
VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2016–2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO VYKDYMAS 

2017 METŲ ATASKAITA 

 

2018 m. sausio 22 d. 

 

Priemo-

nės Nr. 

(pagal 

priemo-

nių 

planą) 

Priemonės  Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato kriterijai 

13. Gimnazija viešina informaciją apie darbuotojų darbo 

užmokestį, biudžeto vykdymo suvestines 

elektroninėje erdvėje:  

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=673 

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=688 

 

Ūkio padalinio 

vadovė, buhalteris 

Nuolat Viešas ir skaidrus paslaugų 

teikimas. 

14. Gimnazijoje neoficialių mokėjimų nėra. Gimnazijos 

bendruomenė 

2017 m. Viešas ir skaidrus paslaugų 

teikimas. 

20. Gimnazijos direktoriaus įsakymus dėl viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo, viešųjų pirkimų planą bei 

metines viešųjų pirkimų ataskaitas gimnazija skelbia 

internetinėje svetainėje: 

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=679 

 

Ūkio padalinio 

vadovė 

Nuolat Viešas ir skaidrus paslaugų 

teikimas. 

39. 1-4g klasių mokiniai dalyvavo Visagino savivaldybės 

administracijos organizuotame kūrybinių darbų 

konkurse „Esu sąžiningas“. Konkursas skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

2g klasėse pilietiškumo pamokose organizuotos 

pamokos, skirtos korupcijos prevencijai. 

2017m. birželio mėn. gimnazijos atsakingas asmuo už 

Dailės, pilietinio 

ugdymo mokytojai, 

socialinė pedagogė 

2017 m. 

lapkričio- 

gruodžio 

mėn. 

 

 

 

Pilietinio sąmoningumo 

ugdymas. 

Taisyklingas dokumentacijos 

pildymas. 

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=673
http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=688
http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=679
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korupcijos prevenciją dalyvavo mokymuose 

„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“, 

kurį organizavo Visagino savivaldybės 

administracija. 

2017 m. 

birželis 

40. Gimnazijos internetinėje svetainėje yra sukurta 

nuoroda dėl anoniminių pranešimų, pastebėjus 

korupcijos atvejus.  

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=296 

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Nuolat Viešas ir skaidrus paslaugų 

teikimas. 

41. 2 gimnazinių klasių mokiniams 2017 m. lapkričio-

gruodžio mėn. vyko pilietiškumo pamokos 

„Mokomės gyventi be korupcijos“. 

Pilietinio  

ugdymo mokytoja, 

socialinė pedagogė 

2017 m. 

lapkritis-

gruodis 

Po 1 pamoką 3-iose klasėse, iš 

viso 3 pamokos. Dalyvavo apie 

50 gimnazistų. 

42. 1-4g klasių mokiniai dalyvavo Visagino savivaldybės 

administracijos organizuotame kūrybinių darbų 

konkurse „Esu sąžiningas“. Konkursas skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

 

Dailės mokytojai 2017 m. 

lapkritis-

gruodis 

Gimnazija konkursui  teikė 15 

mokinių darbų.  

Mokinių pilietinio sąmoningumo 

ugdymas. 

43. 1-4g klasių mokiniai dalyvavo Visagino savivaldybės 

administracijos organizuotame kūrybinių darbų 

konkurse „Esu sąžiningas“. 

Dailės mokytojai 2017 m. 

lapkritis-

gruodis 

Visagino savivaldybės 

administracija geriausių darbų 

autorius apdovanojo ir išleido 

2018 m. antikorupcinį 

kalendorių, kuris prieinamas 

visai gimnazijos bendruomenei. 

44. Organizuoti straipsnių konkursą korupcijos 

prevencijos tema. 

Pilietinio ugdymo 

mokytojai 

Esant 

galimybėms 

2017 m. dėl gausios vykdomos 

projektinės veiklos gimnazija 

nedalyvavo Visagino 

savivaldybės administracijos 

specialistų siūlomoje veikloje. 

_______________________ 

http://atgimimo.sugardas.lt/?page_id=296

