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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 

Duomenys apie priemonių įgyvendinimą 

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) 

• VMU direktorius 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-
199 patvirtino Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 
įgyvendinimo kontrolės vykdymo tvarkos aprašą; 

• Parengta šio aprašo atmintinė darbuotojams, įvardinant jų 
prievoles privačių interesų deklaravimo srityje.  

• VMU direktorius 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-
197 patvirtino Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 
pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti 
privačius interesus, sąrašą į kurį įtrauktos ir pareigos, 
atliekamos viešųjų pirkimų procedūrose, dėl kurių 
vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 
str. 3 d. 8 p. ir 5 str. 6 d., privaloma iki dalyvavimo viešųjų 
pirkimų procedūrose pradžios deklaruoti privačius interesus. 

• Taip pat buvo atlikta prevencinė kontrolė, kurios metu 
patikrinta apie 900 pirkimuose dalyvaujančių asmenų dėl 
privačių interesų deklaracijų pateikimo. Asmenims, 
nepateikusiems deklaracijų ar deklaracijose nenurodžius 
dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, buvo pateikti 
pranešimai apie prievolę deklaruoti privačius interesus. 

 

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) 

Buvo kreiptasi konsultacijos į Vyriausiąją tarnybinės etikos 

komisiją ir į VĮ VMU viešųjų pirkimų sistemos tvarkytoją, prašant 

įdiegti Privačių interesų deklaravimo sistemos (Pinreg) ir VMU 

viešųjų pirkimų sistemos sąsają, kad darbuotojui jungiantis į VMU 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą, ši sistema automatiškai 

susijungusi su Pinreg patikrintų ar darbuotojas yra deklaravęs 

privačius interesus. Tačiau buvo gautas atsakymas, kad tokia 

sąsaja nėra galima. 



Kadangi buvo nustatyta, kad nėra galimybės VĮ VMU viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje padaryti, kad darbuotojui nebūtų 

leidžiama toliau atlikti jokių veiksmų, jei jis nėra deklaravęs 

privačių interesų, VĮ VMU viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje buvo įdiegtas funkcionalumas, kurio pagalba 

darbuotojams jungiantis į šią sistemą periodiškai teikiamas 

pranešimas (iššokantis langelis), kuriuo informuojama apie 

prievolę deklaruoti privačius interesus, patvirtinant, kad 

darbuotojas susipažino su šio pranešimu. 

               

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) 

 

 

VMU direktorius 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-183 

patvirtino Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos aprašą, kuriame nustatė 

procedūras vykdomas viešųjų pirkimų informacinės sistemos 

pagalba, bei įtvirtino pareiga viešųjų pirkimų dalyviams deklaruoti 

privačius interesus, o pirkimo vykdytojui pareigą atlikti privačių 

interesų deklaravimo kontrolę. 

 
 

 
__________________________________ 




