
 

INFORMACIJA APIE ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANE NURODYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

2019 METAIS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Tikslingumas 

Programos įgyvendinimas 

Priemonės vertinimo kriterijai  

II. TIKSLAS – NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE MAŽINIMAS IR ŠALINIMAS 

1 Užtikrinti anoniminių pranešimų 

linijos (elektroninio pašto) 

veikimą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Janickaitė, 

informacinių 

technologijų  mokytoja 

Diana Lesutienė 

Vykdoma 

nuolat 

Informacijos sklaida. 

https://www.lsg.lt/index.php/

atsakingi-asmenys galima 

rasti kontaktus ir nuorodas, 

kuriomis galima rašyti ir 

pranešti anonimiškai apie 

pastebėtus pažeidimus 

 

III TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

1  Savivaldybės įstaigų, įmonių 

interneto svetainėje, skyriuje 

„Korupcijos prevencija“, skelbti 

informaciją apie vykdomas 

korupcijos prevencijos 

priemones (Programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą, 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano ataskaitą, 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvadą ir 

kt.) 

Gimnazijos direktorė 

A. Buzienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Janickaitė, 

informacinių 

technologijų  mokytoja 

Diana Lesutienė 

 

 

Vykdoma 

nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos sklaida: 

korupcijos prevencijos 

programos pristatymas ir 

programos skelbimas 

gimnazijos tinklalapyje, kitų 

didesnės korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

sprendimų viešinimas 

 

Kiekvienais metais 

https://www.lsg.lt/index.php/korpuc

ijos-prevencijapilna skelbiama 

informacija apie vykdomas 

korupcijos prevencijos priemones. 

Skelbiama informacija nuolat 

atnaujinama. 

 

 

https://www.lsg.lt/index.php/atsakingi-asmenys
https://www.lsg.lt/index.php/atsakingi-asmenys
https://www.lsg.lt/index.php/korpucijos-prevencijapilna
https://www.lsg.lt/index.php/korpucijos-prevencijapilna


  

 

 

Viešai skelbiama gimnazijos 

interneto puslapyje informaciją apie 

laisvas darbo vietas 

Viešai skelbiama  gimnazijos 

vadovo metinę ataskaitą, pristatyti 

mokyklos bendruomenei 

Internete skelbiama informaciją apie 

planuojamus viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro ir supaprastinto 

atviro konkurso būdu 

Viešinama informacija apie  

gimnazijai gautos paramos, spec. 

lėšų panaudojimą 

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

1 

 

Peržiūrėti ir atnaujinti 

antikorupcinio švietimo 

programas mokyklose, skatinti 

korupcijos prevencijos 

iniciatyvas ir jų viešinimą 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Janickaitė, 

informacinių 

technologijų  mokytoja 

Diana Lesutienė 

iki 2020 m. 

sausio 31 

dienos 

 Antikorupcijos programos 

priemonių planas rengiamas (iki 

sausio 31 dienos) 

2 Pasikviesti į mokyklą STT 

pareigūną, vykdantį 

antikorupcinį jaunimo švietimą. 

Klasių vadovai, 

direktorė A. Buzienė 

2019-12-09 Vyko susitikimas su STT 

paregūnu Benu Aldakausku. 

Mokiniai supažindinti su 

korupcijos samprata, jos 

pasireiškimo galimybėmis, 

kovos su korupcija būdais ir 

priemonėmis. 

Antikorupcinio ugdymo programos 

integravimas į klasių valandėles, 

pilietiškumo pagrindų pamokas. 

Paminėti  Tarptautinę antikorupcijos 

dieną. 

 



3 Organizuoti konkursą ar 

diskusiją Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti 

Klasių vadovai, dailės, 

etikos, tikybos, 

istorijos, pilietinio 

ugdymo mokytojai 

2019-12-09– 

2019-12-14 

Klasių valandėlių metu 

vestos diskusijos, pokalbiai 

apie korupciją, jos 

prevenciją 

Pažymėta Tarptautinė antikorupcijos 

diena.  

Vestos klasės valandėlės. 

4 Suorganizuoti personalo 

mokymus antikorupcinio 

švietimo tema, atsižvelgiant į 

įstaigos, įmonės veiklos 

specifiką. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Lina Janickaitė, 

2019 m. 

birželio 18 d. 

Savivaldybės organizuotuose 

mokymuose dalyvavo  3 

gimnazijos atstovai, atlikta 

informacijos sklaida. 

Organizuoti seminarus (mokymus) 

gimnazijos darbuotojams 

antikorupcijos prevencijos temomis 

 


