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KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 METAMS 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslas Laukiamas 

rezultatas 

Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1 2 3 4 5 6 

1 Sąžiningumo 

politikos aprašo 

įsigaliojimas 

gimnazijoje 

Padėti išvengti 

akademinio 

nesąžiningumo 

Plagiato ir 

akademinio 

nesąžiningumo 

atvejų 

prevencija 

Visus 

metus 

 

Direktorius 

2 Gimnazijos 

svetainėje skelbiamas 

korupcijos 

prevencijos programa 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas 

Padėti išvengti 

korupcijos 

pasireiškimo 

atvejus. 

Informuoti 

gimnazijos 

bendruomenę 

apie 

gimnazijoje 

vykdomą 

antikorupcijos 

programą 

Gimnazijos 

bendruomenė 

supažindinama 

su 

prevencinėmis 

priemonėmis 

korupcijos 

pasireiškimui 

Kovo 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Dovilė 

Kovalenkinienė 

3 Antikorupcinio 

švietimo temų 

integravimas į 

formalųjį švietimą 

(ekonomikos, 

ekonomikos ir 

verslumo, pilietinio 

ugdymo, istorijos, 

dorinio mokomųjų 

dalykų bei klasių 

valandėlių 

užsiėmimus 

Atsispirti 

impulsyviam 

elgesiui, 

išspręsti 

konfliktus, 

išspręsti 

problemas ir 

suprasti savo 

elgesio 

pasekmes 

Mokiniams 

rodomos 

antikorupcinio 

švietimo vaizdo 

paskaitos 

https://www.stt.l

t/antikorupcinis-

svietimas/antiko

rupcinio-

svietimo-vaizdo-

paskaitos/7552 

 

https://www.you

tube.com/chann

el/UCjFCWRLI

sxcmu1fu03Np7

qw 

 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

Lijana 

Bilinkevičienė , 

Laima 

Gečiauskienė 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinio-svietimo-vaizdo-paskaitos/7552
https://www.youtube.com/channel/UCjFCWRLIsxcmu1fu03Np7qw
https://www.youtube.com/channel/UCjFCWRLIsxcmu1fu03Np7qw
https://www.youtube.com/channel/UCjFCWRLIsxcmu1fu03Np7qw
https://www.youtube.com/channel/UCjFCWRLIsxcmu1fu03Np7qw
https://www.youtube.com/channel/UCjFCWRLIsxcmu1fu03Np7qw


2 
 

https://www.fac

ebook.com/LRS

TT/ 

4 Galimybių 

sudarymas 

mokytojams išvykti į 

seminarus apie 

antikorupcinio 

ugdymo programos 

integravimą į 

mokomuosius 

dalykus ir klasės 

valandėles 

Stiprinti 

darbuotojų 

viešųjų ir 

privačių 

interesų 

derinimą 

Gimnazijos 

darbuotojai bus 

geriau 

informuoti apie 

korupcijos 

prevencijos 

sistemą ir 

konkrečias 

prevencines 

priemones 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Renata 

Lincevičienė 

5 Užtikrintas skaidrus 

PUPP ir VBE 

organizavimas ir 

vykdymas 

 

  Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Laima 

Gečiauskienė 

6 Skaidri aprūpinimo 

vadovėliais ir 

mokymo 

priemonėmis sistema 

bei racionaliai 

naudojamos biudžeto 

lėšos 

Užtikrinti 

skaidrų 

vadovėlių ir 

mokymo 

priemonių 

įsigijimą 

Gimnazijos 

sprendimai 

atviri, skaidrūs 

ir prieinami 

bendruomenei 

Pagal 

poreikį 

Bibliotekininkė 

Edita 

Stasiulionienė 

7 Darbuotojų 

pareigybių 

aprašymų, darbo 

tvarkos taisyklių 

peržiūra ir ,esant 

būtinybei, įtrauktos 

antikorupciniu 

požiūriu svarbios 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

Apibrėžti 

nuostatas ir 

teisines 

atsakomybes 

Apibrėžtos 

darbuotojų 

antikorupcinės 

nuostatos bei 

teisinės 

atsakomybės 

priemonės 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Laima 

Gečiauskienė 

8 Gimnazijos vadovo 

metinės ataskaitos 

pristatymas 

bendruomenei 

Supažindinti 

gimnazijos 

bendruomenę 

Gimnazijos 

sprendimai 

atviri, skaidrūs 

ir prieinami 

bendruomenei 

 

Sausio 

arba 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius 

9 Viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatų 

laikymasis 

Užtikrinti 

viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

nuostatų 

laikymąsi 

 

Užtikrintas 

viešumas 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Paulius Kunevičius 

https://www.facebook.com/LRSTT/
https://www.facebook.com/LRSTT/
https://www.facebook.com/LRSTT/
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10 Skaidrus gautų 

labdaros, paramos, 

spec. lėšų 

panaudojimas 

Užtikrinti 

skaidrų lėšų 

naudojimą 

gimnazijoje 

Užtikrintas 

viešumas 

Visus 

metus 

Direktorius 

11 Tarptautinės 

antikorupcijos 

prevencijos dienos 

renginių 

organizavimas 

gimnazijoje, 

dalyvaujama šalies 

mastu rengiamuose 

konkursuose 

 

Stiprinti 

prevenciją ir 

skatinti 

pilietiškumą. 

Ugdoma 

nepakanti 

korupcijai 

mokinių 

pilietinė pozicija 

 

Visus 

metus 

Istorijos ir 

pilietiškumo 

mokytoja  

Rita Marija Ylienė 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Gečiauskienė 


