
 

 

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

2017 METAIS  ATASKAITA 

2017 m. gruodžio 29 d. 

 
Priemonės Nr. 

(programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

plano eilės 

Nr.) 

Priemonė Priemonės įgyvendinimo aprašymas (pasiekti rezultatai) Pastabos 

13 Viešinti informaciją apie Visagino 

savivaldybės ir jos įstaigų pajamas, išlaidas 

elektroninėje erdvėje. 

Informacija apie Visagino „Verdenės“ gimnazijos pajamas ir išlaidas skelbiama 

įstaigos svetainėje www.verdene.dkd.lt   

(nuo 2017-07-01 www.verdenesgimnazija.lt )  

 

20 Savivaldybės, jos įstaigų, įmonių interneto 

svetainėse nuolat pateikti ir atnaujinti 

viešųjų paslaugų teikimo tvarkas (aprašus), 

reikiamus dokumentus, nuorodas į teisės 

aktus, reglamentuojančius šių paslaugų 

teikimą ir administravimą. 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų paslaugų teikimo tvarkos (aprašai) su 

nuorodomis skelbiami svetainėje www.verdene.dkd.lt 

(nuo 2017-07-01 www.verdenesgimnazija.lt ) 

 

26 Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybėje ir Savivaldybės įstaigose. 

III ketvirtyje nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė gimnazijoje – korupcijos 

pasireiškimo galimybė nedidelė. 

 

36 Organizuoti su antikorupcijos tematika 

susijusius mokymus ir konsultuoti 

Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų 

darbuotojus korupcijos prevencijos 

klausimais. 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos specialistai, atsakingi už antikorupcinės politikos 

įgyvendinimą įstaigoje, per 2017 m. pagal poreikį gavo konsultacijas korupcijos 

prevencijos klausimais iš Visagino savivaldybės  administracijos vyresniojo 

specialisto K. Bagdonavičiaus. 

 

41 Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą 

švietimą bendrojo lavinimo mokyklose, 

kultūros ir švietimo įstaigose. 

Visagino „Verdenės“ gimnazijoje antikorupcinio ugdymo programa integruojama į 

dorinio ugdymo (etikos/tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos, ekonomikos 

mokomuosius dalykus bei klasių valandėlių užsiėmimus. 

 

42 Organizuoti renginius antikorupcine tema 

Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 

ir neformaliojo švietimo įstaigose. 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniai dalyvavo 2017 m. lapkričio mėn. 

Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos organizuotame piešinių konkurse 

„Būk sąžiningas“ - trijų I a kl. moksleivių (I. Krasauskaitės, V. Obolevičiūtės ir A. 

Stundžėnaitės) piešiniai buvo pripažinti geriausiais ir įtraukti į išleistą 2018 m. 

kalendorių. Taip pat gruodžio mėnesį buvo parengtas stendinis pranešimas, skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 2017-12-18 debatų klubas (vadovė – 

mokytoja J. Orlova) organizavo gimnazinių klasių mokiniams debatus tema 

„Bausmės už kyšininkavimą turi būti sugriežtintos“, debatuose dalyvavo mokinių  

komanda iš Utenos A. Šapokos gimnazijos bei Visagino savivaldybės antikorupcijos 

komisijos pirmininkė A. Drus. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                        Aldona Mikštienė    

 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA 
(Įstaigos pavadinimas) 

http://www.verdene.dkd.lt/
http://www.verdenesgimnazija.lt/
http://www.verdene.dkd.lt/
http://www.verdenesgimnazija.lt/

