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PATVIRTINTA 

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus  

2021-07-01 įsakymu Nr. 12.4 E-22 

 

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA 

VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ (toliau – Fondas), siekdamas korupcijos prevencijos 

tikslo: kad Fondo veikla būtų vieša, nešališka ir skaidri, tvirtina šią Fondo Atsparumo korupcijai 

politiką (toliau – Politika), ir įsipareigoja darbuotojus ją vykdyti ir ja vadovautis. 

 

I. ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOJE NAUDOJAMI TERMINAI 

1. Politikoje naudojami terminai ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes: 

 

Fondas  VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“, Rožių al. 2, 03106 Vilnius, 

juridinio asmens kodas 300629875. 

Darbuotojai VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ pagal darbo sutartis 

dirbantys asmenys.  

Korupcija Piktnaudžiavimas turimais įgaliojimais siekiant naudos sau ar 

kitiems asmenims ir taip pakenkiant valstybės ar atskirų fizinių 

arba juridinių asmenų interesams. 

Interesų konfliktas Situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas darbines pareigas ar 

vykdydamas darbinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant 

sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais 

interesais. 

Privatus interesas Deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas 

asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam 

artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas 

panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant 

darbines pareigas. 

 

Privačių interesų 

deklaravimas 

Viena iš viešųjų ir privačių interesų konfliktų Fondo veikloje 

prevencijos priemonių, padedanti darbuotojui, turinčiam 

administravimo įgaliojimus arba dalyvaujančiam viešųjų pirkimų 

procedūroje identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų 

konfliktų sritis ir laiku atlikti Lietuvos Respublikos Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme numatytas 

prievoles (nusišalinti, neatlikti ar atlikti tam tikrus veiksmus ir kt.). 

Nepotizmas  Savo šeimos narių, giminaičių bei kitų artimų asmenų (taip pat ir  

sugyventinių, partnerių) globa ir protegavimas, naudojantis 

einamomis pareigomis, vardu ir galia. 

Kyšininkavimas Paties darbuotojo ar per tarpininką pažadėjimas ar susitarimas 

priimti neteisėtą ar nepagrįstą atlygį (materialų ar nematerialų, 
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turintį ekonominę vertę rinkoje ar jos neturintį), t. y. kyšį už 

pageidaujamą veiką, taip pat reikalavimas ar provokavimas duoti 

kyšį bei kyšio priėmimas. 

Prekyba poveikiu Neteisėti veiksmai pasinaudojant savo pareigomis, įgaliojimais ar 

kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti įstaigą, organizaciją, darbuotoją 

ir pan., kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų, vykdydami 

savo įgaliojimus. 

Suinteresuotos šalys Įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės ar  

institucijos, kurioms Fondo veikla turi ar gali turėti įtakos (pvz.,  

prekių tiekėjai, paslaugų teikėjai ar gavėjai ir kt.). 

Artimi asmenys Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, 

partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, 

taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir 

Jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 

Dovana Dovanomis laikome bet kokį materialinę vertę turintį daiktą, 

paslaugą ar kita naudą (dovanų čekiai, nuolaidas, apmokymus, 

maitinimą, apgyvendinimą, pramogas, pramoginius renginius ir 

pan.).   

Dovana pagal Įstatymą  Fondo darbuotojo, turinčio administracinius įgaliojimus, t. y. 

privalančio deklaruoti  viešuosius ir privačius interesus Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 

nustatyta tvarka, pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gauta 

dovana, kuri įprastai yra susijusi su deklaruojančio asmens 

darbinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirta dovana su 

valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra 

naudojamasi darbiniais tikslais.  

Neteisėtas atlygis Į Fondą atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais 

būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie 

nelaikytini dovanomis pagal Įstatymą.  

 

2. Kitos šioje Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos ir kituose įstatymuose. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Savo veikloje 

vykdome ir 

laikomės: 

• Korupcijos prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, ES ir kitų 

teisės aktų ir šios Politikos nuostatų. 

• Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų: viešumo ir atvirumo 

teikiant paslaugas ir priimant sprendimus, veiklos procedūrų skaidrumo ir 

aiškumo, visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti 

apie korupciją, pajamų ir išlaidų viešumo; turto tvarkymo skaidrumo, 

objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, atsakomybės už 

priimtus sprendimus, pranešėjų apsaugos, inovacijų diegimo. 
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• Atsparumui korupcijai didinti rengiame ir įgyvendiname korupcijos 

prevencijos priemonių planą. 

Netoleruojame: Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant): kyšio 

prašymo, priėmimo, davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai, 

prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, nepotizmo, neteisėtų dovanų,  

papirkimo,  įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo, 

sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kitų. 

 

Netoleruojame dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka tarptautinio protokolo 

ar tradicijų, taip pat kurios nėra skirtos reprezentacijai.  

Skiriame dėmesį 

darbuotojams: 

Siekiame, kad pas mus dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys, 

motyvuojame juos elgtis sąžiningai ir pranešti apie pastebėtą korupciją. 

Vykdome darbuotojų antikorupcinį informavimą. 

Skiriame dėmesį 

veiklai: 

Atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose 

Fondo veiklos srityse, numatome priemones korupcijos rizikos veiksniams 

šalinti, korupcijos rizikai mažinti. Vykdome kitą veiklą, kuri padeda 

atpažinti problemas ir jas spręsti. 

Vertiname save: Vertindami darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, įgyvendinamų 

korupcijos prevencijos priemonių poveikį. 

Konsultuojame: Konsultuojame darbuotojus apie tai, kaip išvengti korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimų, juos padariusiems taikome atsakomybę. Nustatę 

nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuojame teisėsaugą. 

III.  POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS 

3. Pagrindiniai šios Politikos Fonde formavimo ir įgyvendinimo subjektai yra Fondo 

direktorius, už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, Korupcijos prevencijos darbo grupė, kitų 

funkcijų ir sričių vadovai, už atskirų antikorupcinės atitikties funkcijų vykdymą atsakingais paskirti 

Fondo darbuotojai. Fondo direktorius gali pasitelkti papildomus žmogiškuosius išteklius Politikai 

įgyvendinti. 

4. Fondo direktorius įsakymu tvirtina pareigybių, dėl kurių atitikimo nepriekaištingos 

reputacijos sąlygai, kaip tai numato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, privaloma kreiptis 

į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) sąrašą. Patvirtintas pareigybių, dėl 

kurių privaloma kreiptis į STT, sąrašas yra skelbiamas Fondo interneto svetainėje www.smpf.lt.  

5.  Fondo kiekvieno lygmens vadovas turi užtikrinti, kad Politikos reikalavimai būtų 

taikomi ir kad šių reikalavimų būtų laikomasi jų skyriuje arba vykdomų funkcijų srityje.  

6. Visi darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už Politikos reikalavimų, kurie susiję su jų 

pareigomis Fonde, supratimą, vykdymą ir taikymą. Fondo darbuotojai kartu su šios Politikos 

taisyklėmis taip pat privalo laikytis ir Fondo elgesio principų reikalavimų, kurie yra išdėstyti Darbo 

tvarkos taisyklėse (DVS-T6), paskelbtose Fondo dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS). 

7. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo skiriamas Fondo direktoriaus 

įsakymu. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo atlieka šias funkcijas: 

7.1.  Organizuoja ir koordinuoja Korupcijos prevencijos darbo grupės veiklą;  

http://www.smpf.lt/
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7.2.  Siekdamas atskleisti ir šalinti korupcijos priežastis bei sąlygas, kaupia ir sistemina 

informaciją apie galimus korupcijos rizikos veiksnius; 

7.3.  Kartu su Fondo direktoriumi ir kitais atsakingais Fondo darbuotojais atlieka Fondo 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė analizę ir vertinimą; 

7.4.  Rengia antikorupcinių priemonių plano projektą ir plano pakeitimo projektus, teikia jį 

tvirtinti Korupcijos prevencijos darbo grupei ir Fondo direktoriui; 

7.5.  Prižiūri ir koordinuoja antikorupcinės programos priemonių įgyvendinimą, teikia 

Korupcijos prevencijos darbo grupei ir Fondo direktoriui siūlymus dėl antikorupcinės programos 

įgyvendinimo; 

7.6.  Organizuoja Fondo antikorupcinių priemonių viešinimą;  

7.7.  Teikia  Fondo direktoriui siūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės tobulinimo; 

7.8.  Teikia pasiūlymus dėl darbuotojų švietimo korupcijos prevencijos klausimais; 

7.9.  Organizuoja darbuotojų apklausas dėl atsparumo korupcijai ir korupcijos pasireiškimo 

tikimybės Fonde.  

7.10. Atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu susijusią 

veiklą.  

8. Korupcijos prevencijos darbo grupės sudėtį įsakymu tvirtina Fondo direktorius. 

Korupcijos prevencijos darbo grupė atlieka šias funkcijas:  

8.1. Teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo Fondo direktoriui ir už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui;   

8.2. Teikia pasiūlymus dėl antikorupcinių priemonių plano projekto; 

8.3. Bendru sutarimu teikia siūlymą Fondo direktoriui dėl Fonde gautų dovanų ir dovanų 

pagal Įstatymą vertinimo.  

IV.   VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS 

9. Viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų laikymosi Fonde tikslas – viešųjų ir 

privačių interesų konfliktų prevencija ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo kontrolė. 

10. Pateikiamos rekomendacijos taikomos Fondo vadovams ir kitiems darbuotojams, 

turintiems administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procedūrose (kaip 

viešųjų pirkimų iniciatorius, organizatorius, ekspertas ar pirkimų komisijos narys).  

11. Fondo darbuotojas apie kiekvieną deklaracijos papildymą naujais duomenimis PINREG 

privalo elektroniniu paštu informuoti už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įgyvendinimą Fonde 

atsakingą asmenį.  

12. Fondo direktorius įsakymu skiria už viešųjų ir privačių interesų derinimo įgyvendinimą 

Fonde atsakingą asmenį (toliau šiame skyriuje – atsakingas asmuo), kuris: 

12.1. priima informaciją apie privačių interesų deklaravimą; 

12.2. atlieka visų deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų tikrinimą (vykdoma  

du kartus per kalendorinius metus – pirmą kartą ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų 

gegužės 31 d., antrą kartą ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d.);  
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12.3. konsultuoja deklaracijų pildymo ir teikimo klausimais, teikia priminimus ir/ ar 

atmintines viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais Fondo darbuotojams; 

12.4. registruoja nušalinimo nuo sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo pranešimus ir 

nušalinimo sprendimus. Darbuotojo pranešimai apie nusišalinimą saugomi Pranešimų apie 

nusišalinimą ir sprendimų apie nušalinimą Fondo DVS byloje Nr. 6.15 E Darbuotojų prašymai, 

tarnybiniai pranešimai; 

12.5. iš privačių interesų deklaracijų turinio nustačius, kad deklaruojančiam asmeniui einant 

darbines pareigas gali kilti interesų konfliktas, nedelsiant raštu jam rekomenduoja, nuo kokių 

klausimų jis turėtų nusišalinti, arba nušalina jį (neskirti atitinkamų tarnybinių užduočių) savo 

iniciatyva; 

12.6. gavęs informaciją apie esamą ar galimą administravimo įgaliojimus turinčio arba 

dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje darbuotojo interesų konfliktą, privalo nedelsdamas žodžiu 

informuoti šio darbuotojo tiesioginį vadovą ir Fondo direktorių; 

12.7. užtikrinti asmens duomenų, gaunamų vykdant viešųjų ir privačių interesų Fonde 

prevenciją, stebėseną ir kontrolę, apsaugą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas). 

13. Privačių interesų deklaracijos (toliau – deklaracija) formą ir pildymo taisykles nustato 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK). Deklaravimui aktuali informacija skelbiama 

VTEK interneto tinklalapyje https://vtek.lt/. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos 

Privačių interesų registre https://pinreg.vtek.lt (toliau – PINREG).  

14. Fondo darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantis viešųjų 

pirkimų procedūroje per 30 kalendorinių dienų nuo darbo sutarties su Fondu sudarymo dienos, bet ne 

vėliau kaip iki veiksmų prisidedant prie viešųjų pirkimų vykdymo, privalo užpildyti ir pateikti 

deklaraciją PINREG portale. Pasikeitus deklaravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, 

deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams, darbuotojai turi nedelsdami, bet ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaracijas. 

15. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis 

asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų priėmimo pagal šios Politikos 18 punkto nustatytą tvarką ir 

deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių 

paaiškėjimo. 

16. Fondo darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procedūroje, privalo vengti interesų konflikto: 

16.1. priimdami sprendimus užtikrinti pirmenybę viešiesiems interesams, taip pat užtikrinti, 

kad sprendimai būtų nešališki, užkirsti kelią atsirasti ir plisti korupcijai Fondo veikloje; 

16.2. deklaruoti visas aplinkybes, jeigu dėl jų gali atsirasti interesų konfliktas; 

16.3. atsiriboti nuo bet kokios veiklos ar sandorio sudarymo, jei tai nėra suderinama su 

tinkamu pareigų atlikimu, arba jei tai gali trukdyti atlikti tiesiogines pareigas; 

16.4. nuolat deklaruoti dalyvavimą juridiniuose asmenyse; 

16.5. nusišalinti nuo dalyvavimo komisijų (darbo grupių, komitetų ir pan.) veikloje, taip pat 

nuo pirkimų eksperto, pirkimų organizatoriaus ar pirkimo iniciatoriaus funkcijų, jeigu toks 

dalyvavimas gali sukelti interesų konfliktą.  
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17. Siekiant išvengti interesų konflikto tiesioginiai Fondo darbuotojų vadovai privalo: 

17.1. susipažinti su pavaldžių darbuotojų aktualiose deklaracijose pateiktais (ir atnaujintais) 

viešais duomenimis; 

17.2. spręsti pavaldžių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo klausimus. Remiantis 

deklaracijų duomenimis pavaldiems darbuotojams, turintiems administravimo įgaliojimus, teikti 

rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti; 

17.3. priimti tik raštu pateikiamus pavaldžių darbuotojų, turinčių administravimo įgaliojimus 

arba dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, nusišalinamus nuo jiems interesų konfliktą 

sukeliančių klausimų sprendimo; 

17.4. užtikrinti, kad nusišalinęs darbuotojas nedalyvautų rengiant, svarstant ar priimant tam 

tikrus sprendimus (išeitų iš posėdžio ir pan.); 

17.5. užtikrinti, kad nusišalinimo faktas, esant kolegialiam svarstymui, būtų tinkamai 

užfiksuotas atitinkamame dokumente (posėdžio protokole būtų nurodoma, kas ir dėl kokios 

priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę); 

17.6. vienerius metus nuo įstatymo pažeidimo paaiškėjimo dienos nesiūlyti skatinti ar skirti į 

aukštesnes pareigas pažeidimus padariusių darbuotojų; 

17.7. esant abejonių dėl interesų konflikto buvimo ar dėl kitų Lietuvos Respublikos Viešųjų 

ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų praktinio taikymo, konsultuotis 

su atsakingu asmeniu ar kreiptis į VTEK dėl rekomendacijų. 

18. Siekiant išvengti interesų konflikto, darbuotojams, turintiems administravimo 

įgaliojimus arba dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procedūroje, draudžiama dalyvauti rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, vykdyti pavedimus, kurie gali 

sukelti interesų konfliktą. Darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantys 

viešųjų pirkimų procedūroje, privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, t. y. interesų konfliktą sukeliančių 

sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo stadijų (pasitarimas, konsultacija, skundo ar paklausimo 

nagrinėjimas, klausimo pristatymas ar pan.), jeigu jie sukelia interesų konfliktą. 

19. Prieš pradedant aukščiau nurodytame punkte išdėstyto sprendimo rengimo, svarstymo 

ar priėmimo procedūrą arba procedūros metu darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus arba 

dalyvaujantis viešųjų pirkimų procedūroje, privalo žodžiu informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja 

sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir raštu savo 

tiesioginį vadovą ir atsakingą asmenį, pateikdamas jiems pranešimą apie nusišalinimą (1 priedas), ir 

nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Tiesioginis vadovas ir atsakingas asmuo vizuoja 

pateiktą pranešimą apie nusišalinimą teikdami rekomendaciją dėl (ne)nusišalinimo. Atsakingas 

asmuo pranešimą apie nusišalinimą užregistruoja ir teikia Fondo direktoriui. Galutinis sprendimas 

dėl nušalinimo įforminamas rezoliucija. Fondo direktorius motyvuotu rašytiniu sprendimu (2 priedas) 

gali nepriimti pareikšto Fondo darbuotojo nusišalinimo. Pranešimai apie darbuotojo nusišalinimą ir 

sprendimai dėl darbuotojo nušalinimo registruojami Fondo DVS byloje Nr. 6.15 E Darbuotojų 

prašymai, tarnybiniai pranešimai. 

20. Tokiu atveju, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad konkretaus Fondo darbuotojo, 

turinčio administravimo įgaliojimus arba dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, dalyvavimas 

konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje sukels interesų konfliktą, tokį 

darbuotoją motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina jo tiesioginis vadovas, atsakingas asmuo arba 

Fondo direktorius. 
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21. Jeigu interesų konfliktas iškilo dalyvaujant komisijos (darbo grupės, komiteto ir pan.) 

veikloje, apie tai Fondo darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantis viešųjų 

pirkimų procedūroje, privalo žodžiu pranešti komisijos (darbo grupės, komiteto ir pan.) pirmininkui 

ir nedelsdamas palikti patalpą. Komisijos (darbo grupės, komiteto ir pan.) pirmininkas ar konkretaus 

posėdžio pirmininkas užtikrina, kad nusišalinimo faktas būtų tinkamai užfiksuotas atitinkamame 

dokumente (pvz., posėdžio protokole), būtų nurodoma, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kad 

išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę. Fondo darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus arba 

dalyvaujantis viešųjų pirkimų procedūroje, pranešimą apie nusišalinimą teikia atsakingam asmeniui 

ir žodžiu informuoja apie nusišalinimą savo tiesioginį vadovą. Atsakingas asmuo pranešimą apie 

nusišalinimą su savo rekomendacija dėl (ne)nušalinimo teikia atitinkamai Fondo direktoriui 

sprendimui dėl nušalinimo priimti. Galutinis sprendimas dėl nušalinimo įforminamas Fondo 

direktoriaus rezoliucija. Fondo direktorius motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto 

Fondo darbuotojo nusišalinimo. 

22. Už viešųjų ir privačių interesų derinimą Fonde atsakingas asmuo su visais pranešimais 

apie nusišalinamus ir sprendimais dėl nušalinimo supažindina Fondo direktorių. 

23. Darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus arba dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūroje, privalo nusišalinti, kai: 

23.1. rengiami, svarstomi ir priimami sprendimai, susiję su tiesioginės naudos gavimu sau ir 

(ar) artimiems asmenims; 

23.2. rengiami, svarstomi ir priimami sprendimai, susiję su asmenimis, iš kurių darbuotojas, 

turintis administravimo įgaliojimus (ar jam artimi asmenys) arba dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūroje gauna bet kokios rūšies pajamų, naudos ar su kuria jį sieja sutartiniai ar kiti 

įsipareigojimai; 

23.3. rengiami, svarstomi ir priimami sprendimai dėl įmonių ir organizacijų, su kuriomis 

darbuotojas (ar jam artimi asmenys) yra susiję su akcijomis), naryste, einamomis pareigomis ar kitais 

ryšiais; 

23.4. rengiami, svarstomi ar priimami sprendimai ar sprendžiami kiti klausimai, kurie kelia 

interesų konfliktą. 

24. Iškilus abejonėms, ar veikla yra suderinama ir ar nepažeidžiamas viešasis interesas, 

būtina konsultuotis su atsakingu asmeniu arba kreiptis į VTEK dėl rekomendacijos. 

25. Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą deklaracijos pateikimą, neteisingą deklaruotinų 

duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą įstatymų nustatyta tvarka atsako 

deklaraciją teikiantis asmuo.  

V. DOVANŲ POLITIKA 

26. Fonde nepriimamos jokios dovanos, kurios yra susiję su Fondo darbuotojų 

atliekamomis pareigomis ir jomis yra siekiama daryti įtaką Fondo priimamiems sprendimams ir 

(arba) paveikti darbuotojų veiksmus, taip pat neteikiame tokių dovanų patys.  

27. Darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti tokią dovaną ar kvietimą, turi atsisakyti tai 

padaryti ir pasiūlyti atsidėkoti padėka žodžiu arba raštu. Jei dovanos gavimo neįmanoma išvengti, 

Fondo darbuotojas apie tai informuoja už korupcijos prevenciją Fonde atsakingą asmenį.  

28. Fondo darbuotojai, turintys administracinius įgaliojimus, gali priimti ir teikti tik 

dovanas pagal Įstatymą. Jei dovanos pagal Įstatymą vertė neviršija 150 eurų, dovana yra laikoma 

dovanos gavėjo nuosavybe. Dovana pagal Įstatymą, kurios vertė galimai viršija 150 eurų yra laikoma 



 

   

8 

 

Fondo nuosavybe. Tokia dovana yra įvertinama, registruojama ir dėl jos yra priimamas vienas iš 

Politikos 32 punkte numatytų sprendimų.  

29. Darbuotojas, gavęs dovaną pagal Įstatymą ir matydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 

eurų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos raštu informuoja už 

korupcijos prevenciją Fonde atsakingą asmenį ir jam perduoda šią dovaną. Jeigu darbuotojas neturi 

galimybių gautos dovanos perduoti per nustatytą terminą dėl komandiruotės, ligos, atostogų ar kito 

laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie gautą dovaną informuoja už korupcijos prevenciją atsakingą 

asmenį ir perduoda dovaną per 5 darbo dienas nuo komandiruotės, ligos, atostogų ar kito laikino 

nebuvimo darbe pabaigos. 

30. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo, iš darbuotojo gavęs informaciją apie 

jo gautą dovaną pagal Įstatymą, inicijuoja dovanos vertinimą, kurį jis atlieka kartu su Korupcijos 

prevencijos darbo grupės nariais. Korupcijos prevencijos darbo grupė bendru sutarimu pateikia 

siūlymą Fondo direktoriui dėl dovanos pagal Įstatymą vertinimo. Sprendimą dėl dovanos pagal 

Įstatymą vertinimo priimama Fondo direktorius.  

31. Dovanos pagal Įstatymą vertinimas atliekamas atsakingiems asmenims užpildant 

Dovanos vertinimo aktą (3 priedas).  

32. Šio skyriaus 30 punkte nurodytiems subjektams įvertinus dovaną pagal Įstatymą, Fondo 

direktorius priima vieną iš galimų sprendimų:  

32.1. Jei vertinimo metu nustatoma, kad dovanos pagal Įstatymą vertė neviršija 150 eurų, 

tokia dovana į apskaitą neįtraukiama ir pasirenkamas vienas iš galimų dovanos naudojimo variantų: 

32.1.1. Dovana grąžinama dovaną gavusiam darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas 

gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina.  

32.1.2.  Dovana lieka Fonde ir, jeigu yra galimybė, naudojama darbo reikmėms. 

32.1.3. Gauta dovana atiduodama labdarai.  

32.2. Kai dovanos pagal Įstatymą vertė viršija 150 eurų: 

32.3. Nustačius, kad dovanos pagal Įstatymą vertė yra didesnė nei 150 eurų, dovana yra 

registruojama Fondo dovanų registre (4 priedas).  

32.3.1. Dovana įtraukiama į Fondo apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais; 

32.3.2. Dovana gali būti nurašoma turto apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas 

tvarka ir tais atvejais, kai ji yra sunaikintina, nepataisomai sugadinta dėl stichinės nelaimės, gaisro ar 

kitų priežasčių arba pagrobta ar kitaip neteisėtai pasisavinta; 

32.3.3. Jei dovana yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendimą dėl dovanos naudojimo 

priima Fondo direktorius ar jo įgaliotas asmuo.   

32.4. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Politikos 30 

punkte nurodytų subjektų sprendimu. 

32.5. Kiti dovanos, kurios vertė viršija 150 eurų, apskaitos ir saugojimo klausimai 

sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

33. Su dovanų eksponavimu, priežiūra ir įtraukimu į apskaitą susijusius klausimus 

sprendžia Fondo direktorius. Siūlymus dėl dovanų eksponavimo, priežiūros ir įtraukimo į apskaitą 

teikia Fondo direktoriaus padėjėjas bendriesiems klausimams.  
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34. Jeigu darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti. Apie 

tokius atvejus darbuotojas privalo informuoti už korupcijos prevenciją Fonde atsakingą asmenį. Už 

korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo informaciją apie gautą neteisėtą atlygį registruoja 

Fondo neteisėto atlygio registre (5 priedas).  

35. Tuo atveju, kai darbuotojui siūlomas, žadamas duoti, duodamas neteisėtas atlygis 

atitinka kyšio požymius arba nėra dovana pagal Įstatymą, taip pat provokuojama jį priimti, 

darbuotojas privalo perspėti tokį neteisėtą atlygį siūlantį, žadantį ar davusį asmenį apie jo daromą 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, galimas pasekmes (galimą ikiteisminį tyrimą, baudžiamąją 

atsakomybę) ir pareikalauti nedelsiant nutraukti tokius veiksmus. Darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir 

savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, ir neprovokuoti 

asmens duoti neteisėto atlygio. Taip pat darbuotojas turi paaiškinti, kad jis privalės pranešti apie tai 

už korupcijos prevenciją Fonde atsakingam asmeniui arba teisėsaugos įstaigoms.  

36. Apie siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą (paliktą, rastą, atsiųstą, perduotą per kitą 

asmenį) neteisėtą atlygį Fondo darbuotojai visais atvejais žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu būdu 

nedelsdami privalo pranešti Korupcijos prevencijos darbo grupei. Jei neteisėtas atlygis turi korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (atlygiu siekiama daryti įtaką darbuotojui, kad jis teisėtai ar 

neteisėtai veiktų arba neveiktų vykdydamas įgaliojimus), darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, privalo informuoti teisėsaugos įstaigą. 

37. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo, gavęs informacijos apie siūlytą, 

siūlomą, žadamą duoti ar duotą neteisėtą atlygį, nuvykęs į įvykio vietą, išsiaiškina preliminarais 

įvykio aplinkybes, įvertina gautos informacijos turinį ir nustatęs galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veiklos požymius, nedelsdamas informuoja Fondo direktorių ir kompetentingas 

teisėsaugos institucijas bei imasi visų įmanomų priemonių galimai nusikalstamai veiklai sustabdyti 

ar fiksuoti.  

VI. PRANEŠIMAI APIE POLITIKOS PAŽEIDIMUS 

38. Fondo darbuotojai, partneriai ir kitos suinteresuotas šalys skatinami informuoti apie bet 

kokius pastebėtus ar įtariamus Politikos nuostatų pažeidimus, galimus korupcijos atvejus, viešųjų ir 

privačių interesų derinimo pažeidimus Fondo vadovybę, už korupcijos prevenciją fonde atsakingą 

asmenį, pasinaudodami Fondo internetinės svetainės www.smpf.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ 

nurodytais kontaktais. Fondo darbuotojai taip pat turi papildomą galimybę anonimiškai informuoti 

Fondo direktorių apie galimą korupcinę veiką darbiniame elektroniniame pašte pasirinkę 

„Anoniminis pranešėjas“: 
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39. Fondas įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, 

kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą Fondo Politikos pažeidimą, korupcijos atvejus, viešųjų ir 

privačių interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių. 

Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija 

nepasitvirtino. 

40. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą 

pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir Fondo vidaus teisės aktų nustatyta tvarka 

bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą 

pareiškėjas.  

41. Politikos pažeidimo atvejai viešinami vidaus komunikavimo priemonėmis, tiek, kiek tai 

neprieštarauja asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. 

VII. ATSAKOMYBĖ 

42. Šios Politikos nuostatų pažeidimas gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu 

ir už jį gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsakomybė. 

43. Tais atvejais, kai Politikos pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai 

pranešama kompetentingoms institucijoms ir už šias veikas gali būti taikoma Lietuvos Respublikos 

teisės aktais nustatyta atsakomybė. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

44. Visi esami ir naujai priimami Fondo darbuotojai privalo susipažinti su šia Politika ir jos 

laikytis. 

45. Politika skelbiama viešai Fondo interneto svetainėje www.smpf.lt. Politiką ir jos 

pakeitimus tvirtina Fondo direktorius.  

IX. PRIEDAI 

 

  

http://www.smpf.lt/
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1 priedas 

 

PRANEŠIMAS APIE NUSIŠALINIMĄ 

20__-__-__ Nr. 

 

 

Aš (vardas pavardė) nusišalinu nuo sprendimo / pavedimo / pasiūlymo / dalyvavimo 

komisijoje (sprendimo procedūros, pavedimo, pasiūlymo, komisijos pavadinimas) rengimo, 

svarstymo, nagrinėjimo ar priėmimo procedūros, kadangi mano dalyvavimas rengiant, 

svarstant. Nagrinėjant ar priimant šį sprendimą / pasiūlymą / vykdant pavedimą / dalyvaujant 

posėdyje gali sukelti interesų konfliktą. 

Nusišalinimo priežastys: ..................................................................................................... 

 

 

Darbuotojo pareigos: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Vardas, pavardė 

Data 

 

 

Tiesioginio vadovo pareigos (išskyrus, kai nusišalina nuo dalyvavimo komisijos 

veikloje): 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Vardas, pavardė: 

Data: 

 

Už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įgyvendinimą atsakingo asmens vardas, 

pavardė: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Data: 

Rekomendacija, siūlymas: 

 

 

Fondo vadovas: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Vardas, pavardė 

Data: 

Rezoliucija: (nusišalinimas priimtas / nepriimtas): 

Motyvuotas sprendimas dėl nusišalinimo nepriėmimo: 
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2 priedas 

 

SPRENDIMAS APIE NUŠALINIMĄ 

20__-__-__ Nr. 

 

 

Aš (vardas pavardė) nušalinu nuo sprendimo / pavedimo / pasiūlymo / dalyvavimo 

komisijoje (sprendimo procedūros, pavedimo, pasiūlymo, komisijos pavadinimas) rengimo, 

svarstymo, nagrinėjimo ar priėmimo procedūros, kadangi asmens dalyvavimas rengiant, 

svarstant, nagrinėjant ar priimant šį sprendimą / pasiūlymą / vykdant pavedimą / dalyvaujant 

posėdyje gali sukelti interesų konfliktą. 

Nušalinimo priežastys: ...................................................................................................... 

 

 

Fondo vadovas: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Vardas, pavardė 

Data: 

 

 

Už viešųjų ir privačiųjų interesų įgyvendinimą atsakingo asmens vardas, pavardė: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu): 

Data: 

Rekomendacija, siūlymas: 

 

 

Susipažinau: 

Nušalinamo darbuotojo pareigos: 

Parašas (nepasirašoma patvirtinant DVS sisteminiu parašu) 

Vardas, pavardė 

Data 

Darbuotojo komentaras: 
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3 priedas 

 

(Dovanos vertinimo akto forma) 

 

DOVANOS VERTINIMO AKTAS 

 

20__ m. ________ ____ d. 

(data) 

______________ 
(miestas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dovanos 

pavadinimas 

ir 

apibūdinimas 

Dovanotojas* Dovanos 

gavėjas* 

Įteikimo 

data 

Įteikimo 

vieta 

Įteikimo 

aplinkybės 

Kiekis Vertė Pastabos 

          

 
* Fondas, kaip duomenų tvarkytojas, nurodo tuos duomenis, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų 

apsaugos reikalavimus 
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4 priedas 

 

VšĮ „ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS“ DOVANŲ REGISTRAS  

2021 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Data Dovana 

(pateikiamas 

dovanos 

aprašymas) 

Dovanojimo 

aplinkybės 

(vieta laikas, 

dovanojimo 

priežastis ir 

pan.) 

Dovanotojas* Dovanos 

gavėjas* 

Nustatyta 

dovanos 

vertė 

Dovanos 

statusas 

(vadovaujantis 

teisės aktais, 

dovanos, kurių 

vertė mažesnė 

nei nurodyta 

suma 

grąžinamos 

dovanos 

gavėjui) 

Pastabos 

1.          

 

* Fondas, kaip duomenų tvarkytojas, nurodo tuos duomenis, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų 

apsaugos reikalavimus 
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5 priedas 

 

(Neteisėto atlygio registro forma) 

 

NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAS 

 

Eil. 

Nr. 

Gavimo 

data, laikas  

Davėjas* Gavėjas* Atlygis ir aplinkybės: 

kada, kokiu būdu ir 

forma siūlytas, 

teiktas, paliktas 

atlygis, jo požymiai ir 

t.t.  

Atlikti veiksmai: 

faktą registravęs asmuo, 

kokių veiksmų imtasi, 

parengto dokumento data, 

numeris, fotografija ir t. t. 

Pastabos 

       
 

* Fondas, kaip duomenų tvarkytojas, nurodo tuos duomenis, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų 

apsaugos reikalavimus 


