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VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2023 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Atsakingas
padalinys

Miškų ūkio
priežiūros
skyrius

1.

Savivaldybėse ir seniūnijose organizuoti
Vykdyti visuomenės
susitikimus su vietos gyventojais, aptarti esamas švietimą, užtikrinti miškų
miškų problemas, miškų savininkų teises ir
sektoriaus skaidrumą.
pareigas, miškų ūkio priežiūrą vykdančių
darbuotojų veiklą.

Visuomenės informavimas
apie ūkininkavimą šalies
miškuose ir miškų ūkio
priežiūrą vykdančių
pareigūnų darbą

Po 12
susitikimų
kasmet.

2.

Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams
organizuoti kursus bei seminarus korupcijos
prevencijos, viešų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje temomis.

Vykdyti darbuotojų
švietimą, kelti jų
kvalifikaciją korupcijos
prevencijos, viešų ir
privačių interesų derinimo
valstybės tarnybos srityje.

Aukštesnė miškų ūkio
priežiūrą vykdančių
pareigūnų kvalifikacija

Po 1 seminarą Miškų ūkio
2021 ir 2023 m. priežiūros
skyrius

3.

Viešai skelbti vykdomų pagrindinių miško
kirtimų (išduotų kirtimų leidimų) lokalizacijos
žemėlapius.

Skatinti visuomenės
dalyvavimą neteisėtų
kirtimų prevencijoje.
Viešinti kirtimo teritorijas.

Vieša informacija apie
pagrindinių miško kirtimų
(išduotų kirtimų leidimų)
vietą.

Nuolat

4.

Periodiškai tikrinti veiklą, įvertinant išduotų
leidimų kirsti mišką teisėtumą, vidinės
miškotvarkos projektų derinimo pagrįstumą bei
miškų inventorizacijos patikrinimų kokybę.

Periodiškai vertinti ir viešai Efektyvesnė ir skaidresnė
Nuolat
aptarti darbo rezultatus.
miškų ūkio priežiūrą
vykdančių pareigūnų veikla.

Miškų ūkio
priežiūros
skyrius

5.

Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją
apie planuojamus visų rūšių ir apimties
pirkimus.

Užtikrinti viešųjų pirkimų
skaidrumą.

Bendrųjų reikalų
skyrius

Padidėjęs nepakantumas
korupcijai, laiku pateikta ir
atnaujinta informacija.

Nuolat

Miškų kadastro
skyrius
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Eil.
Nr.

Priemonė

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Atsakingas
padalinys

6.

Užtikrinti Tarnybos darbuotojo, planuojančio ir Vykdyti darbuotojo
vykdančio viešuosius pirkimus, kvalifikacijos
švietimą, keliant
tobulinimą.
kvalifikaciją korupcijos
prevencijos srityje.

Padidėjęs nepakantumas
Nuolat
korupcijai ir viešųjų pirkimų
efektyvumas.

Bendrųjų reikalų
skyrius

7.

Teisminių bylų analizė, skundų pranešimų dėl
galimai korupcinio pobūdžio veikų
nagrinėjimas.

Kelti darbuotojų ir
teisininkų kvalifikaciją
pagal savo kompetenciją.

Pateiktos išvados ir
Kasmet
pasiūlymai dėl efektyvesnės
ir skaidresnės miškų
kontrolę vykdančių
pareigūnų veiklos.

Bendrųjų reikalų
ir Miškų ūkio
priežiūros
skyriai

8.

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas

Nustatyti konkrečius
veiksnius, įvykius bei
aplinkybes, galinčias
sudaryti prielaidas
darbuotojams padaryti
korupcinio pobūdžio
pažeidimus

Rekomendacijos, kurios
Kasmet
padėtų valdyti nustatytus
korupcijos rizikos veiksmus

Darbuotojas,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją

9.

Sudaryti sąlygas pranešti apie korupcijos
Sukurti vidinį pranešimų
apraiškas ar įtarimus telefonu, elektroniniu paštu kanalą
atvirai ar anonimiškai

Apsaugotas viešasis
interesas, įgyvendintas
Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos
įstatymas

Direktoriaus
paskirtas
kompetetingas
subjektas

__________________________

2022 m.

