 

17.2. valdyti Įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos tikimybę bei korupcijos lygį; 
17.3. užtikrinti antikorupcinių kontrolės priemonių įgyvendinimą; 
17.4. užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos 

prevenciją, LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo 
gairės“ standarto ir įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimams ir nuostatoms; 

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

18. Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: 
18.1.  Užtikrinti, kad Įmonės vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinus 

aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartus, valdyti 
Įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos tikimybę bei korupcijos lygį: 

18.1.1. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę bei 
korupcijos rizikos lygį Įmonėje; 

18.1.2. esant korupcijos tikimybei ir rizikai, imtis priemonių korupcijos pasireiškimo tikimybei 
ir rizikai sumažinti; 

18.1.3. užtikrinti Įmonės rengiamų teisės aktų skaidrumą, vertinant jų projektus antikorupciniu 
požiūriu; 

18.1.4. užtikrinti skaidrų Europos Sąjungos (toliau – ES) teikiamos paramos administravimą 
ir projektų vykdymą; 

18.1.5. užtikrinti viešųjų pirkimų srityje skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų pirkimą; 
18.1.6. sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes vykdant valstybinių miškų apsaugą; 
18.1.7. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), susijusius 

su korupcijos pasireiškimo tikimybe, o juos išanalizavus, suformuluoti pasiūlymus dėl vidaus teisės 
aktų ar procesų tobulinimo; 

18.1.8. užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, 
garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą; 

18.2. Užtikrinti antikorupcinių kontrolės priemonių įgyvendinimą: 
18.2.1. užtikrinti Įmonės veiklos skaidrumą, atvirumą ir viešumą (rengti spaudos 

konferencijas, skelbti pranešimus, supažindinti visuomene su Įmonės vykdoma veikla ir pan.); 
18.2.2. viešinti informaciją, susijusią su Įmonės vykdomais projektais, finansuojamais ES 

lėšomis, viešaisiais pirkimais; 
18.2.3. palaikyti glaudžius tarpinstitucinius ryšius ir bendradarbiauti su kitomis valstybės 

institucijomis, įmonėmis, dalyvauti įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keistis turima informacija 
apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą, dalintis „gerąja patirtimi“; 

18.2.4. skatinti bei koordinuoti glaudesnį ir aktyvesnį Įmonės bendradarbiavimą su 
visuomene ir žiniasklaida, ugdant visuomenės narių pilietiškumą ir nepakantumą negerovėms; 
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18.2.5. užtikrinti skaidrią darbuotojų priėmimo tvarką, jų motyvaciją, pagrįstą kvalifikacijos 
kėlimu, moraliniu ir materialiniu skatinimu už gerą darbą;  

18.2.6. užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų organizavimą Įmonėje; 
18.2.7. užtikrinti, kad įmonės lėšos ir turtas būtų naudojamas, valdomas ir disponuojamas 

griežtai laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 
18.2.8. vykdyti kitas korupcijos prevencijos priemones, numatytas Programos įgyvendinimo 

priemonių planuose; 
18.3.  Užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių 

korupcijos prevenciją, LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai 
ir naudojimo gairės“ standarto ir įdiegtos antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimams ir 
nuostatoms ir ugdyti darbuotojų tinkamą elgesį korupcijos prevencijos srityje, skatinti jų 
sąmoningumą: 

18.3.1. skelbti Programą ir jos priemonių planus bei ataskaitas (kiek galima skelbti, 
atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą) Įmonės interneto svetainėje; sudaryti galimybę 
fiziniams ir juridiniams asmenims anonimiškai ar neanonimiškai paštu, elektroniniu paštu, telefonu 
informuoti apie Įmonės darbuotojų, valdybos narių, audito komiteto narių galimus korupcinio 
pobūdžio pažeidimus; 

18.3.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančiųjų 
teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Įmonėje; 

18.3.3. skatinti glaudesnį Įmonės bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių 
pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms Įmonėje; 

18.3.4. šviesti Įmonės darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais ir ugdyti antikorupcinę 
kultūrą Įmonėje; 

18.3.5. išsamiai išanalizuoti pranešimus ir pagrįstus įtarimus dėl Įmonės darbuotojų 
korupcinio pobūdžio ir kitų nusikalstamų veikų, o pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, 
pranešti atitinkamai teisėsaugos institucijai bei pateikti pasiūlymus dėl Įmonės veiklos tobulinimo, 
kad būtų pašalintos prielaidos korupcijai atsirasti ir plisti; 

18.3.6. vykdyti Įmonės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną, užtikrinti, 
kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų 
sprendimų nešališkumą; 

18.3.7. skatinti darbuotojus kelti sąmoningumą korupcijos prevencijos srityje ir dalyvauti 
mokymuose, tyrimuose kituose renginiuose šia tema; 

18.3.8. skatinti darbuotojus pranešti vadovybei ar atsakingiems asmenims savo įtarimus dėl 
korupcinio pobūdžio nusikalstamos darbuotojų veiklos;  

18.3.9. rinkti bei kaupti informaciją apie Įmonėje išaiškintus korupcinių teisės pažeidimų 
atvejus. 

18.4.  Užtikrinti efektyvų AVS ir Programos įgyvendinimą: 
18.4.1. kas metus sudaryti Programos įgyvendinimo priemonių planus; 
18.4.2. kasmet parengti Programos priemonių įgyvendinimo ataskaitas; 
18.4.3. esant pagrįstiems įtarimams dėl darbuotojų galimai įvykdytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas neišvengiamos 
pažeidėjų teisinės atsakomybės principas; 

18.4.4. nustatyti ir kelti darbuotojų sąmoningumą korupcijos prevencijos srityje, stebėti jo 
pokytį, vykdyti darbuotojų mokymus ir informavimą šioje srityje; 

18.4.5. pagal poreikį numatyti finansavimą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti ir 
efektyviai jį panaudoti. 

 
IV SKYRIUS 

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 

19. Programa siekiama šių rezultatų: 
19.1. įdiegti ir palaikyti Įmonėje antikorupcinę vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 

„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus, kuri 
užtikrintų veiksmingą korupcijos prevencijos valdymą; 

19.2. mažinti korupcijos tikimybės prielaidas ir korupcijos rizikos lygį Įmonėje; 
19.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą Įmone ir jos regioniniais padaliniais; 
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19.4. siekti, kad Įmonė būtų laikoma patikimu partneriu, geru darbdaviu ir skaidriai veikiančia 
įmone. 

20. Programos efektyvumas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 
20.1.  asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pasitvirtinusių teisės 

pažeidimų, skaičiaus pokytis; 
20.2.   įgyvendintų ir neįgyvendintų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiaus pokytis, jų 

rezultatai; 
20.3.  surengtų darbuotojams mokymų, informavimų korupcijos prevencijos srityje skaičius 

arba apmokytų darbuotojų skaičius; 
20.4.  darbuotojų sąmoningumo korupcijos prevencijos srityje tyrimų (apklausų) rezultatai ir jų 

pokytis; 
20.5.  Įmonės darbuotojų padarytų korupcinių ir tapačių teisės pažeidimų skaičiaus pokytis. 
20.6. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal 

plane nustatytus vertinimo kriterijus. 
 

V SKYRIUS 
PAGRINDINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS ĮMONĖJE 

 
21. Įmonėje, siekiant numatytų Programos tikslų, įgyvendinamos šios pagrindinės korupcijos 

prevencijos priemonės: 
21.1. nustatomi Įmonės veiklos sritis veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs korupcijos 

rizikos veiksniai, galintys sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti. Nustačius veiklos sritis, kurios turi 
korupcijos rizikos veiksnių, sudaromas priemonių, veiksmų planas korupcijos rizikos veiksniams 
valdyti ir / ar šalinti, mažinti; 

21.2. Įmonė dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
kovos su korupcija programą bei ją taip pat įgyvendina Programos įgyvendinimo priemonių planais, 
atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose Įmonės veiklos srityse, 
nustato priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti ar mažinti; 

21.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas privačių interesų deklaravimas ir interesų 
konfliktų valdymas. Sudaromas Įmonės pareigybių, kurias einant privaloma deklaruoti privačius 
interesus, sąrašas. Visi Įmonės darbuotojai privalo nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali ar sukelia 
interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų; 

21.4. užtikrinamas informacijos apie darbuotoją, siekiantį eiti arba einantį pareigas Įmonėje, 
patikimumo tikrinimas, Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka kreipiamasi į Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo. Sudaromas Įmonės pareigybių, 
kurias einant yra atliekamas patikimumo patikrinimas, sąrašas; 

21.5. reglamentuojamas Įmonės darbuotojų elgesys jiems teikiant ar gaunant dovanas, 
naudojant reprezentacines lėšas, nustatoma kokios dovanos yra draudžiamos, taip pat nustatomi 
kiti darbuotojų elgesio principai, siekiant užtikrinti jų veiklos patikimumą, sąžiningumą ir skaidrumą; 

21.6. vykdomas vidaus teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, siekiant nustatyti 
numatomo teisinio reguliavimo trūkumus;  

21.7.  nustatyta tvarka vertinama Įmonės organizuojamų ar vykdomų viešųjų pirkimų rizika, 
tiriami viešųjų pirkimų pažeidimai;  

21.8. užtikrinamas sistemingas darbuotojų informavimas ir mokymas aktualiomis korupcijos 
prevencijos temomis; 

21.9. konsultuojami Įmonės darbuotojai korupcijos prevencijos srityje, apie tai, kaip išvengti 
teisės pažeidimų, ką daryti susidūrus su teisės pažeidimu, o juos padariusiems taikoma atsakomybė; 

21.10. užtikrinamas sistemingas už korupcijos prevencijos veiklą atsakingų asmenų 
kvalifikacijos tobulinimas; 

21.11. kiekvienais metais atliekama Įmonės darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa, 
vertinami apklausos rezultatai; 

21.12. atliekama veiklos partnerių, su kuriais planuojama bendradarbiauti, reputacijos ir 
mokumo patikra, siekiant identifikuoti dėl veiklos partnerių galinčias kilti rizikas; 

21.13. bendradarbiaujama su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos policija, Vyriausiąja 
tarnybinės etikos komisija, Aplinkos ministerija bei kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis ar 
kompetentingais korupcijos prevencijos specialistais organizuojant mokymus, skaitant pranešimus, 
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dalinantis savo teorinėmis žiniomis ir praktine patirtimi, atliekant bendras prevencines priemones, 
dalinantis reikšminga informacija ir kt.; 

21.14. sudaroma galimybė tiek anonimiškai, tiek neanonimiškai pranešti apie korupcinio 
pobūdžio ir kitus pažeidimus Įmonėje. Įmonės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos 
suinteresuotosios šalys yra skatinami pranešti apie galimus pažeidimus; 

21.15. tiriami atvejai, galintys turėti sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos 
veikos požymių. Tiriami atvejai dėl viešųjų ir privačių interesų ir kitų teisės aktų pažeidimų; 

21.16. viešinama Įmonės vykdoma korupcijos prevencijos veikla; 
21.17. vykdoma kita prevencinė veikla, kuri padeda atpažinti problemas ir jas spręsti bei 

stebėti pokytį.  
22. Visuomenė raginama Įmonės Pasitikėjimo linija atvirai arba anonimiškai pranešti apie 

darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, 
piktnaudžiavimą ar apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymius. 

 
VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

23. Už šios Programos ir jos priemonių plano įgyvendinimą atsakingas Įmonės direktorius. 
Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Prevencijos skyrius. 

24. Kiekvienais metais iki I ketvirčio pabaigos Programos priemonių planas yra peržiūrimas 
ir prireikus koreguojamas bei papildomas.  

25. Programos priemonių planas, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos kovos su korupcija 
programą, teikiamas Aplinkos ministerijai. 

26. Prevencijos skyrius kasmet atlieka Programos efektyvumo vertinimą pagal joje 
nustatytus kriterijus ir teikia ataskaitą Įmonės direktoriui. 

27. Įmonė kasmet iki sausio 15 d. raštu pateikia informaciją apie Programos įgyvendinimo 
priemonių plano priemonių įgyvendinimą, vykdymo eigą praėjusiais metais, jų veiksmingumą, 
problemas, susijusias su priemonių vykdymu Aplinkos ministerijai, Įmonės valdybai ir direktoriui. 
Informacija apie Programos priemonių vykdymą skelbiama viešai Įmonės interneto svetainėje. 

28. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planai, tiek, kiek leidžiama, atsižvelgiant į 
konfidencialią informaciją, skelbiami Įmonės interneto svetainėje. Visi darbuotojai privalo susipažinti 
su šiais dokumentais. 

29. Visi Įmonės darbuotojai turi prisidėti prie Programos tikslų, uždavinių ir priemonių 
įgyvendinimo, taip pat skaidrumo ir nulinės tolerancijos užtikrinimo Įmonėje. 

30. Darbuotojai, įgyvendinantys atitinkamas Programos priemones, korupcijos rizikos 
mažinimo priemones, kasmet iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 d. ir iki kitų metų sausio 5 d., 
esant poreikiui ir kitu metu, teikia ataskaitas Prevencijos skyriui el. paštu kontrole@vmu.lt apie tais 
metais įgyvendintas priemones ar kylančias problemas dėl nustatytų priemonių įgyvendinimo bei 
pasiūlymus dėl naujų priemonių nustatymo, esamų priemonių pratęsimo ir pan. Prevencijos skyrius 
parengia bendrą ataskaitą apie Programos priemonių planų, kitų korupcijos prevencijos planų 
įgyvendinimą ir teikia ją Įmonės vadovybei iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos. 

31. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planai gali būti keičiami papildomi ar 
atnaujinami pagal poreikį, atsižvelgiant į visuomenės, Įmonės darbuotojų, Aplinkos ministerijos, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos ar kitų institucijų pasiūlymus, pastabas, neatsižvelgiant į Programos ir 
plano galiojimo terminus. Programa peržiūrima ne rečiau kaip kas tris metus. 

32. Programa finansuojama iš Įmonės lėšų. 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021 – 2025 m. 
korupcijos prevencijos programos 

                     1 priedas 
 
  

IŠORĖS APLINKOS IR VIDINIŲ VEIKSNIŲ VERTINIMAS 
 
 

I DALIS 
IŠORĖS APLINKOS VERTINIMAS 

 
Išorės aplinkos veiksnių, galinčių turėti įtaką VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) 

antikorupcinei veiklai, analizei atlikti naudojamas PESTAT analizės modelis, kuris yra platesnis nei 
PEST analizės modelis. Jo pagalba strategiškai įvertinta VMU išorinė aplinka ir nurodomi svarbiausi 
veiksniai, galintys įtakoti korupcijos rizikos pasireiškimą. 

Siekiant nustatyti galimas grėsmes, išorės veiksnių galimą poveikį korupcijos rizikai, analizės 
metu vertintos išorinių veiksnių, turinčių įtakos VMU korupcijos rizikos pasireiškimui, grupės, 
nurodytos 1 lentelėje. 

 
Išorinių grėsmių ir veiksnių VMU kontroliuoti ar kitaip paveikti neturi galimybių, todėl ši analizė 

suteikia galimybę žinoti galimus veiksnius bei organizuoti Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – 
AVS) valdymą, siekiant laiku numatyti kylančias grėsmes bei jas valdyti. 

Politiniai veiksniai 

Veiksnys             Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Lietuvos 
Respublikos politinė 
aplinka, Vyriausybės 
sprendimai 

Gali kilti suinteresuotųjų šalių korupcinio poveikio 
tikimybė dėl vienapusiškai naudingų pasiūlymų pateikimo 
ir (ar) dalyvavimo juos priimant. 

Nauja Vyriausybės programa gali turėti įtakos 
VMU veiklai. Korupcinės rizikos tikimybė ir poveikis šiuo 
metu nėra aiškus. 

 

Lietuvos 
Respublikos aplinkos 
ministerijos (toliau – 
AM) nustatomos 
kirtimų normos 

Kirtimų normų pakeitimai gali turėti įtaką įmonės 
kirtimų apimtims ir pajamoms. Gali kilti AM ir (ar) susijusių 
šalių korupcinio poveikio tikimybė dėl vienapusiškai 
naudingų pasiūlymų pateikimo ir (ar) dalyvavimo juos 
priimant. 

 

Įpareigojimai 
dėl biokuro žaliavos 
pasiūlos apimčių 
didinimo 

AM įpareigojus VMU didinti biokuro žaliavos 
pasiūlos apimtis, įmonės tikėtina pajamos iš biokuro 
žaliavos ir antrinės miško žaliavos pardavimo išaugs. 

 

1 lentelėPolitiniai veiksniai

•Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos ar kitų vyriausybių sprendimų įtaka VMU veiklai.

.Ekonominiai veiksniai

•Mikroekonominiai rodikliai, mokesčiai, rinkos svyravimai ir pan.

.Socialiniai veiksniai

•Demografiniai, vertybių, gyvensenos, ekologiniai, kultūriniai veiksniai ir pan.

Technologiniai veiksniai

•Naujos technologijos, metodai, informacijos srautai, valdymo organizavimo pokyčiai, tarpusavio ryšiai ir 
pan.

Aplinkos apsaugos veiksniai

•Aplinkosaugos veiksniai - klimato kaita ir jos padariniai, sezoniškumas, aplinkos apsaugos reikalavimai ir 
pan.

Teisiniai veiksniai

•Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinis teisinis reglamentavimas, planuojami pokyčiai.
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Įpareigojimai 
dėl plynų kirtimų 
apribojimų 

Naujų plynų kirtimų apribojimai, draudimai gali 
turėti įtakos kirtimų normos išdėstymui bei prisidėti prie 
medienos ruošos sąnaudų didėjimo. Plynų kirtimų plotų 
mažinimas ūkinės paskirties miškuose, kirtimų draudimo 
laikotarpio ilginimas keltų kirtimų organizavimo, rangovų 
darbų apimčių mažėjimo ir efektyvaus nuosavos technikos 
naudojimo problemas. 

 

Ekonominiai veiksniai 

Veiksnys           Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Produkcijos 
paklausos kitimas ir 
kainų svyravimai 

Prognozuojamas bendras 20 proc. apvalios 
medienos produkcijos kainų kilimas ir apvaliosios 
medienos pardavimų augimas turėtų tiesioginę įtaką VMU 
pajamoms.  

 

 

Metinė 
infliacija 

Prognozuojama, kad bendras kainų lygis Lietuvoje 
kils artimiausius 2 metus, o vidutinė metinė infliacija 
mažės. Išorės poveikio korupcijos rizikai nėra.  

 

Verslo sektorių 
įtaka 

Medienos paklausos augimas statybų ar baldų 
gamybos sektoriuje veikia medienos rinką. Medienos 
žaliavų kainos gali įtakoti išorinių suinteresuotųjų šalių 
korupcinio poveikio tikimybę organizuojant kirtimus ir (ar) 
apvalios medienos gamybą. 

 

Socialiniai veiksniai 

Veiksnys             Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Visuomenės, 
žiniasklaidos 
formuojama samprata 

Sentimentali miško vertė, teisingos komunikacijos 
trūkumas apie vykdomą miškų ūkio reformą, 
pertvarkymus, naujoves turi įtaką VMU įvaizdžiui. Išorės 
korupcinio poveikio tikimybės nėra. 

 

VMU įvaizdis ir 
(ar) pozicija 
visuomenėje 

VMU ir jo vadovų įvaizdis visuomenėje turi įtaką 
VMU įvaizdžiui. Skaidrumas ir abejonių nekeliantis 
elgesys turi antikorupcinį poveikį VMU įvaizdžiui. 

 

Švietimas ir 
ugdymas 

Rengiant naujus miško sektoriaus darbuotojus, jų 
antikorupcinėms nuostatoms gali turėti įtakos pedagogų 
vaidmuo ir (ar) mokymo turinys, susijęs su antikorupcijos 
švietimo aspektais. 

 

Profesionalios 
medžioklės 
organizavimas, 
dalyvių elgesys 

Visuomenėje žinomų asmenų, taip pat turinčių 
viešųjų ir privačių interesų deklaravimo įpareigojimus, 
elgesys profesionalios medžioklės metu gali turėti  įtakos 
VMU organizuojamos profesionalios medžioklės 
įvaizdžiui, antikorupcinės veiklos vykdymui, VMU 
įvaizdžiui. 

 

Technologiniai veiksniai 

Veiksnys             Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Technologijų 
kaita, nauji gamybos 
būdai 

Miško išteklių valdymo skaitmenizavimas gali 
įtakoti miškų valdymo kontrolę. Mobiliųjų įrenginių 
naudojimas ir informacijos perdavimas realiu laiku gali 
padėti efektyviau valdyti mišką, užtikrinti veiklos kontrolę 
bei palengvinti sprendimų priėmimą. Tai gali būti viena iš 
korupcijos valdymo priemonių. 

 

Informacinių 
technologijų ir 
inovacijų diegimas 

Technologinių naujovių naudojimas įtakos VMU 
veiklos efektyvumą ir kontrolės užtikrinimą. Tai gali būti 
viena iš korupcijos valdymo priemonių. 

 

Tiekėjų įtaka 
Gamybinių technologinių naujovių atsiradimas ir 

tiekėjų noras jas naudoti gali turėti korupcinio poveikio 
tikimybę rengiant Technines specifikacijas / užduotis, 
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kurios yra sudedamojo viešųjų pirkimų dokumentų rinkinio 
dalis.   

Aplinkos apsaugos veiksniai 

Veiksnys          Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Aplinkos 
apsauga, poveikis 
aplinkai 

Miškininkystės veikla turi būti vykdoma 
atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimo reikalavimus. 
Miškai yra svarbūs CO2 absorbcijai iš atmosferos ir jo 
kaupimui, biologinės įvairovės išsaugojimui. VMU yra 
įsipareigojusi kompensuoti dėl miškų kirtimo atsiradusias 
CO2 emisijas pasodinant naują mišką ar pagerinant tvarų 
jų teritorijoje augančių miškų, pievų ir pelkių tvarkymą. 
Išorės poveikio korupcijos rizikai nėra. 

 

Biokuro ir 
energijos poreikio 
augimas 

Energijos poreikio augimas ir biokuro 
populiarėjimas gali turėti korupcinį poveikį VMU antrinės ir 
šalutinės miško produkcijos gamybos srityje. Šios 
produkcijos paklausa gali įtakoti išorinių suinteresuotųjų 
šalių korupcinį poveikį organizuojant kirtimus. 

 

FSC standarto 
reikalavimai 

FSC standarto įgyvendinimas nustatys naujus 
reikalavimus miškų valdymui. Reikalavimų įgyvendinimas 
VMU veikloje gali turėti antikorupcinį poveikį. 

 

Teisiniai veiksniai 

Veiksnys          Galimas poveikis korupcijos rizikai 

Teisinis 
reglamentavimas ir jo 
keitimai 

VMU veikla ir visa Lietuvos medienos rinka yra 
teisiškai reglamentuota. Gali kilti suinteresuotųjų šalių 
korupcinis poveikis priimant vienpusiškai naudingus 
sprendimus, kas įtakos VMU veiklos skaidrumą, kels 
korupcinę įvaizdžio riziką ir pan. 

 

 
Korupcinio poveikio nėra. Veiksnys turi antikorupcinį poveikį.  

 
Korupcinis poveikis nežymus. Veiksnys gali turėti antikorupcinį poveikį 

atsižvelgiant į vidines VMU kontrolės priemones. 
 

 Korupcinis poveikis yra. Veiksnys neturi antikorupcinio poveikio. 
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II DALIS 
SSGG ANALIZĖ 

 
Atsižvelgiant į vidinių procesų veiksnius, galinčius turėti įtaką VMU antikorupcinei veiklai, 

SSGG analizės pagalba įvertinta VMU vidinė aplinka. 
Vidinė aplinka analizuota remiantis 2 lentelėje nurodytomis VMU pagrindinėmis veiklomis. 

 
  2 lentelė 

 
 

 
 

- Vidinės miškotvarkos          - Medžių kirtimas             - Mažmeninė prekyba mediena      - Miško želdinimas, žėlinimas  
projektų rengimas                  - Medienos išvežimas      - Didmeninės prekybos mediena    ir mišrus miško įveisimas 
ir tikslinimas                                                                                        - Miško priežiūra auginimo metu 

 
 
 
 
 
- Sodmenų ir sėklų auginimas,                  - Miško kelių priežiūra, remontas ir          - Medienos transportavimas pirkėjams 
priežiūra                                                       tiesimas    
- Medelynų tinklo modernizavimas            - Aplinkosauginių objektų įrengimas         - Medžioklės plotų priežiūra 
ir optimizavimas                                           ir tvarkymas 

- Rekreacinių objektų įrengimas              - Medžioklei skirtos gyvūnijos 
  ir tvarkymas                                             gausinimas ir priežiūra bei veiklos 
- Miško sanitarinė  apsauga,                     koordinavimas 
 pažaidų prevencija 
- Gyvūnijos gausinimas ir apsauga          - Miško kirtimo liekanų surinkimas 

- Mokslo ir mokymo objektų                      ir pardavimas 
 įrengimas ir priežiūra                                 

- Kitų veiklų administravimas 
   
 
                  Specialiuosius įpareigojimus apimanti veikla 

                                  -Miško gaisrų gesinimas 
                   
                      Komercinė veikla 
 

 

VMU veikla Korupcijos grėsmė veiklos procesuose 

Miškotvarka 

Darbuotojų suinteresuotumas vykdant miškų inventorizacijos darbus ir 
nustatant medynų ir miško žemės parametrus ir charakteristikas, derinant 
nustatytus duomenis su medienos ruošos ir prekybos procesus vykdančiais 
darbuotojais, rangovais. Miškotvarkos informacijos pardavimas.  

Medienos ruoša 

Darbuotojų atliekami miško kirtimų planavimai. Neteisingi medžių žymėjimai 
siekiant padidinti tinkamos žaliavos apimtis. 
Neteisingas medienos atrinkimas, rūšiavimas, sandėliavimas ir apskaita. 
Neteisėto darbo organizavimas. Korupciniai susitarimai su tiekėjais, 
rangovais.  

Medienos prekyba 

 
Mažmeninės prekybos organizavimas siekiant asmeninės naudos – 
medienos apskaitos įrašai ir jų keitimai. 
 

Miško įveisimas, atkūrimas 
ir priežiūra 

Apskaita 

Medelynai Apskaita 

Miško infrastruktūra ir 
socialinės funkcijos 

Susitarimai su rangovais prižiūrint ir remontuojant kelius, juos tiesiant, 
įrengiant aplinkosauginius ir rekreacinius objektus, juos tvarkant (viešojo 
pirkimo sutarties sąlygų pažeidimas, vykstantis sutarties vykdymo procese). 
Sprendimai valant mišką po stichinių nelaimių, atrenkant pažeistus medžius, 
operatyviai tvarkant pažeistus medynus, atliekant pažaidų prevenciją. 

MIŠKOTVARKA 
MEDIENOS 

RUOŠA 
MEDIENOS 
PREKYBA 

MEDELYNAI 
MIŠKO INFRASTRUKTŪRA IR 

SOCALINĖS FUNKCIJOS 

KITŲ KOMERCINIŲ 
VEIKLŲ VYSTYMAS 

MIŠKO ĮVEISIMAS, 
ATKŪRIMAS IR 

PRIEŽIŪRA 

MIŠKO 
PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
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Korupcijos rizikos valdymas 
Antikorupcinės politikos ir jos tikslų 

įgyvendinimas 
Korupcijos prevencijos programos ir 

jos priemonių valdymas 
Atitiktis teisiniams reikalavimams 

Vidaus kontrolės priemonės mažina 
išorinių grėsmių ir vidinių silpnybių 

poveikį 

Kitų komercinių veiklų 
vystymas 

Medžioklės užsakymų koordinavimas (suinteresuotųjų asmenų kvietimas, 
informacijos saugojimas, pažeidimų nefiksavimas ir pan.). 
Biokuro gamyba, apskaita, pardavimas. 

Valdymas 

Vadovaujančių darbuotojų suinteresuotumas dalyvauti jiems palankių 
sprendimų priėmime. 
Darbuotojų suinteresuotumas korupciniais veiksmais, jei atlygio sistema 
nemotyvuojanti. 
Darbuotojų priėmimo procesas. Nepotizmas. 
Viešųjų pirkimų valdymas (mažos vertės pirkimai). Finansinių operacijų 
kontrolė, kuri įgyvendinama teikiant sąskaitas viešųjų pirkimų sistemoje (šiuo 
metu EcoCost). Šiuos veiksmus atlieka už sutarties vykdymą atsakingas (-gi) 
asmuo (-enys) ir / arba pirkimo iniciatorius. 
Viešųjų pirkimų sutarčių atitiktis poreikiams, įgyvendinimo kontrolė. 
Tiekėjų ir rangovų atranka. 
Infrastruktūros naudojimas vykdant veiklą (automobiliai, kita įranga, 
priemonės). 

Apibendrinus išorinių ir vidinių aplinkos veiksnių analizės rezultatus, nustatytos stipriosios ir 
silpnosios VMU antikorupcijos valdymo sritys bei apibrėžtos išorinės galimybės ir grėsmės, galinčios 
turėti įtakos VMU antikorupcinei valdymo sistemai. 

Iš
o

ri
n

ė
s
 

g
a
li
m

y
b

ė
s

 Visuomenės samprata ir 
žiniasklaidos nuomonė 
Technologijų kaita, IT valdymas 

Nauji gamybos būdai 
FSC standarto reikalavimai  

Švietimas ir ugdymas 
Iš

o
ri

n
ė

s
 

g
rė

s
m

ė
s

 Politinė ir teisinė įtaka 
Verslo sektorių, tiekėjų įtaka 

Įpareigojimai dėl biokuro, plynų 
kirtimų 

Produkcijos paklausos kitimas ir 
kainų svyravimai 

V
id

in
ė
s

  

s
ti

p
ry

b
ė

s
 VMU organizacinė struktūra ir 

valdymo modelis 
Aukšta darbuotojų kvalifikacija 

Procesų gerinimas ir tobulinimas 
Visuomenės švietimas ugdant 

pagarbą ir meilę aplinkai 

V
id

in
ė
s

  

s
il
p

n
y
b

ė
s

 
Rizikų valdymo praktika 

VMU organizacinės kultūros 
pokyčiai 
Darbuotojų stoka 

Valdymo dokumentų 
prieinamumas (IT sistemų integracija) 

Vidaus kontrolės priemonių 
stoka 

Sudėtingas dokumentų rengimo 
ir tvirtinimo procesas 

SSGG analizės pagrindu suformuojamos VMU antikorupcinės valdymo sistemos kryptys ir 
tikslai, siekiant mažinti silpnąsias VMU korupcijos valdymo puses, išorines grėsmes ir pasitelkiant 
galimybes bei stipriąsias puses, siekti kuo geriau panaudoti suteikiamas galimybes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

__________________________ 

Stiprina VMU organizacinę kultūrą 
Ugdo darbuotojų kompetenciją 

korupcijos atžvilgiu 

Antikorupcinis švietimas 

Antikorupcinės vadybos 
sistemos valdymas 

Korupcijos prevencijos 
vidaus kontrolės priemonės 



 
 

   
 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2021 – 2025 m.  
  korupcijos prevencijos programos 

                        2 priedas 
 

APLINKOS STEBĖSENA. 
SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ POREIKIŲ IR LŪKESČIŲ SUVOKIMAS 

 
VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) yra nustačiusi Antikorupcinei vadybos sistemai svarbias suinteresuotąsias šalis: 
 
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti bei kontroliuojanti institucija. 

2. VMU valdyba – kolegialus valdymo organas. 

3. Korupcijos prevenciją formuojantys, koordinuojantys ir kontroliuojantys subjektai - Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. 

4. Korupcijos prevenciją kontroliuojančių subjektų partneriai - Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės kontrolė, 

prokuratūra, policija, Valstybinė mokesčių inspekcija, valstybės ir savivaldybių įstaigų imuniteto padaliniai, verslas ir aktyvi visuomenė, įskaitant 

nevyriausybines organizacijas ir žiniasklaidą. 

5. Korupcijos prevenciją vykdantys subjektai – valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų 

yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys (nevalstybinės įstaigos). 

6. Bendradarbiaujančios institucijos korupcijos prevencijos srityje - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, 

Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Valstybinė miškų tarnyba, prokuratūra, policija, valstybės ir savivaldybių įstaigos 

ir įmonės, visuomenė. 

7. Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė, kitos profesinės sąjungos, asociacijos, organizacijos, veikiančios miškininkystės srityje, miško darbų 

rangovų asociacija, aplinkosaugos draugijų aktyvistai. 

8. Darbuotojai, samdomi darbininkai, praktikantai. 

9. Veiklos partneriai – rangovai, prekių ir paslaugų tiekėjai. 

10. Vietinės bendruomenės. 

11. Medžiotojai. 

12. Privačių miškų valdytojai, savininkai, ūkininkai. 

13. Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

14. Visuomenė, žiniasklaida. 
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Nr. Suinteresuotoji šalis Poreikiai, lūkesčiai Įgyvendinimas 

1. Aplinkos ministerija (toliau – AM) AM kovos su korupcija programos (toliau – 
AM programa) įgyvendinimas ir šios 
programos įgyvendinimo priemonių plano 
vykdymas. Ši korupcijos prevencijos 
programa apima aplinkosaugos sritį. 

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę VMU veiklos 
srityse ir teikti išvadas AM. 
Sukurti, įdiegti ir palaikyti Antikorupcinę vadybos sistemą 
(toliau – AVS) VMU. 
Įgyvendinti AM programą, VMU korupcijos prevencijos 
programą ir jų įgyvendinimo priemones bei kasmet teikti 
AM ataskaitą. 

2.  Valstybės lūkesčiai, susiję su VMU veikla – 
artimiausiais metais turėtų būti įdiegta ir 
įgyvendinama skaidrumo politika, užkertant 
kelią galimam korupcijos pasireiškimui 
žaliavinės medienos prekybos, medienos 
ruošos, įmonės vykdomų viešųjų pirkimų, 
personalo atrankos ir kitose įmonės veiklos 
srityse. 

Informacija apie Lūkesčių rašte AM ministerijai teikiama 
kasmet pristatant VMU veiklos ataskaitas.  

 

3.  Rekomendacijos dėl AM sistemos 
pareigūnų ir darbuotojų elgesio ir veiksmų, 
kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis. 

Darbuotojai supažindinti su rekomendacijomis ir 
paruoštomis mokymų skaidrėmis.  
Šios rekomendacijos ir mokymų skaidrės paskelbtos VMU 
internetinėje svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

4. VMU valdyba Pagrindinės valdybos funkcijos yra nustatyti 
VMU struktūrą, teikti išvadas dėl VMU 
veiklos strategijos projekto bei tvirtinti 
darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo 
taisykles, patarti ir konsultuoti įvairiais 
strateginiais klausimais. 

 
Lūkesčiai – kad VMU vadovas veiktų įmonės 
naudai, laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, 
kad būtų pasiekti rašte dėl valstybės lūkesčių 
iškelti VMU veiklos tikslai, VMU veiklos 
strategijoje numatyti tikslai ir veiklos rodikliai, 
kad būtų teikiama informacija apie VMU 
veiklos planus ir įvykius, turinčius reikšmę 
VMU veiklai, veiklos rezultatus. 

VMU valdyba teikia AM išvadas dėl VMU veiklos 
strategijos projekto, dėl ataskaitinių finansinių metų VMU 
veiklos ataskaitos, nustato įmonės veiklos rodiklius, iš 
anksto pritaria VMU pirkimų sandoriams dėl darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo, kurių kiekvieno vertė be pridėtinės 
vertės mokesčio didesnė kaip 300 000 Eur.  

 
VMU vadovas teikia įmonės valdybai ir AM veiklos 
ataskaitas. 

 
VMU vadovas nuolatos teikia informaciją apie įmonės 
planus ir įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai.  

 
VMU vadovas teikia valdybai susipažinti VMU veiklos 
politiką nustatančių vidaus teisės aktų projektus. 
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5.  Korupcijos prevenciją 
formuojantys, koordinuojantys ir 
kontroliuojantys subjektai  

 

Seimas parengė ir patvirtino ilgalaikę 
valstybinę saugumo stiprinimo programą – 
Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su 
korupcija 2015-2025 metų programą toliau – 
Nacionalinė programa). Programos 
strateginis tikslas – sumažinti korupcijos 
mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą 
viešajame ir privačiame sektoriuose; 

Vyriausybė rengia naujo periodo 
Nacionalinę programą, organizuoja jos 
įgyvendinimą ir kontrolę; teikia Seimui 
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijai 
įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų 
priėmimo, pakeitimo ir papildymo ir kt., 
parengė ir patvirtino Lietuvos Respublikos 
nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 
metų programos įgyvendinimo 2020-2022 
metų tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – 
Tarpinstitucinis veiklos planas); 

Specialiųjų tyrimų tarnyba  (toliau – 
STT) dalyvauja Vyriausybei rengiant 
Nacionalinę programą, teikia pasiūlymus dėl 
jos papildymo ar pakeitimo; įgyvendina 
korupcijos prevencijos priemones ir 
Nacionalinę programą ir kt., dalyvauja 
Vyriausybei organizuojant Nacionalinės 
programos įgyvendinimą ir kontrolę, atlieka 
jos įgyvendinimo rezultatų stebėseną, teikia 
siūlymus dėl šios programos ar jos 
įgyvendinamųjų dokumentų tikslinimo, 
atlieka Tarpinstitucinio veiklos plano 
rezultatų stebėseną. 

AM programos įgyvendinimas per VMU korupcijos 
prevencijos priemonių planus. 

 
Nacionalinės programos tikslų įgyvendinimas VMU 
diegiant AVS įmonėje bei savo veiksmais ir sprendimais 
prisidedant prie šios programos įgyvendinimo. 

 
Atliekamas privačių interesų deklaravimas ir interesų 
konfliktų valdymas. 

 
STT korupcijos rizikos analizės išvada (2014 m. dėl GMU 
veiklos, 2020 m. dėl miškotvarkos). 

Kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
VMU veiklos srityse nustatymas, išvadą pateikiant AM. 

 

6. Korupcijos prevenciją 
kontroliuojančių subjektų 
partneriai 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau 
– VTEK), Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybės 
kontrolė, prokuratūra, policija, Valstybinė 
mokesčių inspekcija, valstybės ir 

AM programos įgyvendinimas per VMU korupcijos 
prevencijos priemonių planus. 
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savivaldybių įstaigų imuniteto padaliniai, 
verslas ir aktyvi visuomenė, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas ir žiniasklaidą. 
 
Nacionalinę programą pagal kompetenciją 
įgyvendina ministerijos, STT, Lietuvos 
Respublikos generalinė prokuratūra, Viešųjų 
pirkimų tarnyba, VTEK, kitos valstybės ir 
savivaldybių institucijos ir įstaigos. 
Nevyriausybinės organizacijos, 
suinteresuotos visuomeninės grupės ir 
privataus sektoriaus subjektai savo 
veiksmais prisideda prie Nacionalinės 
programos vykdymo, jos tikslų ir uždavinių 
pasiekimo. Nacionalinės programos 
vykdytojai kartą per metus teikia STT apie 
Nacionalinės programos eigą bei kitą būtiną 
informaciją. Tarpinstitucinio plano vykdytojai 
nustatytu periodiškumu teikia informaciją 
STT apie plano įgyvendinimo eigą ir 
rezultatus.  

VMU veiklos strategijos 2019-2023 metams 
įgyvendinimas. 

 
Nacionalinės programos tikslų įgyvendinimas VMU, 
diegiant AVS įmonėje bei savo veiksmais ir sprendimais 
prisidedant prie šios programos įgyvendinimo. 

 
Atliekamas privačių interesų deklaravimas ir interesų 
konfliktų valdymas. 

 
STT korupcijos rizikos analizės išvada (2014 m. dėl GMU 
veiklos, 2020 m. dėl miškotvarkos). 

 
Kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
VMU veiklos srityse nustatymas, išvadą pateikiant AM. 

Dalinimasis gerąja patirtimi korupcijos prevencijos srityje. 

7. Korupcijos prevenciją vykdantys 
subjektai 

Vyriausybė rengia naujo periodo 
Nacionalinę programą ir organizuoja jos 
įgyvendinimą bei kontrolę; teikia Seimui 
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijai 
įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų 
priėmimo, pakeitimo ir papildymo ir kt., 
rengia ir tvirtina Tarpinstitucinį veiklos planą; 
VTEK  analizuoja valstybės tarnautojų ir 
jiems prilygintų asmenų etikos problemas ir, 
siekdama panaikinti prielaidas viešųjų ir 
privačių interesų konfliktui valstybinėje 
tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl kovos su 
korupcija programų, teisės aktų priėmimo bei 
tobulinimo, įgyvendina jai pavestas 
korupcijos prevencijos priemones ir kt.; 

AM programos įgyvendinimas per VMU korupcijos 
prevencijos priemonių planus. 
Atliekamas privačių interesų deklaravimas ir interesų 
konfliktų valdymas.  
Kreipiamasi į VTEK dėl VMU pareigybių, kurias einantys 
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo 
nustatymo. 
STT korupcijos rizikos analizės išvada (2014 m. dėl GMU 
veiklos, 2020 m. dėl miškotvarkos). 
VMU veiklos strategijos 2019-2023 metams 
įgyvendinimas. 
Įsteigtas Prevencijos skyrius, kuriam pavesta vykdyti 
korupcijos prevenciją ir kontrolę VMU, nustatytos skyriaus 
funkcijos ir teisės. 
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STT dalyvauja Vyriausybei rengiant 
Nacionalinę programą, teikia pasiūlymus dėl 
jos papildymo ar pakeitimo; įgyvendina 
korupcijos prevencijos priemones ir 
Nacionalinę programą ir kt., atlieka šakinių 
kovos su korupcija programų įgyvendinimo 
stebėseną; dalyvauja Vyriausybei 
organizuojant Nacionalinės programos 
įgyvendinimą ir kontrolę, atlieka jos 
įgyvendinimo rezultatų stebėseną, teikia 
siūlymus dėl šios programos ar jos 
įgyvendinamųjų dokumentų tikslinimo, 
atlieka Tarpinstitucinio veiklos plano 
rezultatų stebėseną. 
kitos valstybės ir savivaldybių 
institucijos, įstaigos ir įmonės, viešosios 
įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra 
valstybės ar savivaldybės institucija ar 
įstaiga, Lietuvos Respublikos juridiniai 
asmenys (nevalstybinės įstaigos) privalo 
užtikrinti, kad būtų vykdomi korupcijos 
prevenciją nustatančių teisės aktų 
reikalavimai; pagal kompetenciją rengia ir 
tvirtina kovos su korupcija programas; 
nedelsdamos šalina korupcijos prevenciją 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
pažeidimus; Vyriausybės nustatyta tvarka 
teikia STT pareigūnams informaciją, 
reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti ir 
kt. 

Nagrinėjama ir taikoma VMU veikloje iš korupcijos 
prevenciją vykdančių įstaigų gauta metodinė informacija 
korupcijos prevencijos klausimais. 
Nacionalinės programos tikslų įgyvendinimas VMU, 
diegiant AVS įmonėje bei savo veiksmais ir sprendimais 
prisidedant prie šios programos įgyvendinimo. 
Teikiama STT pareigūnams informacija, reikalinga 
korupcijos rizikos analizei atlikti. 
Kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
VMU veiklos srityse nustatymas, išvadą pateikiant AM. 
Teisės aktų nustatyta tvarka VMU kreipiasi į STT dėl 
informacijos, apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį 
pareigas VMU. 
VMU, pagal STT paklausimus, teikia prašomą informaciją 
apie asmenį, siekianti eiti  pareigas valstybės ar 
savivaldybės įstaigoje ar įmonėje. 
VMU praneša STT, ikiteisminio tyrimo įstaigai ar kitai 
kompetentingai institucijai ar įstaigai apie galimas 
nusikalstamas veikas ar administracinius nusižengimus. 
VMU įdiegė Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo 
kanalą ir įgyvendina Pranešėjų apsaugos įstatymo ir su 
juos susijusių teisės aktų reikalavimus; įdiegė 
„Pasitikėjimo liniją“, kuria asmenys gali tiek anonimiškai, 
tiek neanonimiškai pranešti apie teisės pažeidimus; įdiegė 
el. paštą ivykiupranesimai@vmu.lt, skirtą teikti informaciją 
apie VMU įvykusius reikšmingus įvykius. 
VMU regioniniai padaliniai pasitvirtino vidaus kontrolės 
priemonės planus ir įgyvendina juose nustatytas 
priemones. 
Prevencijos skyrius atlieka VMU vidaus norminių teisės 
aktų, rizikingų viešųjų pirkimų antikorupcinį vertinimą, 
pateikiant rengėjams pastabas ir pasiūlymus. 
Mokomi darbuotojai korupcijos prevencijos klausimais, 
rengiamos įvairios rekomendacijos, informaciniai 
pranešimai korupcijos prevencijos srityje. 

mailto:ivykiupranesimai@vmu.lt
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Informacija apie VMU vykdomą korupcijos prevenciją 
skelbiama įmonės internetinėje svetainėje. 

8. Bendradarbiaujančios institucijos 
korupcijos prevencijos srityje 

STT,  
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,  
AM,  
VTEK,  
Viešųjų pirkimų tarnyba,  
Konkurencijos taryba,  
Valstybinė miškų tarnyba,  
prokuratūra,  
policija,  
valstybės ir savivaldybių įstaigos ir įmonės,  
visuomenė. 

 

VMU informuoja teisėsaugos institucijas ir kitas kontrolės 
institucijas apie nustatytus ar įtariamus teisės pažeidimus, 
nusikalstamas veikas, išaiškėjus vykdant įmonės veiklą; 
Siekiant užkardyti ir / ar atskleisti teisės pažeidimus, VMU 
sudaro teisėsaugos institucijų pareigūnams galimybes 
naudotis įmonės darbo priemonėmis, sistemomis, 
transporto priemonėmis ir kt., rengia bendras 
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos 
priemones, renginius ir kt. 
VMU teikia įvertinti VTEK išvadas dėl galimų darbuotojų 
viešųjų ir privačių interesų pažeidimų. VTEK atliekant 
tyrimą šioje srityje, teikia prašomą informaciją. 
Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis 
ir įstaigomis, įmonėmis, nagrinėjant gautus pranešimus 
apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, dalinantis 
gerąją korupcijos prevencijos praktika. 
Prisideda prie AM programos įgyvendinimo. 
Dalyvauja STT organizuojamose diskusijose korupcijos 
prevencijos srityje; 
Reaguoja į visuomenės teikiamą informaciją apie galimus 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įmonės veikloje, 
skelbia informaciją apie VMU veiklą. 

9. Jungtinė profesinių sąjungų 
atstovybė 

Kolektyvinė sutartis. VMU derina darbo užmokesčio sistemą, vykdo 
informavimą – konsultavimą dėl vidaus teisės aktų 
tvirtinimo, keitimo pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas. 

10. Darbuotojai, samdomi darbininkai, 
praktikantai 

Darbo sutartys. 
Praktikos atlikimo sutartys. 

 

VMU strategijos dalis: socialiai atsakingo elgesio 
skatinimas; patrauklus darbdavys visuose Lietuvos 
regionuose; VMU darbuotojai yra lojalūs, kompetentingi ir 
darbštūs specialistai; VMU pastebimas ir sąžiningai 
vertinamas kiekvieno darbuotojo indėlis ir nuopelnai; VMU 
organizacijos kultūra pagrįsta tarpusavio pagalba ir 
pagarba kiekvienam Lietuvos piliečiui. 
Patvirtinti Darbuotojų etikos kodeksas, Antikorupcinė 
politika, Interesų konfliktų vengimo politika, Lygių 
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galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašas, VMU darbo 
tvarkos taisyklės. 
Pasirašyta Kolektyvinė sutartis, kuri taikoma visiems VMU 
darbuotojams. 

11. Veiklos partneriai Veiklos sutartys su rangovais, prekių ir 
paslaugų tiekėjais. 

Teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, 
laikymasis. 
Viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų laikymasis, įgyvendinimas 
sudarytų sutarčių vykdymo procese.  
Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašo patikra. 

12. Vietinės bendruomenės Lūkesčiai – kad miškotvarkos, 
miškininkystės veikla būtų vykdoma 
skaidriai, laikantis teisės aktų reikalavimų. 

Teikiama informacija apie valstybinės reikšmės miškų 
plotų schemų tikslinimo, apie valstybinės žemės sklypo 
miško vidinės miškotvarkos projektus, sudarant sąlygas 
pateikti pastabas ir pasiūlymus. 
Teikiama informacija apie rengiamas miškų tvarkymo 
schemas. 

13. Medžiotojai Kad racionaliai būtų naudojami 
medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, būtų 
laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių 
medžiokles, nuostatų. 

Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų 
laikymasis. 
Skelbiama informacija apie organizuojamas medžiokles 
profesionalios medžioklės plotuose ir medžioklės įkainiai. 
VMU atstovai dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų limitų 
nustatymo komisijoje ir teikia šiai komisijai informaciją apie 
elninių žvėrių miško želdiniams, žėliniams ir kitiems 
medynams daromo neigiamo poveikio pokytį. 

14. Privačių miškų  valdytojai, 
savininkai, ūkininkai 

Lūkesčiai - kad skaidriai ir efektyviai VMU 
naudotų bendrosioms miškų ūkio reikmėms 
tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms 
miškuose įgyvendinti valstybės biudžeto 
lėšas. 

Miškų inventorizavimas, apskaita, valstybinių miškų 
miškotvarkos projektai rengiami, valstybinė miško 
priešgaisrinė apsaugos sistema organizuojama, stichinių 
nelaimių padariniai ir masinių ligų bei kenkėjų žindiniai 
likviduojami, miško kelių taisymas organizuojamas ir kt. 
veikla vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka. 
Konsultuojami privačių miškų savininkai miškininkavimo 
klausimais ir vykdoma švietėjišką veikla miškų ūkio 
klausimais. 

15. Nacionalinė mokėjimų agentūra Bendradarbiavimo sutartimi, VMU 
įsipareigojo, kad padedant užtikrinti tinkamą 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos bei Lietuvos kaimo plėtros 2014-

Nustatytu periodiškumu teikiama ataskaita bei patikinimo 
pareiškimas. 
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2020 metų programos vykdymą ir neturint 
Standarto ISO-IEC 27001, užtikrina tą patį 
informacijos  saugumo lygį pagal Standarto 
reikalavimus, numatytus A priedo A.6 
(Informacijos saugumo organizavimas), A.7 
(Žmogiškųjų išteklių saugumas), A.9 
(Prieigos valdymas), A.11 (Fizinis ir aplinkos 
saugumas), A.12 (Darbo saugumas), A.13 
(Ryšių saugumas) punktuose. 

Teikimas prašomos informacijos, Nacionalinei mokėjimų 
agentūrai atliekant VMU atliekamų deleguotų funkcijų 
atitikimo informacijos saugumo standarto ISO:27001 
reikalavimams ir atitikimo sukčiavimo prevencijos gairių 
taikymo reikalavimams patikrinimą. 

 
Teikiama informacija apie VMU patvirtintus vidaus teisės 
aktus, susijusius su informacijos sauga. 

16. Visuomenė Lietuvos miškingumo didinimas, biologinės 
įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimas, 
klimato kaitos švelninimas, meilė gamtai. 
Didėjantis visuomenei teikiamų paslaugų 
prieinamumas ir kokybė. 

VMU veiklos strategija yra sukurta ir orientuota į šių 
visuomenės poreikių tenkinimo siekimą. 

17. Žiniasklaida Būtų užtikrintas VMU veiklos skaidrumas ir 
viešumas. 

VMU žiniasklaidos atstovams teikia informaciją teisės aktų 
nustatyta tvarka (Bendravimo su žiniasklaida aprašas). 
Vieša informacija apie VMU veiklą skelbiama interneto 
svetainėje. 

18.  Kiti įsipareigojimai Priemonė „Aplinkos monitoringo ir kontrolės 
stiprinimas“ miškų priešgaisrinės apsaugos 
techninių pajėgumų atnaujinimui ir 
tobulinimui. Projektą įgyvendinanti institucija 
– Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

Pateiktas projektinis pasiūlymas ir investicinis projektas, 
vykdomi pirkimai, teikiamos projekto vykdymo ataskaitos. 

  Tarptautinis mokslinis projektas, kurio metu 
nagrinėjami esami ir alternatyvūs 
miškininkavimo modeliai, kurių paskirtis yra 
užtikrinti aplinkos, ekonominių bei socialinių 
miško funkcijų darną. Projekto koordinatorius 
ir administratorius – Švedijos žemės ūkio 
mokslų universitetas. 

Darbų ataskaitos teikiamos Europos komisijai. 

 
_________________________ 

 


