
 
PATVIRTINTA 

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus  

2021-12-31 įsakymu Nr. VE-260 

 

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai Būklė 

1. Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

vertinimas 

VAK, 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtį 

Įvertinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

rizika 

LR Korupcijos prevencijos 

įstatymas 

Atitikimas KVS 

procedūroms 

Įvertinta korupcijos 

pasireiškimo rizika 

mažos vertės viešųjų 

pirkimų srityje, rezultatai 

paskelbti Fondo interneto 

svetainėje:  

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė - Švietimo 

mainų paramos fondas 

Švietimo mainų paramos 

fondas (smpf.lt).  

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas 

atitinka LR Korupcijos 

prevencijos įstatymo 

nuostatų ir Fondo  

KVS procedūrų 

reikalavimus.  

Įvykdyta 

https://www.smpf.lt/lt/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/
https://www.smpf.lt/lt/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/
https://www.smpf.lt/lt/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/
https://www.smpf.lt/lt/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/
https://www.smpf.lt/lt/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/
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2. Priminimas 

Fondo 

darbuotojams 

apie viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijų 

pateikimą ir 

Fondo 

darbuotojų 

pateiktų viešųjų 

ir privačių 

interesų 

deklaracijų 

patikrinimas 

Personalo 

specialistas 

Kiekvienų 

metų I 

ketvirtį. 

Naujai 

priimtų 

darbuotojų 

– per 

mėnesį nuo 

darbo 

sutarties 

įsigaliojimo 

Įvertintas asmens 

patikimumas 

Darbuotojai nesusiję su 

vertinamomis paraiškomis 

ir administruojamais 

projektais, paslaugų bei 

prekių tiekėjais 

Fondo darbuotojams 

laiku priminta apie 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijų 

pateikimą, įvertintas 

pateiktų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijų patikrinimas, 

atvejų, kuomet ekspertai 

būtų susiję su 

vertinamomis 

paraiškomis, nebuvo 

nustatyta.   

Įvykdyta 

3. Ekspertų 

pateiktų viešųjų 

ir privačių 

interesų 

deklaracijų 

patikrinimas 

Personalo 

specialistas, 

Skyrių vadovai 

Pagal 

poreikį 

Įvertintas asmens 

patikimumas 

Ekspertai nesusiję su 

vertinamomis paraiškomis 

Patikrintos ekspertų 

pateiktų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijos, atvejų, 

kuomet ekspertai būtų 

susiję su vertinamomis 

paraiškomis, nebuvo 

nustatyta.   

Įvykdyta 

4. Personalo 

informavimas 

apie korupcijos 

prevenciją 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus 

vadovas 

Kartą per 

metus 

Fondo svetainėje 

www.smpf.lt  

skelbiama 

informacija apie 

organizacijoje 

vykdomą 

antikorupcinę 

veiklą 

Personalo 

švietimas 

Mokymai darbuotojams 2021-11-23 surengti 

mokymai Fondo 

darbuotojams: 

„Korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimas 

Fonde“, 

 „Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje“, 

„Korupcijos rizikos 

viešuosiuose 

pirkimuose“. 

Įvykdyta 

http://www.smpf.lt/
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5. Įvertinti 

tikslingumą 

viešinti 

nustatytus 

netinkamus 

projektų 

įgyvendinimo 

atvejus.  

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus 

vadovas 

IV ketvirtis Prevencinė 

priemonė siekiant 

mažinti netinkamą 

projektų 

įgyvendinimą 

 

Parengti siūlymai dėl 

netinkamo projektų 

įgyvendinimo atvejų 

viešinimo (jeigu nustatyta 

netinkamai įgyvendintų 

projektų) 

Tikslingumas 

nenustatytas.  

Įvykdyta 

6. 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  

Gautų pranešimų skaičius, 

pranešimų pagrįstumas 

Buvo sudaryta galimybė, 

pranešimų negauta.   

Įvykdyta 

7. Korupcijos 

prevencijos 

priemonių 2021-

2023 m. veiksmų 

plano, 

Atsparumo 

korupcijai 

politikos 

parengimas, 

dovanų politikos 

atnaujinimas, 

įgyvendinimo 

priežiūra 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Komunikacijos 

skyriaus 

vadovas 

2021 m. II 

ketvirtis 

Parengtas 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 2021-

2023 m. veiksmų 

planas, parengta 

Atsparumo 

korupcijai 

politika,  

atnaujinta Fondo 

dovanų politika 

Fondo darbuotojų bei 

visuomenės informavimas 

apie Fondo korupcijos 

prevencijos priemonių 

2021–2023 m. veiksmų 

planą, Atsparumo 

korupcijai politiką, dovanų 

politikos atnaujinimas ir 

paskelbimas 

www.smpf.lt  

Parengtas korupcijos 

prevencijos priemonių 

2021-2023 m. veiksmų 

planas, parengta 

Atsparumo korupcijai 

politika,  atnaujinta 

Fondo dovanų politika. 

Informacija paskelbta 

Fondo interneto 

svetainėje:  

Korupcijos prevencija - 

Švietimo mainų paramos 

fondas Švietimo mainų 

paramos fondas (smpf.lt) 

Įvykdyta 

8. Fondo puslapio 

www.smpf.lt 

skyriaus 

„Korupcijos 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Nuolat Fondo puslapio 

atitikimas 

galiojantiems 

teisės aktams, 

Atnaujintos puslapio 

skiltys: 

- skiltis, skirta skelbti 

korupcijos prevenciją 

Atnaujintos puslapio 

skiltys: 

- skiltis, skirta skelbti 

korupcijos prevenciją 

Įvykdyta 

http://www.smpf.lt/
http://www.smpf.lt/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
http://www.smpf.lt/
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prevencija“ 

informacijos 

atnaujinimas 

Komunikacijos 

skyriaus 

vadovas 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir sporto 

ministerijos 

reikalavimams 

įstaigoje 

reglamentuojančius 

dokumentus ir kitą aktualią 

informaciją 

- skiltis, skirta informuoti 

apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybę  

- sukurta skiltis 

„Korupcijos rizikos 

analizė“ 

- paskelbta ataskaita apie 

2018-2020 m. korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano įgyvendinimą 

- paskelbta informacija 

apie subjektus, atsakingą 

už korupcijos prevenciją 

Fonde 

- informacijos apie teikimo 

vidiniu pranešimų apie 

pažeidimus kanalu tvarką 

ir kompetentingą subjektą 

atnaujinimas  

įstaigoje 

reglamentuojančius 

dokumentus ir kitą 

aktualią informaciją 

- skiltis, skirta 

informuoti apie 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę  

- sukurta skiltis 

„Korupcijos rizikos 

analizė“ 

- paskelbta ataskaita apie 

2018-2020 m. korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano įgyvendinimą 

- paskelbta informacija 

apie subjektus, atsakingą 

už korupcijos prevenciją 

Fonde 

- informacijos apie 

teikimo vidiniu 

pranešimų apie 

pažeidimus kanalu tvarką 

ir kompetentingą 

subjektą atnaujinimas. 

 9. Rengti 

darbuotojų 

apklausas dėl 

atsparumo 

korupcijai 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Personalo 

specialistas 

Kasmet Įvertinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

rizikos galimybė 

Parengtos darbuotojų 

apklausos dėl atsparumo 

korupcijai apklausos, 

rezultatai paskelbti Fondo 

intranete 

Parengta darbuotojų 

apklausa dėl atsparumo 

korupcijai (2021-12-

21/27), apklausos 

rezultatai paskelbti 

Fondo intranete. 

Įvykdyta 
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10. Rengti Fondo 

darbuotojomas 

informacines 

atmintines apie 

Fonde taikomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Personalo 

specialistas 

Nuolat Parengtos 

atmintinės 

darbuotojams apie 

Fondo taikomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones 

Parengtos atmintinės 

darbuotojams skelbiamos 

Fondo svetainėje 

www.smpf.lt  

Fondo svetainėje 

skelbiama informacija 

apie antikorupcinį 

švietimą: 

Antikorupcinis švietimas 

- Švietimo mainų 

paramos fondas Švietimo 

mainų paramos fondas 

(smpf.lt) 

Įvykdyta 

11. Fondo 

pareigybių, 

kurioms yra 

keliamas 

nepriekaištingos 

reputacijos 

reikalavimas, 

sąrašo 

sudarymas ir 

skelbimas 

www.smpf.lt  

Direktoriaus 

pavaduotojai, 

už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo, 

Personalo 

specialistas  

2021 m. II-

III ketvirtis  

Nustatytos 

pareigybės, 

kurioms keliami 

nepriekaištingos 

reputacijos 

reikalavimai 

Fondo interneto svetainėje 

paskelbti duomenys apie 

pareigybes, kurioms yra 

privaloma nepriekaištingos 

reputacijos sąlyga ir 

informacija apie 

kreipimąsi į STT  

Fondo direktoriaus 2021-

05-21 įsakymu Nr. VE-

99 patvirtintas 

pareigybių, dėl kurių 

privaloma kreiptis į STT 

sąrašas, duomenys 

skelbiami Fondo 

interneto svetainėje: 

Korupcijos prevencija - 

Švietimo mainų paramos 

fondas Švietimo mainų 

paramos fondas (smpf.lt) 

Įvykdyta 

12.  Pranešimų apie 

galimus 

pažeidimus arba 

neteisėtus Fondo 

darbuotojų 

veiksmus 

pateiktų 

anoniminiu 

būdu, 

įvertinimas 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

asmuo 

Nuolat Skaidrumo ir 

visuomenės 

informavimo 

principų 

įgyvendinimas 

Įvertinta korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, priimti 

sprendimai dėl poveikio 

priemonių taikymo (jei 

gauta pranešimų) 

Pranešimų negauta. Įvykdyta 

 

                       Direktorė                 Daiva Šutinytė 

http://www.smpf.lt/
https://www.smpf.lt/lt/antikorupcinis-svietimas/
https://www.smpf.lt/lt/antikorupcinis-svietimas/
https://www.smpf.lt/lt/antikorupcinis-svietimas/
https://www.smpf.lt/lt/antikorupcinis-svietimas/
https://www.smpf.lt/lt/antikorupcinis-svietimas/
http://www.smpf.lt/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/teisine-informacija/korupcijos-prevencija/

