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ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ATASKAITA 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Pasiekti 

rezultatai 

Būklė Pastabos  

1. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas 

VAK, 

direktoriaus 

pavaduotojai, už 

korupcijos 

prevenciją 

atsakingas asmuo 

Kiekvienų metų 

I ketvirtį 

Įvertinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

rizika 

Parengti Fondo 

antikorupcinės 

analizės ir 

vertinimai už 

2019 ir 2020 m. 

Įvykdyta LR Korupcijos 

prevencijos įstatymas 

Atitikimas KVS 

procedūroms 

2. Norminių teisės aktų ar 

jų projektų 

antikorupcinis 

vertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai, už 

korupcijos 

prevenciją 

atsakingas asmuo 

Pagal poreikį Dokumentai 

įvertinti 

antikorupciniu 

požiūriu 

Nekilo poreikis 

vertinti norminių 

teisės aktų 

antikorupciniu 

požiūriu. 

Įvykdyta Minimizuota 

korupcinių veikų 

atsiradimo rizika 

3. Priminimas Fondo 

darbuotojams apie 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijų 

pateikimą ir Fondo 

darbuotojų pateiktų 

viešųjų ir privačių 

Personalo 

specialistas 

Kiekvienų metų 

I ketvirtį. 

Naujai priimtų 

darbuotojų – 

per mėnesį nuo 

darbo sutarties 

įsigaliojimo 

Įvertintas asmens 

patikimumas 

Fondo 

darbuotojams 

priminta dėl 

viešųjų ir privačių 

interesų 

deklaracijų 

pateikimo, 

Įvykdyta Darbuotojai nesusiję 

su vertinamomis 

paraiškomis ir 

administruojamais 

projektais, paslaugų 

bei prekių tiekėjais  
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interesų deklaracijų 

patikrinimas 

pateiktos 

deklaracijos 

patikrintos ir 

priimti atitinkami 

sprendimai.  

4. Ekspertų pateiktų 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijų 

patikrinimas 

Personalo 

specialistas 

Skyrių vadovai 

Pagal poreikį Įvertintas asmens 

patikimumas 

Siekiant išvengti 

interesų konfliktų 

buvo teikiamos 

ekspertų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijos ir 

priimti atitinkami 

sprendimai. 

Įvykdyta Ekspertai nesusiję su 

vertinamomis 

paraiškomis 

5. Personalo informavimas 

apie korupcijos 

prevenciją 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus vadovas 

Kartą per metus Fondo svetainėje 

www.smpf.lt  

paskelbta 

informacija apie 

organizacijoje 

vykdomą 

antikorupcinę 

veiklą 

Personalo 

švietimas 

Fondo darbuotojai 

dalyvavo ŠMSM 

ir STT 

organizuotuose 

korupcijos 

prevencijos 

mokymuose.  

Įvykdyta Mokymai 

darbuotojams 

6. Įvertinti tikslingumą 

viešinti nustatytus 

netinkamus projektų 

įgyvendinimo atvejus 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus vadovas 

Kiekvienų metų 

IV ketvirtis 

Prevencinė 

priemonė siekiant 

mažinti netinkamą 

projektų 

įgyvendinimą.  

 

Netinkamų 

projektų 

įgyvendinimo 

atvejų nebuvo 

nustatyta. 

Įvykdyta Parengti siūlymai dėl 

netinkamo projektų 

įgyvendinimo atvejų 

viešinimo (jeigu 

nustatyta netinkamai 

įgyvendintų projektų) 

7. Sudaryta galimybė bet 

kuriam asmeniui 

informuoti apie 

pastebėtas korupcinio 

pobūdžio veikas 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus vadovas 

Nuolat Informavimo 

galimybė 

www.smpf.lt  

Apie sudarytą 

galimybę 

anonimiškai 

pranešti apie 

įtariamas 

Įvykdyta Gautų pranešimų 

skaičius, pranešimų 

pagrįstumas 

http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/


 3 

nusikalstamas 

veikas (įskaitant 

korupcinio 

pobūdžio) 

informuoti Fondo 

darbuotojai. 

Pranešimų apie 

korupcinio 

pobūdžio veiklas 

nebuvo gauta. 

Papildomai viešai 

skelbta 

informacija apie 

galimybę pranešti 

apie galimas 

korupcinio 

pobūdžio veiklas 

tiesiogiai STT. 

 

 

Direktorė Daiva Šutinytė 

 


