
 
 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 

MOTYVUOTOJE 2020 M. IŠVADOJE DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ 

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO ANTIKORUPCINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO 

PATEIKTŲ SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

 

Priemonės 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

Įgyvendinimas 

Tobulinti 

interesų 

konfliktų 

prevenciją 

2020 m. IV 

ketv.  

Vėliau - 

reguliariai ne 

rečiau kaip  

kartą 

metuose 

Numatytas ir vykdomas nuolatinis 

Studijų kokybės vertinimo centro 

(toliau – Centras, SKVC) 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo bei viešųjų 

ir privačių interesų konfliktų 

valdymo švietimas. 

Kasmet įvykdytas ne mažiau kaip vienas 

instruktažas Centro darbuotojams. 
Įgyvendinta, veikla tęstinė, nuolat įgyvendinama. 

Naujai įdarbinti SKVC darbuotojai informuojami apie 

interesų deklaravimo pareigą, teikiamos 

rekomendacijos dėl interesų konfliktų valdymo ir 

deklaravimo. Visi SKVC darbuotojai informuojami 

apie šios srities pokyčius, atnaujintus teisės aktus. 

2021 m. organizuoti vidiniai nuotoliniai mokymai 

visiems darbuotojams "Viešųjų ir privačių interesų 

derinimas – interesų konfliktai, jų valdymas, privačių 

interesų deklaravimas, atstovavimo, dovanų priėmimo 

apribojimai ir kitos prievolės", 10 valstybės tarnautojų 

tobulino kompetencijas išoriniuose nuotoliniuose VŠĮ 

Mokymo ir konsultavimo centro mokymuose 

"Valstybės tarnautojų mokymai profesinės etikos ir 

korupcijos prevencijos srityse", 3 valstybės 

tarnautojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ 

išoriniuose nuotoliniuose mokymuose „Naujasis 

korupcijos prevencijos įstatymas: antikorupcinio 

elgesio standartai“. 

Tobulinti 

interesų 

konfliktų 

valdymą 

2021 m. II 

ketv. 

Pagal poreikį įsteigtoje komisijoje 

sprendžiami su interesų konfliktu 

kilę klausimai, apie kuriuos 

informuojama bei teikiami susiję 

siūlymai SKVC direktoriui. 

Praplėstas Viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo bei viešųjų ir privačių 

interesų konfliktų valdymo 

antikorupcinės analizės ir vertinimo 

darbo grupės, sudarytos Studijų kokybės 

Įgyvendinta. 

SKVC yra paskirtas atitikties pareigūnas ir vykdoma 

nustatyta viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei 

viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo 

prevencija.  



vertinimo centro direktoriaus 2020 m. 

rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-75 

mandatas: darbo grupė tampa nuolat 

veikianti, padedanti atlikti interesų 

konfliktų prevenciją ir švietimą. 

Įsteigta nuolat veikianti Antikorupcinės aplinkos 

kūrimo darbo grupė, patvirtinta Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-20 ,,Dėl antikorupcinės aplinkos 

kūrimo darbo grupės sudarymo“ (toliau – Darbo 

grupė).  

Tobulinti 

dovanų 

politiką 

2021 m. 

III ketv. 

Užtikrinimas, kad SKVC 

darbuotojai nepriimtų dovanų ar 

paslaugų, jeigu tai susiję su 

deklaruojančio asmens tarnybine 

padėtimi ar tarnybinėmis 

pareigomis. 

Detalizuota dovanų politika, 

aiškiai identifikuojant subjektus, 

elgesio modelį gaunant dovaną, 

dovanų įvertinimo, registravimo ir 

apskaitymo principus. 

Išplėstas aukščiau minėtos darbo grupės 

mandatas ir pavesta papildomai 

nagrinėti su dovanų politika susijusius 

klausimus. 

Papildytas Viešų ir privačių interesų 

deklaravimo, derinimo ir kontrolės 

Studijų kokybės vertinimo centre 

tvarkos (patvirtintos 2019-04-30 

įsakymu Nr. V-48) V skyrius: 

- aprašyta SKVC reprezentacijai 

skirtų dovanų davimo tvarka; 

- detalizuota esama reprezentacijai 

skirtų dovanų gavimo tvarka, 

papildomai numatant ir gaunamų 

dovanų įvertinimo, registravimo 

bei apskaitymo principus. 

Parengtos elgesio rekomendacijos gavus 

dovaną ir su jomis supažindinti SKVC 

darbuotojai.  

Įgyvendinta. 

Įsteigta nuolat veikianti Darbo grupė, turinti 

įgaliojimus nagrinėti su dovanų politika susijusius 

klausimus. 

Parengta ir Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-50 

patvirtinta Dovanų politika.  

Dovanų politika išsamiai pristatyta Centro valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, patogiam šios politikos 

naudojimui buvo parengtos ir kolektyvui pristatytos 

elgesio rekomendacijos gavus dovaną ir su jomis 

supažindinti SKVC darbuotojai. 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 

m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas 

,,Studijų kokybės vertinimo centro klientų 

aptarnavimo standartas“.  

Vykdyti 

nepotizmo 

prevenciją  

2021 m. II 

ketv. 

Numatytos prevencijos priemonės 

galimam nepotizmui valdyti, 

peržiūrėjus  pavaldumo santykius, 

įvertinus sprendimų priėmimo 

„matricas“, užtikrinus 

konfidencialios informacijos 

apsaugą ir pan. 

Papildyta Viešų ir privačių interesų 

deklaravimo, derinimo ir kontrolės 

Studijų kokybės vertinimo centre tvarka 

(patvirtinta 2019-04-30 įsakymu Nr. V-

48), numatant nepotizmo prevencijos 

priemones. Išplėstas aukščiau minėtos 

darbo grupės mandatas ir pavesta 

papildomai nustatyti prevencijos 

priemones galimam nepotizmui valdyti. 

Įgyvendinta. 

Papildyta ir nauja redakcija išdėstytas Viešų ir 

privačių interesų deklaravimo, derinimo ir kontrolės 

Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašas 

(Centro direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 

V-47. 

 
Informacija parengta 2021 m. lapkričio mėn. 

__________________ 


