
PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos

generalinio direktoriaus

2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-53

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - LR STT) 2022-01-

28 rašte Nr. 4-01-749 pateiktos pastabos

Atsižvelgta / neatsižvelgta į pasiūlymą. Esant 

nesutikimui su pasiūlymu, nurodomos to priežastys 

ir motyvai

Priemonės skirtos korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytiems korupcijos 

rizikos veiksniams mažinti / pašalinti

Atsakingas už 

priemonių 

vykdymą

Įvykdymo 

terminas

Pastabos

Per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo dienos paskelbti  

valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau - VMU) interneto svetainėje ir 

pateikti nuorodą LR STT į skelbiamą informaciją apie tai, kaip yra ar bus 

įgyvendinami  LR STT 2022-01-28 raštu Nr. 4-01-749 pateiktoje išvadoje Dėl 

korupcijos rizikos analizės valstybinės įmonės Valstybinių miškų urėdijos veiklos 

srityse (toliau - Išvada) pateikti pasiūlymai, arba nurodyti nesutikimo su 

pasiūlymais priežastis ir motyvus, alternatyvias priemones, skirtas korupcijos 

Atsižvelgta ir įvykdyta 1. Parengti priemonių planą Išvadoje nurodytiems rizikos veiksniams mažinti / šalinti ir 

patvirtintą priemonių planą pateikti Prevencijos skyriui paskelbti VMU interneto 

svetainėje.                                                                                                                                       

2. Pateikti LR STT nuorodą į VMU interneto svetainėje paskelbtą priemonių planą. 

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas, 

Prevecnijos 

skyriaus vadovas

2022-04-27

Praėjus ne daugiau kaip vieniems metams nuo korupcijos rizikos analizės išvados 

gavimo dienos paskelbti VMU interneto svetainėje ir pateikti nuorodą LR STT į 

skelbiamą informaciją apie tai, kurie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai 

pasiekti mažinant Išvadoje nustatytą riziką ir (ar) šalinant rizikos veiksnius, ar 

buvo įgyvendinti šioje išvadoje pateikti ar alternatyvūs pasiūlymai, arba pagrįsti, 

kodėl tokių veiksmų nesiimta.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti 1. Parengti priemonių plano įgyvendinimo ataskaitą ir patvirtintą priemonių planą pateikti 

Prevencijos skyriui paskelbti VMU interneto svetainėje.                                                   

2. Pateikti LR STT nuorodą į VMU interneto svetainėje paskelbtą ataskaitą.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas, 

Prevecnijos 

skyriaus vadovas

2023-01-27

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2022-01-28 raštu Nr. 4-01-

749 pateiktoje išvadoje Dėl korupcijos rizikos analizės valstybinės įmonės 

Valstybinių miškų urėdijos veiklos srityse (toliau - Išvada) pateikti 

pasiūlymai

Atsižvelgta / neatsižvelgta į pasiūlymą. Esant 

nesutikimui su pasiūlymu, nurodomos to priežastys 

ir motyvai

Priemonės skirtos korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodytiems korupcijos 

rizikos veiksniams mažinti / pašalinti

Atsakingas už 

priemonių 

vykdymą

Įvykdymo 

terminas

Pastabos

1.1. VMU vidaus teisės aktuose įtvirtinti aiškų regioninių padalinių vykdomų 

viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmą, kuriuo vadovaujantis būtų atliekama 

periodinė minėtų padalinių vykdomų viešųjų pirkimų kontrolė ir priežiūra (viso 

pirkimo proceso ar atskirų jo dalių).

Atsižvelgta, planuojama vykdyti 2021 metais VMU Audito skyriui atlikus Viešųjų pirkimų skyriaus veiklos auditą, veiksmų 

plane numatyta, kas pusmetį tikrinti ne mažiau kaip tris kiekvieno Regioninio padalinio 

(atsitiktine tvarka) atrinktus pirkimus/pirkimo procedūras. Prevencijos skyrius yra 

parengęs standartines tikrinimo ataskaitas/formas, kurias pildo viešojo pirkimo tikrinimą 

atlikęs asmuo.  

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

Kiekvieną 

pusmetį

1.2. Vidaus teisės aktuose nustatyti aiškią tvarką bei įmonės praktiką dėl pirkimui 

skirtos lėšų sumos atskleidimo. Apie suformuotą įmonės poziciją informuoti visus 

regioninius padalinius ir įpareigoti vadovautis praktikoje.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti
1. VMU viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos apraše nustatyti aiškią tvarką bei įmonės 

praktiką dėl pirkimui skirtos lėšų sumos atskleidimo. 

2. Apie suformuotą įmonės poziciją informuoti visus regioninius padalinius ir įpareigoti 

vadovautis praktikoje.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

2022-07-01

1. Atlikti 2021 m. žodinių sutarčių analizę ir įvertinti, kiek iš šių sutarčių galėjo būti 

sudarytos centralizuotai, rašytiniu būdu, ar racionaliai panaudotos ir naudojamos lėšos.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas 

Atlikta Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė atliko 2021 m. 

žodinių sutarčių analizę. Viešųjų pirkimų 

įstatymo pažeidimų nenustatyta, žodinių 

sutarčių santykis su nežodinėmis sutartimis yra 

nedidelis, žodinėmis sutartimis dažniausiai 

perkamos tik prekės, paslaugos, darbai, kurių 

apimtys nedidelės, kai pirkimus vykdyti 

rašytiniu būdu netikslinga arba perkama 

siekiant operatyvaus veiklos užtikrinimo. Lėšos 

naudojamos racionaliai, tačiau dalį pirkimų 

galima centralizuoti, kas yra nuolat etapais 

daroma (pvz. 2022 metais numatyti 

centralizuoti tepalų ir techninių skysčių, 

lengvųjų automobilių detalių ir remonto 

paslaugų, statybinių medžiagų, ūkinių prekių, 

prekių ir paslaugų, susijusių su darbuotojų 

sauga ir sveikata ir kiti pirkimai). 

2. Derinant metinius VMU viešųjų pirkimų planus ar jų patikslinimus, įvertinti kiekvieną 

pirkimą ir, esant poreikiui, keisti pirkimo būdą, bei spręsti klausimą dėl  pirkimų 

centralizavimo. 

VMU centrinės 

administracijos 

skyriaus vadovai ir 

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

Nuolat

1.4. Įvertinti, ar visais atvejais VMU regioninių padalinių vykdytos pagreitintos 

viešųjų pirkimų procedūros buvo atliktos pagrįstai, vadovaujantis išimtiniais 

skubos atvejais. Svarstyti galimybes vidaus teisės aktuose detaliai reglamentuoti 

pagreitinto proceso taikymo aspektus, aplinkybes ir pan.

1.5. Įvertinti paminėtų viešųjų pirkimų vykdymo procesus, jų metu priimtus 

sprendimus ir nustatyti, ar nebuvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo bei VMU 

vidaus teisės aktų nuostatos. 

Nustačius pažeidimų, imtis priemonių juos suvaldyti bei taikyti atsakomybės 

priemones pažeidimus padariusiems asmenims.

Dalinai atsižvelgta. Nesutikimo motyvas - pagreitintų 

pirkimų procedūrų sąlygos įtvirtintos Viešųjų pirkimų 

įstatyme, todėl nėra pagrindo  vidiniuose teisės aktuose 

atkartoti imperatyvias įstatymo nuostatas. 

1. Sudaryti darbo grupę, kuriai būtų pavesta įvertinti ar nebuvo pažeistos Viešųjų pirkimų 

įstatymo bei VMU vidaus teisės aktų nuostatos VMU regioniniams padaliniams vykdant 

Išvadoje paminėtus viešuosius pirkimus taikant pagreitintą viešojo pirkimo procedūrą, ar 

vykdytos šių pirkimų procedūros buvo atliktos pagrįstai, vadovaujantis išimtiniais skubos 

atvejais. 

2. Nustatyti priežastis dėl kurių ne visi Kretingos regioninio padalinio viešųjų pirkimų ir 

pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariai nedeklaravo savo interesų.     

3. Atlikti ne mažiau kaip 2 patikrinimus per metus, siekiant nustatyti ar pasirinkti 

patikrinimui viešųjų pirkimų proceso dalyviai deklaravo privačius interesus.                 4. 

Parengti ir pateikti pranešimą VMU darbuotojams, primenant apie pareigą pateikti 

privačių interesų deklaraciją dalyvaujant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras.                                                                                            

Darbo grupės 

nariai

2022-06-01

1.6. Kiekvienam VMU padaliniui peržiūrėti savo įvykdytų viešųjų pirkimų 

ataskaitas ir užtikrinti, kad jose būtų pateikta visa teisės aktuose reikalaujama 

informacija, bei atkreipti dėmesį į sutarčių, pirkimų verčių nurodymą bei sutarčių 

skelbimą laiku.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti Peržiūrėti savo įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir užtikrinti, kad jose būtų pateikta 

visa teisės aktuose reikalaujama informacija, bei atkreipti dėmesį į sutarčių, pirkimų 

verčių nurodymą bei sutarčių skelbimą laiku.

Už viešųjų pirkimų 

vykdymą atsakingi 

asmenys

Nuolat

1.7. Stiprinti viešųjų privačių interesų deklaravimo kontrolę, nustatyti priežastis, dėl 

kurių ne visi Kretingos regioninio padalinio viešųjų pirkimų ir pretenzijų 

nagrinėjimo komisijos nariai nedeklaravo savo interesų, įpareigoti visus 

viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius asmenis, turinčius pareigą tai deklaruoti, 

pateikti privačių interesų deklaracijas.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti.  1, 3 ir 4 priemonės 

įvykdytos

1. Viešųjų pirkimų elektroninėje sistemoje įdiegti automatinį pranešimą viešųjų pirkimų 

dalyviams apie prievolę pateikti privačių interesų deklaraciją.

2. Atlikti ne mažiau kaip 2 patikrinimus per metus, siekiant nustatyti ar pasirinkti 

patikrinimui viešųjų pirkimų proceso dalyviai deklaravo privačius interesus.                 3. 

Parengti ir pateikti pranešimą VMU darbuotojams, primenant apie pareigą pateikti 

privačių interesų deklaraciją dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

4. VPO apraše nustatyta: "Deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimo kontrolė. 

Pirkimo vykdytojas (jei Komisija, atitinkamai Komisijos sekretorius) patikrina, ar visi 

pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir 

nešališkumo deklaraciją, o pirkimo vykdytojai deklaravę privačius interesus, nurodydami 

savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose.

Kai pirkimuose dalyvauja ekspertai, pirkimo vykdytojas (jei Komisija, atitinkamai 

Komisijos sekretorius), prieš pradėdamas vykdyti pirkimo procedūras, patikrina, ar 

paskirti ekspertai:

1) yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją; 2) yra 

deklaravę privačius interesus, nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų 

procedūrose.

Jeigu darbuotojas iki dalyvavimo  pirkimų procedūrose nepateikia privačių interesų 

deklaracijos arba yra pakankamas pagrindas manyti, kad jo dalyvavimas pirkimo 

procedūroje sukeltų ar galėtų sukelti interesų konfliktą, jis turi nusišalinti arba turi būti 

nušalintas VMU direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu teisės aktų nustatyta 

tvarka.

Privačių interesų atitikties pareigūnas, Prevencijos skyriaus vadovas ar jo pavedimu 

paskirtas kitas skyriaus vyriausiasis specialistas, kiti VMU įgalioti darbuotojai, gali atlikti 

pirkimuose dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaravimo kontrolę.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas, 

Privačių interesų 

atitikties 

pareigūnas

Atlikta, 

atliekama 

nuolat.

Viešųjų pirkimų elektroninėje sistemoje 

(EcoCost) įdiegtas pranešimas, kuris 

siunčiamas automatiškai, primindamas apie 

prievolę deklaruoti privačius interesus. 

 2.1. Vidaus teisės aktuose aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyti viešojo pirkimo 

būdo parinkimo mechanizmą ir procedūras, įtvirtinti nuostatas apie sprendimus 

priimančius asmenis, taip pat viešojo pirkimo būdo pakeitimo ir kitus būtinus 

aspektus.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti VMU viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše nustatyti viešojo pirkimo būdo 

parinkimo mechanizmą ir procedūras, įtvirtinti nuostatas apie sprendimus priimančius 

asmenis, taip pat viešojo pirkimo būdo pakeitimo aspektus.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

2022-07-01

2.2. Esant aplinkybėms, kai iš anksto yra žinoma apie visų pirkimų poreikį ir 

apimtis, planuojamas pirkti tokias pačias prekes, paslaugas ar darbus, įpareigoti 

pirkimo vykdytoją kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti, ar nebus pažeidžiami VPĮ 17 

straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai viešai 

nepaskelbus apie pirkimus ir nesudarius galimybių visiems norintiems dalyvauti 

pirkimuose ir pateikti pasiūlymus.

Atsižvelgta, planuojama vykdyti VMU viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše nustatyti: esant aplinkybėms, kai iš 

anksto yra žinoma apie visų pirkimų poreikį ir apimtis, planuojamas pirkti tokias pačias 

prekes, paslaugas ar darbus, VMU centrinės administracijos skyriaus vadovas, 

kuruojantis atitinkamą veiklą, kiekvienu konkrečiu atveju įpareigojamas įvertinti, ar 

nebus pažeidžiami VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo 

principai viešai nepaskelbus apie pirkimus ir nesudarius galimybių visiems norintiems 

dalyvauti pirkimuose ir pateikti pasiūlymus. 

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

2022-07-01

2.3. Svarstyti pagal galimybes atskirti viešųjų pirkimų inicijavimo ir priežiūros, 

organizavimo ir atlikimo, pasiūlymų vertinimo ir vykdymo kontrolės funkcijas ir jas 

pavesti skirtingiems vykdytojams.

Žr.pastabose. Įgyvendinta Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

Atlikta Viešųjų pirkimų procedūrų stadijos, kaip 

inicijavimas ir priežiūra yra atliekami visiškai 

skirtingų asmenų (net atitinkamą VMU veiklą 

kuruojančių skyrių). Pirkimų inicijavimas 

tiesiogiai susijęs su pirkimo objekto poreikio 

išraiška.  Tiekėjų pateiktų pasiūlymų 

vertinimas atliekamas ne vieno asmens, 

dažniausiai Viešųjų pirkimo komisijos narių. 

Dėl techninių parametrų vertinimo pateikiama 

atitinkamos srities žinovo nuomonė, kuria 

vadovaujamasi priimant sprendimus Viešųjų 

pirkimų komisijos posėdžiuose. Šis Jūsų 

išvadoje pateiktas pasiūlymas jau yra 

įgyvendintas.

2.4. Paspartinti viešųjų pirkimų centralizavimo procesą, pradedant nuo regioninių 

padalinių vykdomų mažos vertės pirkimų.

2.5. Nesant visiškai centralizuoto viešųjų pirkimų proceso, vidaus teisės aktuose 

nustatyti aiškią tvarką, kaip yra parenkamas konkretus centralizuotai įsigytinas 

viešojo pirkimo objektas. Pavyzdžiui, teisės aktuose galėtų būti nustatyti šie 

kriterijai: padalinių, kurie suplanavo vienodą poreikį, skaičius, pirkimo objekto 

parametrai yra universalūs ir tinka daugumai padalinių, ar centralizavus pirkimą 

bus gautas teigimas masto ekonomijos efektas ir pan.

Įgyvendinama. Centralizavimas vyksta pagal numatytus 

VMU strateginio plano rodiklius. 

1.Sudarant, tikslinant metinį viešųjų pirkimų planą ir nustačius, kad regioniniai padaliniai 

suplanavo pirkimus, kuriais planuojamos pirkti tos pačios prekės, paslaugos ar darbai, 

spręsti klausimą dėl šių pirkimų centralizavimo, išskyrus atvejus, kai:                                                                                                                    

1) dėl administravimo sąnaudų centralizuoti pirkimą ekonomiškai netikslinga;

2) iš anksto negalima numatyti pirkimų poreikio;                                                                  

3) pirkimas specifinis ir reikalingas tik konkrečiam RP;                                                           

4) būtinas operatyvus veiklos užtikrinimas;                                                                     5) 

kiti išimtiniai atvejai, suderinti su Viešųjų pirkimų skyriaus vadove.

2. VPO apraše reglamentuoti aukščiau nurodytus principus.

Visi VMU centrinės 

administracijos 

skyrių vadovai ir 

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

Nuolat

2022-09-01

2.6. Tobulinti VMU vidaus teisinį reglamentavimą ir:

2.7. Siekiant užtikrinti objektyvų ir nešališką gautų pretenzijų nagrinėjimą ir 

sprendimų dėl jų priėmimą, sudaryti pretenzijų nagrinėjimo komisiją.

2.8. Papildyti Viešųjų pirkimo organizavimo tvarkos aprašą ir įtvirtinti pretenzijų 

nagrinėjimo komisijos narių teises, pareigas, atsakomybę, pretenzijų nagrinėjimo 

tvarką.

Pastabos nagrinėjamos, vertinamos. Sprendimas dėl 

Pretenzijų nagrinėjimo komisijos bus priimtas pagal 

numatytą įvykdymo terminą.

Atlikti žmogiškųjų ištelių kaštų naudos analizę - Pretenzijų nagrinėjimo komisijos narių 

veiklos aspektu.

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

2022-12-31 Vertinamos šios faktinės veiklos aplinkybės - 

VMU pretenzijas nagrinėja Viešųjų pirkimų 

komisija.  Pretenzijos nagrinėjamos nešališkai 

ir objektyviai.  Gavus Tiekėjo pretenziją 

pateiktos pretenzijos kopija teikiama ir viešųjų 

pirkimų priežiūrą vykdančiai institucijai - 

Viešųjų pirkimų tarnybai. Viešųjų pirkimų 

tarnybai paprašius, visi dokumentai, tame 

tarpe ir atsakymas į pretenziją yra pateikiami. 

Sudarius Pretenzijų nagrinėjimo komisiją, 

komisijos nariai turėtų visapusiškai įsigilinti į 

pirkimo dokumentus, jų esmę, tai reiškia, kad 

nepriklausomai, kuriame etape gauta 

pretenzija, būtų privaloma grįžti į pirkimo 

dokumentų rengimo pradžią, visų Viešųjų 

pirkimų komisijos priimtų sprendimų 

vertinimą/analizę ir bet kokiu atveju Pretenzijų 

komisijai reiktų teikti informaciją/paaiškinimus 

apie pirkimo objekto specifiką, kaip 

pvz.technines charakteristikas. Tuo tarpu 

Viešųjų pirkimų komisijos sudėtyje (pagal 

generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą 

Viešųjų pirkimų komisijos  sudarymo tvarką) 

yra specialias žinias turintis komisijos narys.  

Prevencinė pirkimų kontrolė apima visus 

viešųjų pirkimų etapus - pagal VPO aprašo  

nuostatas, direktorius, esant pranešimui ar 

kitiems duomenims, gali bet kuriuo pirkimų 

vykdymo etapu pavesti atlikti prevencinę 

pirkimų kontrolės procedūrą, pradėti darbo 

pareigų atlikimo ištyrimo procedūrą ar pavesti 

atlikti kitus kontrolės veiksmus.

PRIEMONIŲ PLANAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2022 M. SAUSIO 28 D. IŠVADOJE DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLOS SRITYSE NURODYTIEMS KORUPCIJOS 

RIZIKOS VEIKSNIAMS SUMAŽINTI AR PAŠALINTI

1. Priemonės atsižvelgiant į Išvadoje pateiktas kritines antikorupcines pastabas:

1.3. Atlikti žodinių sutarčių analizę ir įvertinti, kiek iš šių sutarčių galėjo būti 

sudarytos centralizuotai, rašytiniu būdu, ar racionaliai panaudotos ir naudojamos 

lėšos.

Atsižvelgta, 1 priemonė įvykdyta

2. Priemonės atsižvelgiant į Išvadoje pateiktas kitas antikorupcines pastabas:  

2.6.1. nustatyti praplėstas viešųjų pirkimų kontrolės ribas, kad prevencinė pirkimų 

kontrolė apimtų visus viešųjų pirkimų etapus, pradedant nuo pirkimų planavimo iki 

sutarčių vykdymo priežiūros;

2.6.2. numatyti minimalų tikrinamų viešųjų pirkimų skaičių ir periodiškumą, 

pavyzdžiui, prevencinę kontrolę vykdyti ne rečiau kaip kartą per pusmetį 

(patikrinami ne mažiau kaip X pirkimų – iš jų ne mažiau kaip X pirkimų, kuriuos 

atlieka pirkimų organizatorius, ne mažiau kaip X pirkimų), kurią atliktų Viešųjų 

pirkimų komisija, atsitiktinės atrankos būdu pasirinkdama VMU pirkimų 

dokumentus, tikrindama jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, nustatydama ir 

vertindama galimus rizikos veiksnius.

Atsižvelgta, vykdoma 2021 metais VMU Audito skyriui atlikus Viešųjų pirkimų skyriaus veiklos auditą, veiksmų 

plane numatyta, kas pusmetį tikrinti ne mažiau kaip tris kiekvieno Regioninio padalinio 

(atsitiktine tvarka) atrinktus pirkimus/pirkimo procedūras. Prevencijos skyrius yra 

parengęs standartines tikrinimo ataskaitas/formas, kurias pildo viešojo pirkimo tikrinimą 

atlikęs asmuo.  

Viešųjų pirkimų 

skyriaus vadovas

Kiekvieną 

pusmetį


