
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

2018 METAIS  ATASKAITA 

2019 m. sausio 31 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.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.verdenesgimnazija.lt  

 

39 Organizuoti su antikorupcine tematika 

susijusius renginius (akcijas) Savivaldybės 

gyventojams ir verslininkams 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos 8a ir 8b klasių mokiniai  2018-12-12 dalyvavo 

VŠĮ Projektų vykdymo ir valdymo centro ir Policijos departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos organizuojamame projekte „Būk pilietiškas ir atsakingas“, 

kurio tikslas – padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai ir dalyvavimo 
galimybes viešojo valdymo procesuose savivaldybėje. 

Buvo organizuotas pokalbis su 2a kl. mokiniais apie sąžiningumą ir korupciją 

(mokytoja D.Savičienė), namų užduotis – pratęsti pokalbį šia tema su šeimos 

nariais ir klasėje pristatyti jų nuomonę. 4 b kl. mokiniai organizavo pokalbį 

„Antikorupcijos diena. Ką tai reiškia?“ (mokytoja J. Jankevičienė). 

 

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 2018 m. Visagino 

savivaldybės antikorupcijos komisijos organizuotame kūrybinių darbų konkurse 

„Esu sąžiningas“:  dviejų 2a kl. mokinių (M. Petrylaitės ir P. Satkūno), vienos 8a 

kl. mokinės (M. Aliejūnaitės) ir trijų I a kl. mokinių (V. Obolevičiūtės ir A. 

Stundžėnaitės, G. Valiūnaitės) piešiniai buvo pripažinti geriausiais ir įtraukti į 

Mokiniams ir mokytojams 

buvo įteiktos atminimo 

dovanėlės ir padėkos 

raštai, o gimnazijai – 2019 

metų kalendorius su 

http://www.verdenesgimnazija.lt/
http://www.verdenesgimnazija.lt/


išleistą 2019 m. kalendorių.  
Taip pat gruodžio mėnesį buvo parengtas stendinis pranešimas, skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.  

konkurso „Esu sąžiningas“ 

nugalėtojų piešiniais.  
Informacija apie tai -  

gimnazijos svetainėje  

www.verdenesgimnazija.lt 

43 Organizuoti moksleivių antikorupcinių 
iniciatyvų konkursą Savivaldybės bendrojo 

lavinimo ir neformaliojo švietimo įstaigose.  

 

2a kl. mokiniai (klasės auklėtoja D. Savičienė) organizavo plakatų-piešinių 
konkursą antikorupcine tema „Esu sąžiningas“. Geriausi darbai pateikti į  

Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos organizuotą kūrybinių darbų 

konkursą „Esu sąžiningas“. Pilietinio ugdymo mokytoja L. Ramanauskienė taip 

pat inicijavo II (10) kl. mokinius dalyvauti minėtame konkurse. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                           Aldona Mikštienė    

 

http://www.verdenesgimnazija.lt/

