LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 2020–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.
1.
1.1.

1.1.1.

Tikslo, uždavinio,
Vykdytojai
Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
Informacija apie priemonių
priemonės pavadinimas
terminas
vykdymą
Tikslas: Užtikrinti sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą
atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas.
Uždavinys: Efektyvinti ir Už korupcijos
2023 m. IV
Ministerijoje ir jai
sustiprinti korupcijos
prevenciją
ketv.
pavaldžiose įstaigose
prevenciją ir
Ministerijoje
pasiektas aukštesnis negu
antikorupcinę aplinką
atsakingas
vidutinis atsparumo
Ministerijoje ir jai
specialistas,
korupcijos vertinimo lygis
pavaldžiose įstaigose.
Ministerijos
(pagal Antikorupcinės
korupcijos
aplinkos vadovą).
prevencijos darbo
grupė.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.
Priemonė: Kasmet
Už korupcijos
įvertinant atsparumo
prevenciją
korupcijai reikalavimų
Ministerijoje
vykdymo lygį (toliau –
atsakingas
AKL) Ministerijoje ir jai
specialistas,
pavaldžiose įstaigose
Ministerijos
matuoti antikorupcinės
korupcijos
aplinkos kūrimo pokyčius ir prevencijos darbo
sėkmingumą.
grupė.

Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

2023 m. II
ketv.

Priemonė įgyvendinama.
Atsparumo korupcijai lygio
vertinimas ministerijoje atliktas
(pagal Antikorupcinės aplinkos
viešajame sektoriuje kūrimo ir
įgyvendinimo vadovą,
patvirtintą STT) 2020 m. ir
Lietuvos Respublikos švietimo, 2021 m. Numatytos ir
mokslo ir sporto ministerijos
įgyvendintos priemonės AKL
2020–2023 metų
didinti. Ministerijos AKL
korupcijos prevencijos
padidėjo nuo 0,55 (aukštas) iki
programos įgyvendinimo
0,69 (aukštas). AKL vertinimo
priemonių planas (toliau –
duomenys pateikti interneto
Planas) ir jai pavaldžių įstaigų
svetainėje.
2021–2023 m. Ministerijoje ir
jai pavaldžiose įstaigose
kasmet atliktas AKL
vertinimas (pagal
Antikorupcinės aplinkos
vadovą).
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1.1.2.

Priemonė: Įvertinti, kokios
kiekvieno Ministerijos
struktūrinio padalinio ir
kiekvieno struktūrinio
padalinio jai pavaldžiose
įstaigose veiklos sritys ar
funkcijos atitinka
požymius, būdingus veiklos
sritims, kuriose yra didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė (pagal Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo (toliau
– KPĮ) 6 straipsnyje
nustatytus kriterijus) ir
parengti tokių sričių sąrašą.

Už korupcijos
2021 m. II
prevenciją
ketv.
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
struktūrinių padalinių
vadovai.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

korupcijos prevencijos planai
papildyti priemonėmis,
skirtomis pasiekti aukštesnį
atsparumo korupcijai vertinimo
lygį (pagal Antikorupcinės
aplinkos vadovą).
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose atlikti vertinimai ir
nustatyta, kokios kiekvieno
Ministerijos
struktūrinio
padalinio
ir
kiekvieno
struktūrinio
padalinio
jai
pavaldžiose įstaigose veiklos
sritys ar funkcijos atitinka
požymius, būdingus veiklos
sritims, kuriose yra didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė.
Ministerijos ir jai pavaldžios
įstaigos interneto svetainėse
skelbia veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, sąrašus.
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose
veiklos
sritys
antikorupciniam vertinimui ir
analizei atlikti pasirenkamos
pagal nustatytus Ministerijos ir
pavaldžių įstaigų veiklos sričių,
kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, sąrašus.

Priemonė įgyvendinama.
2021 m. parengtas ministerijos
veiklos sričių, kuriose, kuriose
yra korupcijos pasireiškimo
tikimybė sąrašas.
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1.1.3.

Priemonė: Atlikti
Ministerijos korupcijos
rizikos valdymo vertinimą
ir Planą papildyti
priemonėmis, skirtomis
Ministerijos korupcijos
rizikos valdymui stiprinti.

Ministerijos
2020 m. IV
Centralizuotos vidaus ketv.
audito tarnybos
vedėjas.
Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

Ministerijos Centralizuotos
vidaus audito tarnybos (toliau –
Audito tarnyba) atliktas
Ministerijos korupcijos rizikos
valdymo vertinimas
Ministerijoje.
Atsižvelgiant į Audito tarnybos
atliko Ministerijos korupcijos
rizikos valdymo vertinimo
rezultatus, Planas papildytas
priemonėmis, skirtomis
Ministerijos korupcijos rizikos
valdymui stiprinti.
Visos pagal Audito tarnybos
atliko Ministerijos korupcijos
rizikos valdymo vertinimo
rezultatus Plane numatytos
priemonės yra įvykdytos.

Priemonė įgyvendinta.
Visos Ministerijos
Centralizuotos vidaus
audito tarnybos (toliau –
Audito tarnyba) atliko
Ministerijos korupcijos rizikos
valdymo vertinimą ir parengė
korupcijos rizikos valdymo
audito ataskaitoje Nr. VA28(26.5-77) pateiktos
rekomendacijos įgyvendintos:
Ministro 2021 m. rugpjūčio 23
d. įsakymu Nr. V- 1518
patvirtinta Ministerijos ir jos
valdymo sričiai priskirtų
įstaigų korupcijos prevencijos
politika (toliau – Politika),
redakcija kuri paskelbta
interneto svetainėje. Ministro
2022 m. gegužės18 d. įsakymu
Nr. V-781
patvirtinta nauja
Politikos redakcija, papildyta
priedu dėl antikorupcinio
elgesio taisyklių ministerijoje ir
jai pavaldžiose įstaigose.
Politikoje reglamentuojamas
antikorupcinės aplinkos kūrimo
procedūros ir jas atliekančių
subjektų funkcijos
ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose.
Tobulinant antikorupcinę
aplinką ministerijoje,
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Politikoje įteisinta nuostata dėl
ministerijos korupcijos
prevencijos veiksmų plano
įgyvendinimo vertinimo
kiekvieną pusmetį ir nustatyta
teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarka
ir procedūros ministerijoje.
Antikorupcinį teisės aktų
vertinimą pavesta atlikti
ministerijos padaliniui,
atsakingam už antikorupcinės
aplinkos kūrimą.
Ministro 2020 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. P1-185
patvirtintas Pareigų, kurias
einantys asmenys privalo
pateikti privačių interesų
deklaracijas sąrašas, kuris
skelbiamas interneto
svetainėje.
Ministro 2021 m. birželio 9 d.
įsakymu Nr. V-1066
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
įstatymo laikymosi kontrolės
tvarkos aprašas,
reglamentuojantis interesų
kontrolės subjektus ir jų
funkcijas. 2022 m. gegužės 25
d. įsakymu Nr. V-842
patvirtinta nauja dokumento
redakcija.
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Ministro 2020 m. lapkričio 17
d. įsakymu Nr. V-1774
patvirtintas Informacijos apie
pažeidimus, gautos vidiniu
informacijos kanalu Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerijoje, teikimo
ir tvarkymo tvarkos aprašas,
paskirtas kompetentingas
subjektas, atsakingas už kanalo
administravimą.
2020 m. ir 2021 m. atlikta
ministerijai pavaldžių įstaigų
interneto svetainių skilties
Korupcijos prevencija analizė,
ministerijos įstaigų vadovai
raštu buvo informuoti apie
prievolę informaciją skyriuje
Korupcijos prevenciją teikti
vadovaujantis LRV patvirtintu
Bendrųjų reikalavimų valstybės
ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms ir
mobiliosioms programoms
aprašu.
Ministro 2021 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. V-2192
patvirtintas Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos
darbuotojų etikos ir elgesio
kodeksas.
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1.1.4.

1.1.5.

Priemonė: Peržiūrėti ir
atnaujinti Ministerijos
vidaus dokumentus,
reglamentuojančius
korupcijos prevenciją.

Priemonė: Įvertinti ir
patobulinti viešųjų ir
privačių interesų derinimo
reglamentavimą (tvarkas)
Ministerijoje ir jai
pavaldžiose įstaigose ir
patobulinti interesų
konfliktų valdymo ir
sprendimo (šalinimo)
procesus.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

2020 m. IV
ketv.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė,
Ministerijos
Personalo skyriaus
vedėjas.

2021 m. I
ketv.

Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

Atnaujintas ir patikslintas
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų korupcijos
prevencijos tvarkos aprašas1
(toliau – Korupcijos
prevencijos tvarkos aprašas).

Priemonė įgyvendinta.
Konkrečių veiksmų aprašymas
pateiktas priemonės 1.1.3
skiltyje Informacija apie
priemonių vykdymą.

Atnaujintas ir patikslintas
Informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijoje tvarkos aprašas2.
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose, kurių sąrašą
patvirtino ministras, atlikta
antikorupcinė analizė ir
vertinimas viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo ir interesų
konfliktų valdymo srityje.
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose atnaujinta arba
parengta bent po vieną
Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų viešųjų ir privačių
interesų derinimo procesus ir
tvarką reglamentuojantį
dokumentą, kuriame įtvirtintos

Priemonė įgyvendinta.
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose, kurių sąrašą
patvirtino ministras, atlikta
antikorupcinė analizė ir
vertinimas viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo ir interesų
konfliktų valdymo srityje,
motyvuota išvada pateikta STT
ir paskelbta ministerijos
interneto svetainėje.
Atsižvelgiant į antikorupcinės
analizės ir vertinimo išvadas
parengtas ir patvirtintas
Lietuvos Respublikos viešųjų ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-797.
2
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1071.
1
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VPIDI nuostatos, nustatyta
interesų konfliktų valdymo ir
sprendimo (šalinimo) procesų
tvarka.
Pagal naujos redakcijos VPIDI
patikslinti Ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų pareigybių,
kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti interesus
(toliau – deklaruojantieji),
sąrašai.
Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų vidaus dokumentuose
nustatyta deklaruojančiojo
elgesio ir veiksmų, kilus
interesų konfliktui, tvarka.
Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų viešųjų ir privačių
interesų derinimą
reglamentuojančiuose
dokumentuose nustatyta
pareiga įgaliotiems asmenims
praėjus 30 kalendorinių dienų
nuo deklaruojančiojo asmens
priėmimo, skyrimo į pareigas
ar deklaruojančiojo asmens
statuso įgijimo, atlikti privačių
interesų deklaracijų pateikimo
fakto patikrinimą.

privačių interesų derinimo
įstatymo laikymosi kontrolės
tvarkos aprašas ir jame:
nustatyta deklaruojančių
ministerijos darbuotojų ir
pavaldžių įstaigų vadovų
elgesio ir veiksmų, kilus
interesų konfliktui, tvarka;
reglamentuotos interesų
konfliktų prevenciją vykdančių
subjektų funkcijos, nustatytos
sistemingos deklaravimo
kontrolės procedūros.
2022 m. atlikta visų
ministerijos darbuotojų ir jai
pavaldžių įstaigų vadovų
privačių interesų deklaracijų
pateikimo kontrolė ir
deklaracijų duomenų analizė.
Ministerijos darbuotojams
pateiktos 3, ministerijos įstaigų
vadovams 9 rekomendacijos
dėl nusišalinimo. Gavus
pranešimą dėl nusišalinimo
parengta 10 ministro įsakymų
dėl nusišalinimo priėmimo.
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1.1.6.

Priemonė: Ministerijos
struktūrinių padalinių
vadovus ir Ministerijai
pavaldžių įstaigų
struktūrinių padalinių
vadovus įtraukti į jiems
pavaldžių darbuotojų
privačių interesų
deklaravimo stebėsenos
procesus.

Už korupcijos
2021 m. I
prevenciją
ketv.
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
struktūrinių padalinių
vadovai.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų viešųjų ir privačių
interesų derinimą
reglamentuojančiuose
dokumentuose įgaliotiems
asmenims nustatyta pareiga ne
rečiau kaip kartą per metus
tikrinti, ar visi deklaruojantieji
asmenys yra deklaravę
interesus.
Ministerijos struktūrinių
padalinių vadovams ir jai
pavaldžių įstaigų padalinių
vadovams organizuotas
seminaras VPIDI įgyvendinimo
ir išankstinių rašytinių
rekomendacijų pavaldiems
deklaruojantiesiems asmenims,
nuo kokių tarnybinių pareigų
atlikimo konkrečiose
situacijose jie privalo
nusišalinti, teikimo klausimais.
Ministerijos viešųjų ir privačių
interesų derinimo procesus ir
tvarką reglamentuojančiuose
dokumentuose Ministerijos
struktūrinių padalinių
vadovams nustatyta pareiga
bent kartą per metus, taip pat
priėmus naują darbuotoją
susipažinti su pavaldžių
asmenų privačių interesų
deklaracijų turiniu ir skiriant

Priemonė įgyvendinta.
2020 m. lapkričio 4 d., 11 d.,
19 d., 26 d. buvo organizuoti
mokymai ministerijos
darbuotojams, ministerijai
pavaldžių įstaigų vadovams ir
už korupcijos prevenciją
atsakingiems asmenims VPIDI
įgyvendinimo ir interesų
konfliktų prevencijos
klausimais.

Ministro patvirtintame
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
įstatymo laikymosi kontrolės
tvarkos apraše nustatyta
pareiga privačių interesų
deklaravimo kontrolę
vykdančiam subjektui: per 3
darbo dienas informuoti
deklaruojančio asmens
tiesioginį vadovą jeigu
išanalizavus deklaracijų
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darbuotojams užduotis
nesukelti interesų konflikto.
Ministerijos viešųjų ir privačių
interesų derinimo procesus ir
tvarką reglamentuojančiuose
dokumentuose Ministerijos
struktūrinių padalinių
vadovams nustatyta pareiga
teikti išankstines rašytines
rekomendacijas jiems
pavaldiems
deklaruojantiesiems asmenims,
nuo kokių tarnybinių pareigų
atlikimo konkrečiose
situacijose jie privalo
nusišalinti.
1.1.7.

Priemonė: Parengti pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas gautų dovanų ir
reprezentacijai skirtų
dovanų perdavimo,
įvertinimo, apskaitos ir
saugojimo tvarką
Ministerijoje.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas.

2021 m. II
ketv.

Parengta ir įgyvendinama pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas gautų dovanų ir
reprezentacijai skirtų dovanų
įvertinimo, apskaitos ir
saugojimo tvarka Ministerijoje.

duomenis darbuotojui
nustatoma interesų konflikto
rizika; pateikti išankstines
rašytines rekomendacijas
darbuotojams nuo kokių
tarnybinių pareigų atlikimo
konkrečiose situacijose jie
privalo nusišalinti; informuoti
apie pateiktas rašytines
rekomendacijas tiesioginius
darbuotojų vadovus, kad
neskirtų darbuotojams
konkrečių užduočių, galinčių
kelti interesų konfliktą.

Priemonė įgyvendinta.
Ministro 2020 m. rugsėjo 18 d
įsakymu Nr. V-1402 patvirtinti:
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
dovanų, gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip pat
reprezentacijai skirtų dovanų
perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašas;
Veiksmų Lietuvos Respublikos
švietimo mokslo ir sporto
ministerijoje gavus neteisėtą
atlygį tvarkos aprašas.
Teisėtai einant pareigas gautos
dovanos turi būti komisijos
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1.1.8.

Priemonė: Ministerijoje ir
jai pavaldžiose įstaigose
atlikti darbuotojų
tolerancijos korupcijai
lygio vertinimą.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

2023 m. III
ketv.

2021–2023 m. laikotarpiu
atlikti 2 darbuotojų tolerancijos
korupcijai lygio vertinimai
Ministerijoje ir jai pavaldžiose
įstaigose.

įvertinamos ir apskaitomos,
neteisėto atlygio faktai –
fiksuojami specialiai tam
įsteigtuose registruose.
Priemonę numatoma
įgyvendinti.
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1.1.9.

Priemonė: Parengti
Ministerijos ir jai pavaldžių
įstaigų darbuotojų mokymo
korupcijos prevencijos
klausimais programą 2020–
2023 m. (toliau –
Programa) ir pagal ją
organizuoti mokymus.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

2020 m. II
ketv. – 2023
m. IV ketv.

Pagal nustatytus darbuotojų
poreikius parengta ir
Ministerijos interneto
svetainėje paskelbta Programa.
Ministerijos interneto svetainės
skiltyje „Korupcijos
prevencija“ yra sukurta skiltis
„Antikorupcinis švietimas“,
kuri ne mažiau kaip 2 kartus
per metus papildoma nauja
medžiaga.
2020–2023 m. laikotarpiu
atlikti ne mažiau kaip 2
Programos priemonių
įgyvendinimo vertinimai,
siekiant nustatyti poreikį
koreguoti Programą.
Kasmet pagal Programą
Ministerijos ir pavaldžių
įstaigų darbuotojams
organizuoti ne mažiau kaip 2
mokymai.
2023 m. Ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų darbuotojų
tolerancijos korupcijai lygio
vertinimo duomenys rodo
darbuotojų korupcinių situacijų
suvokimo pokyčius,
individualių rizikos veiksnių
sumažėjimo faktą.

Priemonė įgyvendinama.
Inicijuota darbuotojų apklausa
dėl antikorupcinio švietimo
poreikio, sudaryta galimybė per
nuorodą interneto svetainės
skiltyje „Antikorupcinis
švietimas“ teikti pasiūlymus
dėl pageidaujamos
antikorupcinio švietimo temos.
Atsižvelgiant į darbuotojų
antikorupcinio švietimo
poreikius organizuoti:
- mokymai ministerijos
darbuotojams apie korupcijos
sampratą, apraiškas ir Lietuvos
korupcijos žemėlapį (paskaitą
vedė STT atstovai);
- mokymai darbuotojams
antikorupcinio teisės aktų
vertinimo tema (paskaitą vedė
STT atstovai);
- mokymai ministerijos ir jos
pavaldžių įstaigų darbuotojams
VPIDI įgyvendinimo ir
interesų konfliktų prevencijos
klausimais (mokymus vedė
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos atstovė);
- mokymai pavaldžių įstaigų už
korupcijos prevenciją
atsakingiems asmenims apie
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą (paskaitą
vedė STT atstovai).
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2020–2023 m. laikotarpiu 70
proc. Ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų darbuotojų
bus dalyvavę ne mažiau kaip 3
pagal Programą organizuotuose
mokymuose.

1.1.10.

Priemonė: Ministerijoje ir
jai pavaldžiose įstaigose
sistemingai informuoti
darbuotojus apie vykdomą
antikorupcinę politiką,
sudaryti daugiau galimybių
darbuotojams įsitraukti į
antikorupcinės aplinkos
kūrimą.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė,
Ministerijos
Informacinių sistemų
ir dokumentų
valdymo skyriaus
vedėjas.

2020 m. II
ketv. – 2023
m. IV ketv.

Ministerijos ir pavaldžių
įstaigų
interneto svetainėse skiltyje
„Korupcijos prevencija“ ne
rečiau kaip vieną kartą per
ketvirtį atnaujinama ir
papildoma informacija apie
įstaigose vykstančius
korupcijos prevencijos
procesus.
Sudaryta galimybė per
Ministerijos interneto svetainės
skiltyje „Korupcijos
prevencija“ esančią nuorodą

78 (33,6 proc.) ministerijos
darbuotojai dalyvavo ne
mažiau kaip 3 organizuotuose
mokymuose.

Priemonė įgyvendinama.
Interneto svetainėje skiltis
„Korupcijos prevencija“
tikslinama kiekvieną ketvirtį.
2021 m. pakeista ministerijos
interneto svetainės skyriaus
„Korupcijos prevencija“
struktūra, sukurtos skiltys
„Korupcijos rizikos analizė“,
„Atsparumo korupcijai lygio
vertinimas“, „Korupcijos
pasireiškimo tikimybė“,
„Antikorupcinis teisės aktų
vertinimas“.
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teikti siūlymus korupcijos
prevencijos organizavimo
klausimais.
2021–2023 m. laikotarpiu
atlikti 2 Ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų informavimo
apie antikorupcinę politiką
interneto svetainių skiltyje
„Korupcijos prevencija“
vertinimai.

1.1.11.

Remiantis 2019 m. atlikto
korupcijos pasireiškimo
tikimybės Ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų viešųjų
pirkimų srityje vertinimo
išvadomis, atnaujinti ir
patikslinti Ministerijos ir
devynių jai pavaldžių
įstaigų, kuriose vyko
antikorupcinis vertinimas,
dokumentus,
reglamentuojančius viešųjų
pirkimų organizavimą.

Ministerijos
Ekonomikos
departamento Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyriaus
vedėjas,
už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas.
Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

2020 m. III
ketv.

Atnaujinti ir patikslinti
Ministerijos ir devyniose jai
pavaldžių įstaigų viešųjų
pirkimų organizavimą
reglamentuojantys dokumentai.
Ministerija ir devynios jai
pavaldžios įstaigos, kuriose
buvo atliktas antikorupcinis
vertinimas, įgyvendino 100
proc. korupcijos pasireiškimo
tikimybės viešųjų pirkimų
srityje 2019 metais atlikto
vertinimo išvadose pateiktų
rekomendacijų.

2022 m. sukurtas naujas
skyrius ,,Pranešėjų apsauga“.
Atlikta ministerijai pavaldžių
įstaigų internetų svetainių
analizė, minėtų įstaigų
vadovai raštu įpareigoti
informaciją skyriuje
„Korupcijos prevencija“
sutvarkyti vadovaujantis
Vyriausybės patvirtintu
Bendrųjų reikalavimų valstybės
ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms ir
mobiliosioms programoms
aprašu.
Priemonė įgyvendinta.
Devynios ministerijai
pavaldžios įstaigos, kuriose
ministro įsakymu buvo atliktas
korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimas viešųjų
pirkimų srityje, atnaujino arba
atitinkami papildė savo
dokumentus,
reglamentuojančius viešųjų
pirkimų organizavimą.
Patvirtintos naujos Švietimo ir
mokslo ministerijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklės, kuriose
atlikti pakeitimai, reikalingi
pasiekti ministerijos
motyvuotoje išvadoje dėl
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1.1.12.

Priemonė: Atlikti
antikorupcinį vertinimą ir
analizę viešųjų pirkimų
srityje Nacionalinėje
švietimo agentūroje.

Nacionalinės
2020 m. IV
švietimo agentūros
ketv.
(toliau – NŠA)
direktorius, už
korupcijos prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas

1.1.13.

Priemonė: Padidinti
atsparumo korupcijai lygį
viešųjų pirkimų srityje
Ministerijoje ir jai
pavaldžiose įstaigose.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė, Ministerijos
Ekonomikos
departamento Turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyriaus
vedėjas.

2023 m. III
ketv.

korupcijos pasireiškimo
tikimybės keliamus tikslus.
Atlikta antikorupcinė analizė ir Priemonė įgyvendinta.
vertinimas NŠA viešųjų
2021 m. III ketv. NŠA pateikė
pirkimų srityje, švietimo,
ministerijai išvadą dėl
mokslo ir sporto ministro
korupcijos pasireiškimo
pasirašyta motyvuota išvada
tikimybės vertinimo viešųjų
pateikta STT.
pirkimų srityje ir numatė
priemones korupcijos rizikai
Nustačius, kad viešųjų pirkimų mažinti. Informacija apie
reglamentavimas NŠA sudaro
atliktą korupcijos pasireiškimo
galimybę pasireikšti korupcijai, tikimybės vertinimą pateikta
numatytos ir iki 2020 m. IV
NŠA interneto svetainėje.
ketv. įgyvendintos priemonės,
sumažinančios arba
panaikinančios korupcijos
pasireiškimo tikimybę.
2021 m. ir 2023 m.
Priemonė įgyvendinama.
Ministerijoje ir jai pavaldžiose Ministerijoje ir ministerijos
įstaigose atliktas atsparumo
įstaigose 2020 m. ir 2021 m.
korupcijai užtikrinimo
atliktas AKL vertinimas (pagal
viešuosiuose pirkimuose lygio Antikorupcinės aplinkos
įsivertinimas.
viešajame sektoriuje kūrimo ir
įgyvendinimo vadovą,
2021 m. I ketv. ir 2022 m. I
patvirtintą STT). Ministerijos
ketv. atlikti prieš tai buvusiais
AKL viešųjų pirkimų srityje –
metais dažniausiai kviestų
0,75 (aukštas).
tiekėjų į neskelbiamus
pirkimus ir pirkimus apklausus Ministerijoje ir 72 jos
vieną tiekėją vidiniai tyrimai
pavaldžiose įstaigose atlikta
Ministerijoje ir jai pavaldžiose mažos vertės neskelbiamų
įstaigose, parengtos išvados bei pirkimų ir pirkimų iš vieno
rekomendacijos.
tiekėjo analizė. Neskelbiamų
mažos vertės pirkimų dalis
ministerijoje sumažėjo 8,3
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Ministerijai
pavaldžių įstaigų
vadovai.

Iki 2022 m. IV ketv.
Ministerijoje ir jos pavaldžiose
įstaigose neskelbiamų pirkimų
apklausus vieną tiekėją dalis
(išskyrus pirkimus, vykdytus
Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos
priemonėmis), lyginant su 2019
m., sumažėjo ne mažiau kaip
20 proc.
2023 m. III ketv. Ministerijoje
ir jai pavaldžiose įstaigose
pasiektas aukštesnis nei
vidutinis AKL viešųjų pirkimų
srityje pagal Antikorupcinės
aplinkos viešajame sektoriuje
kūrimo ir įgyvendinimo
vadovą.

1.2.

Uždavinys: Įgyvendinti
priemones, numatytas
pagal antikorupciniu
požiūriu rizikingiausių
veiklos sričių
antikorupcinės analizės ir
vertinimo rezultatus,
mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę
švietimo, mokslo ir sporto
ministro valdymo srityse.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

2023 m. III
ketv.

Įdiegtos priemonės
korupcijos tikimybei mažinti
Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo srityje.
Patikslinti teisės aktai
mokinių priėmimo į
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo programas,
mokytojų priėmimo ir
atleidimo, švietimo įstaigų
vadovų skyrimo, vertinimo
srityse.

proc. Didžiąją Ministerijoje
vykdytų neskelbiamų mažos
vertės pirkimų dalį (83,6 proc.)
sudarė pirkimai, kai kreiptasi
daugiau negu į vieną tiekėją
(vidutinis dalyvių / pasiūlymų
skaičius vykdant neskelbiamus
mažos vertės pirkimus – 2,5).
Ministerijos įstaigoms
rekomenduotos priemonės
mažinti neskelbiamų pirkų iš
vieno tiekėjo skaičių (2021-1220 raštas Nr. SR-4912 „Dėl
mažos vertės viešųjų pirkimų
organizavimo 72 Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
įstaigose“) ir pasiūlyta
informaciją bei pokyčius
viešinti interneto svetainėje.
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Patikslinti teisės aktai,
kuriuos priimanti institucija
yra Ministerija,
reglamentuojantys Sporto
rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto
projektų atranką ir
vertinimą.

1.2.1.

Priemonė: Vykdyti
korupcijos ir sukčiavimo
prevencijos priemones ir
veiksmus Europos
Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo srityje:
nustatyti korupcijos ir
sukčiavimo priežastis,
rizikos veiksnius ir
problemas Europos
Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo srityje, sukurti
korupcijos ir sukčiavimo
prevencijos priemones,
koordinuoti ir kontroliuoti
jų įgyvendinimą.

Ministerijos Europos
Sąjungos paramos
koordinavimo
departamento
Europos Sąjungos
paramos
įgyvendinimo
skyriaus vedėjas.
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

2020 m. IV
ketv.

Remiantis 2022 metų tyrimo
„Lietuvos korupcijos
žemėlapis“ duomenimis,
kyšininkavimo indeksai
priėmimo į vaikų lopšeliusdarželius ir bendrojo ugdymo
mokyklas srityse sumažės iki
0 reikšmės.
Sukurtos korupcijos ir
sukčiavimo prevencijos
priemonės, kasmet vykdoma jų
įgyvendinimo priežiūra.

Priemonė įgyvendinta.
Atliktas rizikų valdymo
vertinimas ir patvirtintas rizikų
valdymo priemonių
įgyvendinimo planas.
Pakeistas 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų lėšų
bendrai finansuojamų projektų
finansavimo sąlygų aprašų,
sprendimų dėl projektų
finansavimo, visuotinės
dotacijos sutarties rengimo,
tvirtinimo, keitimo, skelbimo ir
skundų nagrinėjimo procedūrų
tvarkos aprašas (2020-11-06
įsakymas Nr. V-1705), kurio
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pagrindu patvirtinta
„Horizontaliųjų principų
taikymo analizės forma“,
kurios pagalba užtikrinama,
kad, rengiant projektų
finansavimo sąlygas (toliau –
PFSA), visais atvejais bus
atlikta PFSA nustatytos
tikslinės grupės poreikių
analizė ir, remiantis jos
išvadomis, nustatytas
universalaus dizaino principo
taikymo poreikis bei
„Supaprastintų išlaidų taikymo
patikros lapas“, kurio pagalba
nustatytos kontrolės priemonės,
užtikrinančios, kad būtų
įsitikinama tyrimo kokybe,
nepriklausomai nuo to, kas jį
atliko, kai PFSA numatoma
išlaidas apmokėti supaprastintai.
Pakeistas Valstybės projektų
atrankos tvarkos aprašas (202005-24 įsakymas Nr. V-1829),
kuriame numatoma privalomai
atlikti vertinimą ar 2014–
2020 m. ES fondų finansavimo
laikotarpiu
vertintuose
projektiniuose
pasiūlymuose
numatytoms finansuoti veikloms
nebuvo kilusi dvigubo tų pačių
išlaidų finansavimo rizika.
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1.2.2.

Priemonė: Padidinti
mokinių priėmimo į
švietimo įstaigas skaidrumą
įteisinant ir įdiegiant
centralizuoto mokinių
priėmimo naudojant
informacinių technologijų
sistemas principą

Ministerijos Švietimo 2023 m. IV
kokybės ir regioninės ketv.
politikos
departamento
Mokyklų veiklos
skyriaus vedėjas.
Nacionalinės
švietimo agentūros
(toliau – NŠA)
Infrastruktūros
plėtros departamento
direktorius.

Pakeistas Projektų sutarčių
keitimo ir nutraukimo
procedūrų, įgyvendinamų
projektų papildomo
finansavimo ir sutaupytų lėšų
panaudojimo procedūrų aprašas
(2020-09-08 įsakymas Nr. V1351), kuriame nustatyta, jog
viršijus 100 tūkst. sutaupytoms
lėšoms, dėl jų panaudojimo
sprendimą priima Valdymo
komitetas.
Įteisinant centralizuotą mokinių Priemonę numatoma
priėmimą patikslintas Lietuvos įgyvendinti, jos įgyvendinimo
Respublikos švietimo įstatymo pradžia atidėta dėl ne nuo
29 str. ir Priėmimo į valstybinę ministerijos priklausančių
ir savivaldybės bendrojo
aplinkybių.
ugdymo mokyklą, profesinio
mokymo įstaigą bendrųjų
kriterijų sąrašas3.
Įdiegtas centralizuoto mokinių
priėmimo į ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo programas, naudojant
informacinių technologijų
sistemas principas.

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo
patvirtinimo“.
3
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1.2.3.

4

Priemonė: Įvertinti
mokytojų priėmimą ir
atleidimą bei švietimo
įstaigų vadovų skyrimą,
vertinimą, nušalinimą ir
atleidimą
reglamentuojančių teisės
aktų antikorupcines
nuostatas ir, esant reikalui,
pašalinti trūkumus, juos
koreguojant.

Ministerijos
Mokymosi visą
gyvenimo
departamento
Pedagogų veiklos
skyriaus vedėjas.
NŠA Stebėsenos ir
vertinimo
departamento
direktorius.

2022 m. I
ketv.
Patikslintas Mokytojų
priėmimo ir atleidimo iš darbo
tvarkos aprašas4.

Priemonė įgyvendinta.
Ministro 2020 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. V-719 pakeistas
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 1 d. įsakymas Nr. V1193 „Dėl Konkurso
valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų
pareigoms eiti tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į STT pateiktą
Antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. Nr. 4-01-7665,
pakoreguotas Konkurso
valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų
Ministro 2020 m. gegužės 15 d.
pareigoms eiti tvarkos aprašas6.
įsakymu Nr. V-727 pakeistas
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m.
liepos 1 d. įsakymas Nr. VAtsižvelgiant į Antikorupcinio 1194 „Dėl Kvalifikacinių
vertinimo išvadą Nr. Nr. 4-01- reikalavimų valstybinių ir
766 pakoreguoti Kvalifikacinių savivaldybių švietimo įstaigų
reikalavimų valstybinių ir
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
savivaldybių švietimo įstaigų
vadovams aprašo
(išskyrus aukštąsias mokyklas) patvirtinimo“.
vadovams aprašas7.

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų
priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. sausio 29 d. Antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-766 „Dėl švietimo įstaigų vadovų skyrimo, vertinimo, nušalinimo ir
atleidimo organizavimo“.
6
Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
7
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo
patvirtinimo“.
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1.2.4.

8

Priemonė: Atlikti
antikorupcinę analizę ir
vertinimą Sporto rėmimo
fondo lėšomis
finansuojamų sporto
projektų atrankos ir
vertinimo srityje.

Ministerijos sporto
grupės vadovas.
Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

2021 m. III
ketv.

Atsižvelgiant į Antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-766
pakoreguoti Valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų
veiklos vertinimo nuostatai8.

Ministro 2021 m. sausio 11
d. įsakymu Nr. V-48 patvirtinta
nauja Valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų
veiklos vertinimo nuostatų
redakcija.

Atlikta Sporto rėmimo fondo
lėšomis finansuojamų sporto
projektų atrankos antikorupcinė
analizė ir vertinimas, švietimo,
mokslo ir sporto ministro
pasirašyta motyvuota išvada
pateikta STT.

Priemonė įgyvendinama.
Ministro 2021 m. lapkričio 22
d. įsakymu Nr. V-2119
patvirtinta nauja Sporto
rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto projektų
(toliau – projektas), skirtų
fizinio aktyvumo veikloms,
skatinančioms fizinio
aktyvumo plėtrą, sporto
inventoriaus ir įrangos
įsigijimui, sporto renginių
organizavimui, ir asmenų,
dirbančių ar teikiančių
paslaugas sporto srityje,
kvalifikacijos tobulinimui ir

Nustačius korupcijos
pasireiškimo tikimybę, Sporto
rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto projektų
atrankos srityje, dviejuose
teisės aktuose, kuriuos
priimanti institucija yra
Ministerija9,

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“.
9
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto
renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklės ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių
plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123.
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konkretizuoti vertinimo
kriterijai.

sporto informacijos
sklaidai, finansavimo ir
administravimo taisyklių
redakcija ir nauja Sporto
rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto projektų,
skirtų esamų sporto paskirties
pastatų arba sporto paskirties
inžinerinių statinių plėtrai,
priežiūrai ir remontui,
finansavimo ir administravimo
taisyklių redakcija.
Ministro 2022 m.
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V2139 patvirtinti:
2022 metų kvietimas teikti
paraiškas Sporto rėmimo fondo
lėšoms gauti sporto projektų,
skirtų
fizinio
aktyvumo
veikloms, skatinančioms fizinio
aktyvumo
plėtrą,
sporto
inventoriaus
ir
įrangos
įsigijimui, sporto renginių
organizavimui bei asmenų,
dirbančių
ar
teikiančių
paslaugas
sporto
srityje,
kvalifikacijos tobulinimui ir
sporto informacijos sklaidai;
2022 metų kvietimas teikti
paraiškas Sporto rėmimo fondo
lėšoms gauti sporto projektų,
skirtų esamų sporto paskirties
pastatų arba sporto paskirties
inžinerinių statinių plėtrai,
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1.2.5.

Priemonė: Atlikti
antikorupcinę analizę ir
vertinimą brandos
egzaminų užduočių
rengimo srityje.

NŠA Ugdymo turinio 2022 m. III
departamento
ketv.
Ugdymo turinio
rengimo skyriaus
vedėjas.
Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

1.2.6.

Priemonė: Įvertinti
bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos išorinio vertinimo
organizavimo ir vykdymo
tvarką reglamentuojančių
teisės aktų antikorupcines
nuostatas ir, esant reikalui,
pašalinti trūkumus, juos
koreguojant.

Ministerijos Švietimo 2021m. III
kokybės ir regioninės ketv.
politikos
departamento
Mokyklų veiklos
skyriaus vedėjas.
NŠA Stebėsenos ir
vertinimo

Atlikta antikorupcinė analizė ir
vertinimas brandos egzaminų
užduočių rengimo srityje,
švietimo, mokslo ir sporto
ministro pasirašyta motyvuota
išvada pateikta STT.

priežiūrai ir remontui.
Kvietimuose detalizuoti
vertinimo kriterijai (bendrieji ir
specialieji), pateikiamos
vertinimo pagal kriterijus
gairės.
Priemonę numatoma
įgyvendinti.

Nustačius korupcijos
pasireiškimo tikimybę brandos
egzaminų užduočių rengimo
srityje, iki 2021 m. IV ketv.
įgyvendinta 100 proc. brandos
antikorupcinės analizės ir
vertinimo motyvuotoje
išvadoje pateiktų
rekomendacijų.
Atsižvelgiant į STT pateiktą
Antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-325110,
patikslintas Mokyklų,
vykdančių bendrojo ugdymo
programas, veiklos išorinio
vertinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašas11.

Priemonę numatoma
įgyvendinti.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-3251 „Dėl mokyklų išorinio vertinimo organizavimo“.
Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinimo“.
10
11
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departamento
direktorius.

1.2.7.

Priemonė: Inicijuoti ir
atlikti profesinio mokymo
organizavimą pameistrystės
forma reglamentuojančių
teisės aktų patikslinimą.

Mokymosi visą
gyvenimą
departamento
Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas.

2020 m. II
ketv.

Atsižvelgiant į STT pateiktą
Antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-3251,
patikslintos Mokyklų,
vykdančių bendrojo ugdymo
programas, veiklos išorinio
vertinimo išorės vertintojų
atrankos ir atestavimo
taisyklės12.
Atsižvelgiant į STT pateiktą
Antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-329813,
inicijuotas Profesinio mokymo
įstaigų ir kitų profesinio
mokymo teikėjų, vykdančių
formalųjį profesinį mokymą,
veiklos išorinio vertinimo
tvarkos aprašo“ pakeitimas14, šį
aprašą papildant būtinais
reikalavimais pameistrystės
forma organizuojamo
profesinio mokymo kokybei
užtikrinti.

Priemonė įgyvendinta.
Profesinio mokymo įstaigų ir
kitų profesinio mokymo teikėjų,
vykdančių formalųjį profesinį
mokymą,
veiklos
išorinio
vertinimo tvarkos aprašas,
reglamentuojantis
išorinio
vertinimo
organizavimą,
veiklos išorinio vertinimo
rodiklių apskaičiavimą ir jų
skaitinių verčių vertinimą, buvo
patvirtintas 2020 m. kovo 25 d.
Pagal jį atlikus 12 profesinio
mokymo įstaigų vertinimas,
sprendžiama,
dėl
tolesnio
Profesinio mokymo įstaigų ir
kitų profesinio mokymo teikėjų,
vykdančių formalųjį profesinį
mokymą,
veiklos
išorinio

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1113 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių
patvirtinimo“.
13
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-3298 „Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma“.
14
Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 “Dėl Formaliojo profesinio mokymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
12
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vertinimo
tvarkos
patobulinimo.
Atsižvelgiant į STT pateiktą
Antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-3298,
Formaliojo profesinio mokymo
tvarkos aprašas15 panaikintas jį
keičiant nauju teisės aktu.

1.2.8.

Priemonė: Nustatyti valstybėsMokymosi gyvenimo
finansuojamų
departamento
vietų profesinėse mokymo
Profesini mokymo
įstaigose planavimo tvarką. skyriaus vedėjas.

2020 m. IV
ketv.

Patikslintas Valstybės
finansuojamų ir
nefinansuojamų profesinio
mokymo vietų skaičiaus
nustatymo tvarkos aprašas
(toliau – Tvarkos aprašas)16 ir
jame išdėstyti vietų skirstymo
profesinio mokymo įstaigoms
principai; nustatyti derinimo su
suinteresuotomis šalimis
proceso etapai.

aprašo

Ministro 2020 m. gegužės 29
įsakymu
Nr. V-808 „Dėl
švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.
V,
atsižvelgiant
į
Antikorupcinio
vertinimo
išvadą Nr. 4-01-3298, pakeistas
Formaliojo profesinio mokymo
tvarkos aprašas ir panaikintos
nuostatos, kurios turėjo būti
pakeistos patvirtinus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019
m. spalio 23 d. nutarimu Nr.
1065
Profesinio
mokymo
organizavimo
pameistrystės
forma tvarkos aprašą.
Priemonę numatoma
įgyvendinti.
Valstybės finansuojamų ir
nefinansuojamų profesinio
mokymo vietų skaičiaus
nustatymo tvarkos aprašo
projektas rengiamas.

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 “Dėl Formaliojo profesinio
mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16
Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.
gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-508 „Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15
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1.2.9.

1.2.10.

Priemonė: Patvirtinti
kriterijus, pagal kuriuos
išduodant licenciją vykdyti
profesinio mokymo
programą patikrinimas dėl
pasirengimo vykdyti
formaliojo profesinio
mokymo programą būtų
vykdomas mokymo vietoje.
Priemonė: Užtikrinti
projektinio (atrankos)
finansavimo tvarkų teisinio
reglamentavimo rengimo ir
tvirtinimo bei konkurso
organizavimo funkcijų
atskyrimą, įgyvendinant
jaunimo iniciatyvų
skatinimo, studentų
verslumo skatinimo,
užsienio lietuvių rėmimo
projektus.

Mokymosi visą
gyvenimą
departamento
Profesinio mokymo
skyriaus vedėjas.

2020 m. IV
ketv.

Ministerijos Studijų,
mokslo ir
technologijų
departamento Studijų
skyriaus vedėjas.

2021 m. I
ketv.

Pagal atnaujintą Tvarkos
aprašą nustatytos valstybės
finansuojamos vietos
profesinėse mokymo įstaigose
ir organizuotas priėmimas nuo
2021 m.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymu patvirtinti
kriterijai, pagal kuriuos
priimamas sprendimas atlikti
patikrą dėl pasirengimo
vykdyti formaliojo profesinio
mokymo programas mokymo
vietoje.
Jaunimo iniciatyvų skatinimo,
studentų verslumo skatinimo,
užsienio lietuvių rėmimo
projektinio (atrankos)
finansavimo konkursų projektų
organizavimą, atrankas ir
administravimą vykdo
institucijos, kurios nerengia
minėto projektinio (atrankos)
finansavimo tvarkų.

Priemonę numatoma
įgyvendinti. Vykdomos
diskusijos su ekspertine
institucija dėl pateiktų siūlymų
kriterijams, kai patikra
organizuojama mokymo
vietoje.
Priemonė įgyvendinta.
Jaunimo iniciatyvų skatinimo,
studentų verslumo skatinimo,
užsienio lietuvių rėmimo
projektinio (atrankos)
finansavimo tvarkas rengia ir
tvirtina ministerija, o lėšų
studentų pilietiniams,
moksliniams, verslumo,
kūrybiniams ir sportiniams
projektams skyrimą,
panaudojimą ir atsiskaitymą už
panaudotas lėšas švietimo,
mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka vykdo
Valstybinis studijų fondas
pagal nuostatų, patvirtintų LRV
2021 m. sausio 6 d. nutarimu
Nr. 11, 7.11 p.
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1.3.

1.3.1.

Uždavinys: Plėsti
antikorupcinio vaikų
ugdymo ir
antikorupcinio
jaunimo švietimo
organizavimo
galimybes.

Priemonė: Peržiūrėti ir
atnaujinti antikorupcinio
mokinių ugdymo turinį.

Už korupcijos
prevenciją
Ministerijoje
atsakingas
specialistas,
Ministerijos
korupcijos
prevencijos darbo
grupė.

Ministerijos
Bendrojo ugdymo
departamento
Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
skyriaus vedėjas.
NŠA Ugdymo turinio
departamento
Ugdymo turinio
rengimo skyriaus
vedėjas.

2023 m. IV
ketv.

Bendrojo ugdymo
programose apibrėžtas
antikorupcinio mokinių
ugdymo turinys ir įgyjamos
kompetencijos.
Organizuoti antikorupcinio
mokinių ugdymo
kompetencijų tobulinimo
mokymai mokytojams.

2023 m. IV
ketv.

2020–2023 m. laikotarpiu
kasmet finansuojama 100
proc. studentų ar aukštųjų
mokyklų vykdomų projektų
ir / ar kitų iniciatyvų
antikorupcijos tema.
Iki 2023 m. atnaujintos
bendrojo ugdymo programos ir
jose apibrėžta, kokios mokinių
žinios ir kokie gebėjimai
formuojami antikorupcinio
ugdymo metu.
Bendrojo ugdymo programose
numatyta mokinių
antikorupcinio ugdymo
integracija į konkrečius
mokomuosius dalykus.

Priemonė įgyvendinta.
Ministro patvirtintose Bendrųjų
programų atnaujinimo gairėse
(44 p.) numatyta Bendrosiose
programose antikorupcinio
ugdymo turinį integruoti į su
šiuo turiniu susijusių dalykų
programas.
Atsižvelgiant
į
ministro
patvirtintų Bendrųjų programų
atnaujinimo gairių nuostatas,
kad bendrosiose programose
antikorupcinio ugdymo turinys
integruojamas į su šiuo turiniu
susijusių dalykų programas,
2021 metais parengti ir
Švietimo portale pedagogų
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bendruomenei
pristatyti
atnaujinamų
bendrųjų
programų projektai, kuriuose
pilietiškumo
kompetencija,
kurios vienas iš elementų yra
antikorupcinių
mokinių
nuostatų ugdymas, yra ugdoma
įgyvendinant visų mokomųjų
dalykų programas. Pilietiškumo
pagrindų programos 10 (II
gimnazijos) klasei projekte
nagrinėti
korupcijos
žalą
demokratinei
valstybei
ir
visuomenei ir būtinybę kovoti
prieš ją numatomos atskiros
temos17,
kitose
bendrojo
ugdymo
programose
(Ekonomikos ir verslumo,
Dorinio
ugdymo
(etikos),
Fizinio ugdymo, Gyvenimo
įgūdžių) antikorupcinė tematika
bus integruojama į tam tikras
temas.
Ministro patvirtintuose 2021–
2022 ir 2022–2023 mokslo
metų pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų
bendruosiuose ugdymo
planuose (toliau – Bendrieji
ugdymo planai) nustatyta (22
p.), kad antikorupcinio ugdymo
Švietimo portalas. Pilietiškumo pagrindų bendrosios programos projektas. Prieiga internete https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programuprojektai2.
17
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temos gali būti integruotos į
dalykų turinį arba skiriant
papildomą pamoką (gali būti
panaudojamos mokinio
ugdymo poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai teikti
skirtos pamokos), arba kitais
būdais. Sprendimą dėl priima
mokykla. Bendruosiuose
planuose (106.3 p.) istorijos,
geografijos, pilietiškumo
pagrindų dalykų mokytojams
antikorupcinio ugdymo
tematiką rekomenduojama
integruoti į savo dalykų turinį
ir sistemingai su mokiniais
aptarti korupcijos problemą
kaip vieną iš grėsmių
nacionaliniam saugumui.

1.3.2.

Priemonė: Parengti
metodinę priemonę
mokytojams, skirtą
antikorupciniam mokinių
ugdymui.

Ministerijos
Bendrojo ugdymo
departamento
Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
skyriaus vedėjas.
NŠA Ugdymo turinio
departamento
Ugdymo turinio
rengimo skyriaus
vedėjas.

2021 m. IV
ketv.

Parengta elektroninė metodinė
priemonė mokytojams, skirta
antikorupciniam mokinių
ugdymui.

Priemonė įgyvendinta.
2020 m. parengta ir į
skaitmeninių
mokymo
priemonių elektroninę erdvėje
„Ugdymo
sodas“,
skirtą
švietimo
bendruomenei,
patalpinta
dviejų
dalių
metodinė
priemonė
„Antikorupcinis
ugdymas
bendrojo ugdymo mokykloje“
(prieiga
internete:
https://sodas.ugdome.lt/metodi
niaidokumentai/perziura/11701).
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1.3.3.

Priemonė: Organizuoti
neformaliojo švietimo
renginius, skirtus mokytojų
antikorupcinio mokinių
ugdymo kompetencijoms
tobulinti.

Ministerijos
Bendrojo ugdymo
departamento
Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
skyriaus vedėjas,
Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
skyriaus vedėjas.
NŠA Ugdymo turinio
rengimo skyriaus
vedėjas, NŠA
Ugdymo turinio
rengimo skyriaus
vedėjas.

2021 m. IV
ketv.

Organizuoti ne mažiau kaip 2
antikorupcinio mokinių
ugdymo kompetencijų
tobulinimo mokymai
mokytojams.

Metodinė priemonė yra skirta
bendrojo ugdymo mokyklų
dorinio (etikos) ir socialinio
ugdymo (istorijos, pilietinio
ugdymo, geografijos,
ekonomikos ir verslumo)
dalykų mokytojams,
neformaliojo švietimo
programų įgyvendintojams.
Pirmoje dalyje supažindinama
su teoriniais ir praktiniais
korupcijos problemos ir jos
rizikos mažinimo aspektais.
Antrojoje dalyje pateikiami
praktiniai antikorupcinio
ugdymo bendrojo ugdymo
mokykloje 5–10 ir I–IV
gimnazijos klasėse pavyzdžiai.
Priemonė įgyvendinta.
2020 m. gruodžio 3 d. vaizdo
transliacijoms skirtoje
platformoje organizuotas
viešinimo renginys pedagogų
bendruomenei, kuriame
pristatyta priemonė
mokytojams „Antikorupcinis
ugdymas bendrojo ugdymo
mokykloje“.
2022 m. balandžio 22 d. ir
gegužės 20 d.
bendradarbiaujant su Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo
centro Kvalifikacijos
tobulinimo skyriumi
organizuoti du kvalifikacijos
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1.3.4.

Priemonė: Skatinti ir didinti
aukštųjų mokyklų studentų
įtrauktį į antikorupcinį
švietimą finansiškai
remiant jų iniciatyvas ir
projektus korupcijos
prevencijos srityje.

Ministerijos Studijų,
mokslo ir
technologijų
departamento Studijų
skyriaus vedėjas.

2022 m. I
ketv.

Antikorupcinė tema yra viena
iš siūlomų pilietinių,
mokslinių, kūrybinių ir
sportinių studentų projektų,
kurie finansuojami valstybės
biudžeto lėšomis, temų18.
2020–2022 m. laikotarpiu
kasmet finansuojama 100 proc.
studentų ar aukštųjų mokyklų
vykdomų projektų ir / ar kitų
iniciatyvų antikorupcijos tema
(jei atitinka finansavimo
sąlygose nustatytus kriterijus).
Kiekvienais metais
finansuojamų studentų ar
aukštųjų mokyklų vykdomų
projektų ir / ar kitų iniciatyvų
antikorupcijos tema skaičius
padidėja bent vienu projektu /
iniciatyva.

tobulinimo seminarai
mokytojams (po 6 akademines
valandas) antikorupcinio
mokinių sąmoningumo
ugdymo tema „Antikorupcinis
sąmoningumas šiuolaikinėje
visuomenėje: kaip tai ugdyti?“.
Kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose dalyvavo beveik
400 pedagogų.
Priemonė įgyvendinama.
Įgyvendinanti institucija kasmet
paskelbia informaciją, kad
viena iš prioritetinių valstybės
lėšomis
pagal
Pilietinių,
mokslinių,
kūrybinių
ir
sportinių studentų projektų
finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis
tvarkos
aprašu,
patvirtintu
Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m.
sausio 24 d. įsakymu Nr. V-91
(toliau – Aprašas) finansuojamų
projektų temų yra skiriama
antikorupcinei tematikai –
studijų darbų pirkimo ir
pardavimo problemai bei jos
prevencijai.
Kasmet
finansuoti
visi
antikorupcinei temai skirti
projektai. 2020 m. tam skirta
9000 Eur, 2021 m. – 14 831

Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2020 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. V-91 „Dėl Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
18
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Eur.
Paraiškas
finansuoti
antikorupcines iniciatyvas teikė
nedidelė aukštųjų mokyklų
dalis (21,7 proc.), daugumos
pareiškėjų iniciatyvų tematika
buvo panaši, skirta akademinio
sąžiningumo temai.

_______________________

