
 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS 

ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Laukiami rezultatai/ vertinimo 

kriterijai 
Įgyvendinimo rezultatai 

I. TIKSLAS - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS 

GIMNAZIJOJE 

Uždaviniai: 

1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą. 

3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

1. Atlikti pateiktų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo kontrolę, 

nustatytą vertinant 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę   

   Kiekvienais metais III ketvirtį 

atliekamas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas pasirinktoje 

srityje. 

 Nustatytos veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos pasireiškimas,  

nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai, numatytos ir 

įgyvendintos prevencinės 

priemonės jų užkardinimui. 

Atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje 

mokymo priemonių ir vadovėlių 

įsigijimo srityje 

2. Esant poreikiui, 

atsižvelgiant į 

korupcijos  

prevenciją  

reglamentuojančių 

teisės  

aktų pakeitimus, 

kompetentingų 

institucijų 

rekomendacijas, 

tvirtinti,  

    

Širvintų Lauryno Stuokos-
Gucevičiaus gimnazijos korupcijos 
prevencijos programa 2020–2022 
m.   ir korupcijos prevencijos 
priemonių įgyvendinimo  planas 
2020 m. patvirtintas gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. vasario 7d. 
įsakymu Nr. V-14 

https://lsg.lt/wp-content/uploads/2020/12/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-socialines-apsaugos-ir-svietimo-istaigose.pdf
https://lsg.lt/wp-content/uploads/2020/12/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-socialines-apsaugos-ir-svietimo-istaigose.pdf
https://lsg.lt/wp-content/uploads/2020/12/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-socialines-apsaugos-ir-svietimo-istaigose.pdf
https://lsg.lt/wp-content/uploads/2020/12/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-socialines-apsaugos-ir-svietimo-istaigose.pdf
https://lsg.lt/wp-content/uploads/2020/12/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-socialines-apsaugos-ir-svietimo-istaigose.pdf


2 

 

peržiūrėti ir / ar 

atnaujinti  

korupcijos prevencijos 

programas, programos  

įgyvendinimo planus. 

3. Paskirti asmenį (-is), 

kuriam (-iems) 

pavedama  

atlikti Lietuvos  

Respublikos korupcijos  

prevencijos įstatymo  

įgyvendinimo funkciją. 

Informaciją apie  

atsakingą asmenį  

paskelbti mokyklos  

interneto 

svetainėje. 

 Iki 2020 metų III 

ketvirčio pabaigos 
Užtikrintas korupcijos prevencijos 

įstatymo įgyvendinimas, sustiprinta  

kontrolė. 

 

 

Paskirtas asmuo, kuriam pavesta atlikti 

Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo įgyvendinimo 

funkciją: direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Lina Janickaitė 

 

 

4. Nustatyti (atnaujinti) 

sąrašą pareigybių, į 

kurias  

prieš skirdama asmenį, 

Savivaldybės įstaiga ar 

įmonė turi pateikti 

rašytinį  

prašymą STT dėl 

informacijos apie šias  

pareigas siekiantį eiti 

asmenį. 

    

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

Uždaviniai: 

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių. 

2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę. 

3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus. 

1. Sudaryti galimybes    https://lsg.lt/korupcijos-prevencija/ 

https://lsg.lt/korupcijos-prevencija/
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Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėse ar įstaigų ir 

įmonių patalpose 

pateikti gyventojams 

anonimines anketas ar 

pranešimus apie 

pastebėtus korupcijos 

pasireiškimo atvejus. 

skelbiama informacija apie vykdomas 

korupcijos prevencijos priemones. 

Skelbiama informacija atnaujinama. 

 

2. Skatinti gyventojus  

naudotis elektroniniu  

būdu teikiamomis  

viešosiomis ir  

administracinėmis 

paslaugomis. 

    

3. Užtikrinti anoniminių 

pranešimų linijos 

(elektroninio pašto) 

veikimą. 

    

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO DIDINIMAS 

Uždaviniai:  

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą. 

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį. 

1. Informuoti visuomenę 

apie vykdomą  

Antikorupcijos 

komisijos 

veiklą. 

 Kiekvienais metais.  https://lsg.lt/korupcijos-prevencija/ 

2. Savivaldybės įstaigų, 

įmonių interneto 

svetainėje, skyriuje 

„Korupcijos 

prevencija“, skelbti 

informaciją apie 

 2020 metai  https://lsg.lt/korupcijos-prevencija/  

skelbiama programą, jos įgyvendinimo 

priemonių planas, programos 

įgyvendinimo priemonių plano ataskaita, 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 
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vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones 

(Programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planą, 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

ataskaitą, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadą ir kt.) 

nustatymo išvada 

3. Skelbti informaciją 

apie nustatytas galimas  

korupcines veikas,  

mokyklos darbuotojų 

netinkamą elgesį. 

 2020 metai  - 

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ 

Uždaviniai: 

1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi 

1. Peržiūrėti ir atnaujinti  

antikorupcinio švietimo 

programas mokyklose, 

skatinti korupcijos  

prevencijos iniciatyvas 

ir jų viešinimą. 

 2020 metai   

Atnaujinta programa publikuota 

gimnazijos svetainėje 2020-02-07 

2. Kiekvienais mokslo 

metais parengti ir 

vykdyti antikorupcinio 

mokinių ugdymo 

programą. 

 2020 metai  Antikorupcinio ugdymo programa 

integruojama į istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, geografijos, ekonomikos ir 

verslumo pamokas, neformalųjį švietimą 

ir klasės valandėles 

3. Pasikviesti į mokyklą  

STT pareigūną, 

vykdantį  

 2020 metai 

 

 - 
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antikorupcinį jaunimo  

švietimą. 

4. Suorganizuoti  

konkursą skirtą 

Tarptautinei 

antikorupcijos dienai 

paminėti. 

   Vestos viktorinos klasių valandėlių 

metu. 

5. Dalyvauti mokymuose  

Antikorupcijos 

klausimais. 

   - 

6. Suorganizuoti 

personalo mokymus 

antikorupcinio švietimo 

tema. 

   - 

IŠVADA.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Lina Janickaitė 


