
 
 

PATVIRTINTA 
Švietimo mainų paramos fondo 2021-12-29 
Valdymo komiteto posėdžio protokolu 

 

Švietimo mainų paramos fondo 2021 m. veiklos plano įvykdymo ataskaita 

Eil.Nr. Programa/Veikla Rezultatas Terminas Įvykdymas 

1.  Europos Komisijos programa „Erasmus+“  

1.1. 2017 m. sutarties vykdymas Ne mažiau kaip 99 proc. 
užskaitytų dotacijų lėšų 

Iki 2021 
rugpjūčio 31 d. 

Įvykdyta. 2021 m. buvo patikrintos 4 paskutinės 2017 
m. KA219 projektų galutinės ataskaitos, kuriose buvo 
užskaityta 100 proc. deklaruotų lėšų. 

1.2. 2018 m. sutarties vykdymas Patikrinta 100 proc. tarpinių 
ataskaitų  

Iki 2021 
gruodžio 31 d. 

Įgyvendinta (100 proc. tarpinių ataskaitų patikrinta). 

1.3. 2019 m. sutarties vykdymas 100 proc. dotacijų paskyrimas Iki 2021 m. 
lapkričio 30 d. 
 

Įvykdyta. 2019 m. sutarties biudžetas buvo 
32.751.445,31 Eur, o dotacijų sutarčių pasirašyta už 
32.782.341,88 euro.  Virškonktaktuota 30.896,57 euro. 

1.4. 2021 m.sutarties vykdymas Suadministruoti visi 2021 
metų kvietimai teikti 
paraiškas 

Iki 2021 
gruodžio 31 d. 

Suadministruoti visi privalomi KA1 ir KA2 veiklų 
kvietimai ir vienas papildomas KA1, siekiant efektyviai 
panaudoti programos biudžetą. Iš viso 7 kvietimai. 

1.5. 2022 m. darbo programa 2022 m. darbo programa 
pateikta ŠMSM ir EK 

Iki 2021 m. 
lapkričio 15 d. 

Darbo programa pateikta laiku. 

1.6. 2020 m. ataskaita  2020 m. ataskaita pateikta 
ŠMSM ir EK 

ŠMSM iki 2021 
m. sausio 20 d. 
ir EK iki 2021 m. 
vasario 15 d. 

Ataskaitos ŠMSM ir EK  pateiktos laiku. 

1.7. Paraiškų atrankos komisijos  Atrankos komisijų (6) darbo 
organizavimas pagal EK 
reikalavimus 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta.Suorganizuota 11 „Erasmus+“ atrankos 
komisijų posėdžų (3 BU, 3 PMSŠ ir 5 AM). 

1.8. Finansuotų projektų 
monitoringas: monitoringo vizitai  
ir patikros vietoje, monitoringo 
seminarai dotacijų gavėjams, 

Monitoringo veiklų vykdymas 
pagal EK reikalavimus 
Ne mažiau kaip 7 monitoringo 
seminarai, 5 vebinarai 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta.  Suorganizuota 11 monitoringo renginių (visi 
nuotolinių vebinarų forma). 
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projektų tarpinių/galutinių 
ataskaitų tikrinimas 

Įgyvendintos 39 monitoringo veiklos (tame tarpe 5 
fizinės, kitos – nuotolinės). 

1.9. Tyrimai/analizės/apklausos Ne mažiau kaip 8 Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta.  
• 2 pareiškėjų apklausos (KA1 ir KA2,  2 papildomų 

kvietimų); 
• 1 visų dotacijų gavėjų apklausa po projekto 

pabaigimo; 
• 1 dotacijų gavėjų žemėlapis (beneficiary mapping 

(analizė)); 
• 3 infografikai apie 2020 kvietimo rezultatus (KA1, 

KA2, KA2 mokyklinis ugdymas); 
• 1 infografikas apie studentų mobilumą (žurnalui 

"Kur stoti"); 
• 1 analizė dėl mobilumo normų vidurkio (visi 

sektoriai); 
• 1 statistinė analizė apie  Covid poveikį mobilumui 

(du kartus atliktos statistinės analizės); 
• 1 meta analizė dėl įtraukaus mobilumo 
 • 1 LT strateginių dokumentų analizė dėl  E+  ir 

nacionalinių prioritetų suderinamumo. 

1.10.  „Gerai“ ir labai gerai“ dotacijų 
gavėjų ir ŠMPF bendradarbiavimo 
įvertinimų, pateiktų apklausoje po 
projekto įgyvendinimo 

Ne mažiau kaip 70 proc. Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Pasiekta. 100 proc. dotacijų gavėjų bendradarbiavimo 
su ŠMPF įvertino „gerai“ arba „labai gerai“. 

1.11. Kritinė pastaba (neužskaitytos 
lėšos, reikalavimų pažeidimas ir 
pan.) Erasmus+ ataskaitos 
užsakovui vertinime 

Nė vienos kritinės pastabos Iki 2021 m. 
spalio 1 d. 

Pasiekta. Pastabų negauta. 

1.12. Pagrįstos apeliacijos dėl unikalių 
atvejų iš pareiškėjų. 

Ne daugiau kaip 3  Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Pasiekta. Apeliacijų negauta. 

1.13. Informacinių seminarai, skirti 
programos galimybių viešinimui 

Ne mažiau kaip 10 
informacinės veiklos naujos 
programos sklaidai 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d 

Įvykdyta. Suorganizuoti 33 informacinės veiklos, 
dalyvavo virš 3500 dalyvių. 
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2.  Šiaurės ministrų tarybos programa „NordPlus“   

2.1.  2020 m. sutarties vykdymas 2020 m. ataskaita pateikta 
ŠMT. 

Iki 2021 m. 
vasario 15  d. 

Ataskaita pateikta laiku. 

2.2.  2020 m. ataskaitos auditas Nė vienos kritinės pastabos 
audito ataskaitoje 

 

Iki 2021 m. 
vasario 15 d. 

Pastabų negauta. 

2.3.  2021 m. sutarties vykdymas Ne mažiau kaip 3 % išaugęs 
paraiškų skaičius „Nordplus 
Higher Education“ ir 
„Nordplus Horizontal“; 
10 % išaugęs naujų 
organizacijų skaičius 
„Nordplus Junior“ ir 
„Nordplus Adult“ 
paprogramėse;  
Gautos ne mažiau kaip 2 
„Nordplus Languages“ 
paraiškos  

Iki 2021 m. 
vasario 1 d. 

2021 m. mažesnis paraiškų skaičius: 
„Nordplus Higher education“ -55,2% 
„Nordplus Horzontas“ – 69,2%. 
 
Naujų organizacijų skaičius „Nordplus Junior“ (21,6%) ir 
„Nordplus Adult“ (44,2%) paprogramėse išaugo. 
 
 
Gautos 3 „Nordplus Languages“ paraiškos. 

3.  Europos Komisijos projektų administravimas  

3.1. „eTwinning“ 2019-2022 m. 
sutarties vykdymas  

Tarpinė ataskaita pateikta EK Iki 2021 m. 
vasario 28 d. 

Tarpinė ataskaita pateikta laiku. 

3.2. „eTwinning“ 2019-2022 m. 
sutarties vykdymas  

Ne mažiau kaip 40% naujų 
platformos vartotojų įsitrauks 
į projektus;  
Ne mažiau kaip 80% 
užsiregistravusių vartotojų 
teks po vieną projektą; 
Ne mažiau kaip 20% 
užregistruotų projektų bus 
suteiktas Nacionalinis kokybės 
ženklelis (NKŽ) 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

2021-12-01 duomenimis: 
47,8  % naujų vartotojų įsitraukė į projektus. 
 
80,6 %  vartotojų registravo po 1 projektą. 
 
 
44,5 % projektų suteiktas NKŽ. 
 

3.3 „Europass“ 2018-2021 m. 
sutarties vykdymas 

Galutinė ataskaita pateikta EK Iki 2021 m. 
gegužės 31 d. 

Galutinė ataskaita pateikta laiku, deklaruotos išlaidos 
užskaitytos 100 proc. 



 
 
 

 

4 
 
 

3.4 „Euroguidance“ 2018-2021 m. 
sutarties vykdymas 

Galutinė ataskaita pateikta EK Iki 2021 m. 
gegužės 31 d. 

Galutinė ataskaita pateikta laiku, deklaruotos išlaidos 
užskaitytos 100 proc. 

3.5. „Epale“ 2019-2022 m. sutarties 
vykdymas  

Tarpinė ataskaita pateikta EK Iki 2021 m. 
vasario 28 d. 

Tarpinė ataskaita pateikta laiku. 

3.6. „Epale“ 2019-2022 m. sutarties 
vykdymas 

„Epale“ platformos lankytojų 
įsitraukimas – ne mažiau kaip 
90 įsitraukusių lankytojų 
skaičius per mėnesį 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

2021-12-01 duomenimis: vidutiniškai 107 įsitraukęs 
lankytojas per mėnesį. 

3.7. „ECVET“ 2020 m. sutarties 
vykdymas 

Galutinė ataskaita pateikta EK Iki 2021 m. 
vasario 15 d. 

Galutinė ataskaita pateikta laiku, deklaruotos išlaidos 
užskaitytos 100 proc. 

3.8 „VET Team“ 2021 m. sutarties 
vykdymas 

Suburta „VET Team“ ekspertų 
grupė 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Suburta 7 ekspertų grupė. 

3.9. Kritinė pastaba (neužskaitytos 
lėšos, reikalavimų pažeidimas ir 
pan.) kiekvieno projekto 
ataskaitos užsakovui vertinime 

Nė vienos kritinės pastabos Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Pastabų negauta. 

4.  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvos  

4.1.  „Gerai“ ir labai gerai“ dotacijų 
gavėjų ir ŠMPF bendradarbiavimo 
įvertinimų, pateiktų apklausoje po 
projekto įgyvendinimo 

Ne mažiau kaip 70 proc. Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Pasiekta. 100 proc. dotacijų gavėjų bendradarbiavimo 
su ŠMPF įvertino „gerai“ arba „labai gerai“. 

4.2. Kritinė pastaba (neužskaitytos 
lėšos, reikalavimų pažeidimas ir 
pan.) pavedimo vykdymo 
ataskaitos užsakovui vertinime 

Nė vienos kritinės pastabos Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Negauta nė vienos kritinės pastabos. 

4.3. Pagrįstos apeliacijos dėl unikalių 
atvejų iš pareiškėjų 

Ne daugiau kaip 2  Iki 2021 m. 
gruodžio 31 

Negauta nė vienos apeliacijos. 

5. Sporto rėmimo fondo administravimas  

5.1. 2021 m. Sporto rėmimo fondo 
kvietimo teikti paraiškas 
administravimas 

Sudaryta 100 proc. 
finansavimo sutarčių pagal 
ŠMSM sprendimą dėl 
finansavimo  

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Sudaryta 100% (209) sutarčių, 4 pareiškėjai atsisakė 
pasirašyti sutartis.  
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5.2. „Gerai“ ir labai gerai“ projektų 
vykdytojų ir ŠMPF 
bendradarbiavimo įvertinimų, 
pateiktų apklausoje po projekto 
įgyvendinimo  

Ne mažiau kaip 70 proc. Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

90% projektų vykdytojų bendradarbiavimą su ŠMPF 
vertina „labai gerai“ ir „gerai“. 

5.3. Kritinė pastaba (neužskaitytos 
lėšos, reikalavimų pažeidimas ir 
pan.) SRF pavedimo vykdymo 
ataskaitos užsakovui vertinime  

Ne daugiau kaip 1 kritinė 
pastaba 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Pastabų negauta. 

5.4. Pagrįstos apeliacijos dėl unikalių 
atvejų iš pareiškėjų. 

Ne daugiau kaip 5  Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Gauti iš viso 37 skundai dėl 2021 m. kvietimo. 
Tame tarpe viename tinkamumo vertinime ir dviejuose 
turinio vertinimuose buvo nustatyta faktinių klaidų. 
Viso 2021 m. kvietime atlikta 1310 administracinės 
atitikties vertinimų (visos gautos paraiškos) ir 2026 
turinio vertinimai (tinkamų paraiškų). 
Pagrįstos apeliacijos dėl 2 unikalių atvejų iš pareiškėjų. 

6. Europos socialinio fondo projektai: 2 projektų įgyvendinimas  

6.1. Rodiklių pasiekimas 100 proc. pasiekti rodikliai Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Laikotarpiui numatyti stebėsenos rodikliai pasiekti 100 
proc. Dėl AMTP stebėsenos rodiklių koregavimo buvo 
inicijuoti du priežiūros grupės susitikimai, sprendimo 
laukiama. 

6.2. Lėšų įsisavinimas 100 proc. užskaitytos lėšos; 
Projekto finansavimo lėšų 
įsisavinimo sparta atitinka 
sutarties sąlygas 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Su mokėjimo prašymais deklaruotos išlaidos užskaitytos 
100 proc.  
TAPK projekto finansavimo lėšų įsisavinimo sparta 
atitinka sutarties sąlygas.  
AMTP lėšos naudojamos lėčiau dėl pandemijos.  

7. Veiklos viešinimas  
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7.1. Programų ir projektų viešinimas 
interneto svetainėse 

Organizacijos 
administruojamų interneto 
svetainių (9) aktualumo ir 
reprezentatyvumo 
palaikymas. Ne mažiau nei 2 
aktualios naujienos per 
mėnesį kiekvienoje iš 
svetainių. Svetainių 
lankomumo pokytis min. +2 
proc.  
Organizacijos pagrindinės 
svetainės (www.smpf.lt ) 
atnaujinimas, atsižvelgiant į 
pokyčius.  

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

 

• Organizacijos pagrindinė svetainė buvo 
atnaujinta atsižvelgiant į duomenų saugumo 
reikalavimus. 

• Visose svetainėse buvo skelbiama daugiau nei 2 
naujienos per mėnesį. 

• Kai kurių svetainių lankomumas mažėjo dėl 
socialinių tinklų aktyvios veiklos.  

 

7.2. Programų ir projektų viešinimas 
socialiniuose tinkluose 

Administruojamos 6 socialinės 
paskyros. Kiekvienoje 
paskyroje ne mažiau nei 3 
įrašai per savaitę. Sporto 
rėmimo fondo socialinių tinklų 
strategijos parengimas. 
Erasmus+ paskyros 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Visose 6 –iose socialinių tinklų paskyrose, kurias 
administruoa Fondas, palaikomas nuolatinis 
informacijos srautas ir pateikiami ne mažiau nei trys 
įrašai per dieną.  
Parengta SRF Facebook paskyros strategija.  
Erasmus+ svetainės augimas:  
 

http://www.smpf.lt/


 
 
 

 

7 
 
 

lankomumo augimas ne 
mažiau nei 5 proc.  

 
 
 
 

7.3. Informacinės priemonės Organizuojami informaciniai 
renginiai – ne mažiau nei 45 
per metus. 
Organizuojami internetiniai 
seminarai – ne mažiau nei 10 
per metus. 
Dalyvavimas parodose 
Lietuvoje ir užsienyje – ne 
mažiau 8 per metus. 
Leidžiami informaciniai 
leidiniai (spausdinti ir 
elektroniniai) – ne mažiau nei 
15. 
Rengiamos viešinimo 
kampanijos – ne mažiau nei 2. 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

2021 m. suorganizuota  120 renginių, iš kurių 86 online 
renginiai.  
Lietuvoje dėl pandemijos nebuvo dalyvauta parodose, 
jos nebuvo organizuojamos. AMTP projektai šiais 
metais dalyvavo 10 parodų ( Japonija, Ukraina, 
Taivanas, marokas, Tunisas, Gruzija, EAIE  paroda). 
Visos jos buvo virtualios.  
Leidyba:  

 
Viešinimo kampanijos: 

- Įgyvendintas 7 radijo laidų ciklas Erasmus ir kitų 
projektų kontekste. Žinių radijas. 

- Parengti 7 straipsniai nacionalinėje žiniasklaidoje, 
išpublikuota 17  spaudos pranešimų.  

- Erasmus + siena viešinimo kampanija Vilniuje 

7.4. Organizacijos ir administruojamų 
veiklų viešinimas 

Publikuota ne mažiau nei 20 
straipsnių arba spaudos 
pranešimų nacionaliniuose 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Parengti 7 straipsniai nacionalinėje žiniasklaidoje, 
publikuota 17  spaudos pranešimų. 
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portaluose, BNS spaudos 
centre ir pan. 

7.5 Projektų vykdytojų pasitenkinimo 
tyrimas 

Atlikti visų administruojamų 
programų ir projektų „klientų“ 
pasitenkinimo tyrimą. 
Atsižvelgiant į gautus 
rezultatus, parengti išvadas 
bei rekomendacijas.  

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Dotacijos gavėjai pildo apklausą pasibaigus projektui po 

atsiskaitymo su Fondu. 

Trijų ketvirčių duomenimis 90% projektų vykdytojų 
bendradarbiavimą su ŠMPF vertina „labai gerai“ ir 
„gerai“. 

8. Ekspertų darbo organizavimas  

8.1. Ekspertų mokymai Ne mažiau kaip 4 mokymai Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

SRF – organizuoti 3 mokymai ekspertams, 
„Erasmus+” – organizuoti 5 mokymai ekspertams: 4 
KA1 ir 1 KA2 veiklos.  (Neįskaičiuojami projektų ekpertų 
mokymai – iš viso 14). 

8.2. Ekspertų įvertintos paraiškos ir 
dotacijos gavėjų ataskaitos 

Įvertinta 100 proc. programos 
„Erasmus+“ visų sektorių  
paraiškų ir ataskaitų; aukštojo 
mokslo  nacionalinių 
stipendijų ir paramos 
prašymų, Sporto projektų 
paraiškų. 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Tikslas pasiektas, įvertinta 100 proc. paraiškų ir 
ataskaitų. 

8.3. Ekspertų grupių darbo 
organizavimas 

Ne mažiau kaip 5 ekspertų 
grupės 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Veikia 5 grupės: PROMET, Epale, eTwinning, Europass ir 
Euroguidance ekspertų grupės (paraiškų vertintojų 
grupės į šį rodiklį neįskaičiuotos). 

9. Personalo valdymas  

9.1. Sklandus darbuotojų darbo 
organizavimo po karantino 
procesas 

Parengtas ir įgyvendintas 
darbuotojų grįžimo į biurą po 
karantino priemonių planas 
 

Iki 2021 
m.gruodžio  31 
d. 

Tikslas pasiektas. Parengtas ir įgyvendintas darbuotojų 
grįžimo į biurą po karantino priemonių planas. 

9.2. Darbuotojų ugdymas 80 proc. organizuota mokymų 
plane numatytų mokymų 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Tikslas pasiektas. Įgyvendinta daugiau nei 80 proc. 
mokymų plane numatytų mokymų. 

9.3. Interesų konfliktų valdymas Pagal pateiktus duomenis 
atlikti intersų prevenciją 
užtikrinantys veiksmai 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Tikslas pasiektas.  
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10. Infrastruktūros valdymas  

10.1. Infrastruktūros pritaikymas 
naujiems organizacijos poreikiams 

IT infrastruktūra pritaikyta 
pagal poreikį 

Iki 2021m. 
gruodžio 31 d. 

Esamiems poreikiams infrastruktūra pritaikyta. 
Įvykdyti: 
4 paslaugų pirkimai (sutarčių verčių suma  35281.93 
eur). 
18 prekių pirkimų (sutarčių verčių suma 105905.40 
eur). 
 

10.2 Infrastruktūros tinkamumas Nė vieno neatstatomo IT 
incidento, kurio metu 
prarandami  daugiau nei 1 
darbo dienos duomenys;                                                                                                             
Nė vieno atvejo, kai dėl 
infrastruktūros gedimo 
darbuotojai negali dirbti ilgiau 
nei 24 val. 

Iki  2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Tikslas pasiektas. 

11. Pirkimų valdymas  

11.1. Viešųjų pirkimų planas Laiku ir tinkamai parengtas ir 
paviešintas viešųjų pirkimų 
planas 

Iki 2021 m. kovo 
15 d 

Įvykdyta 100 proc. 

11.2. Mažos vertės pirkimai iš vieno 
tiekėjo 

Ne daugiau kaip 25 proc. 
pirkimų vykdyti iš vieno 
tiekėjo, kai rinkoje yra > nei 
vienas tiekėjas 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 100 proc. 

11.3. Žalieji pirkimai Ne mažiau nei 10 proc. 
(kiekis) mažos vertės pirkimų 
yra žali 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 15 proc. (7 pirkimai iš 48 galimų atlikti žaliai) 

12. Kokybės vadybos sistemos (KVS) valdymas  

12.1. 
 

Efektyvus veiklos ir kontrolės 
elementų valdymas, nuolatinis 
gerinimas 
 

Pagal standarto ISO 9001-
2015 reikalavimus atlikto 
audito rezultatai 100 proc. 
atitinka reikalavimus 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 100 proc. 
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Parengtas ir 100 proc. 
įgyvendintas KVS vidaus 
audito planas 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 100 proc. 

Savalaikiai atlikti visi reikalingi 
veiksmai gerinimo 
pasiūlymams įgyvendinti, 100 
proc. 

Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 

Įvykdyta 94 proc. 

• 4 iš 68 pasiūlymų nebaigti įgyvendinti. 

13. Plane nenumatytos veiklos  
Korupcijos prevencija:  
 

• Pagal Ministerijos rekomendacijas atnaujinta infromacija Fondo interneto svetainėje 

• Patvirtintas KP veiksmų planas 2021-2023 m.; 

• Pateiktas KP rizikos vertinimas mažos vertės pirkimų srityje; 

• Pateikta ataskaita dėl KP priemonių 2018-2021 m. įgyvendinimo; 

• Patvirtinta Atsparumo korupcijai politika; 

• Organizuoti mokymai visiems Fondo darbuotojams KP temomis; 

• Dalyvauta visose Skaidrumo akademijos, Ministerijos organizuotuose renginiuose, SA pateiktas užpildytas klausimynas dėl KP fonde; 

• Iki NM bus pasiruošta naujos KP įstatymo redakcijos įsgaliojimui (atnaujinta informacija svetainėje, paskelbtas Etikos kodeksas, jau atnaujinome KP 
pareigybių sąrašą, bus sukurtas skyrius „Pranešėjų apsauga“ (kartu atnaujinsime ir AKP nuostatas), pateiksime ataskaitą apie 2021 m. plano 
įgyvendinimą, I ketv. atnaujinsime Fondo DVS P-11, bus atlikta darbutojų apklausa dėl KP.  

BDAR:  

• Iš esmės atnaujintas DA tvarkos aprašas (nauji skyriai, formos); 

• Atlikta fondo svetainių revizija, susitikimas su svetainių administartoriais, pateiktos rekomendacijos dėl svetainės atitikties BDAR; 

• Planuojamas susitikimas dėl Fondo prieigų politikos projekto po NM, kai bus patvirtintas dokumentacijos planas; 

• Teiktos rekomendacijos dėl SRF svetainės atitikties BDAR; 

• Atnaujinta Fondo Privatumo politika, sukurtas atskiras skyrius interneto svetainėje, teiktos rekomendacijos dėl slapukų sienos patobulinimo;  

• Dalyvauta EK ir VDAĮ organizuotuose mokymuose, pateiktos rekomendacijos; 

• Atnaujinti DA Fondo registrai; 

• Parengtas planas dėl BDAR atitikties užtikrinimo, parengtas būtiniausių dokumentų sąrašas. 

 


