
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO KREPŠINIO MOKYKLOS 

2021 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

ATASKAITA UŽ 2021 METUS 1 PUSMETĮ 

2021-07-16 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdymo laikas Įvykdymo 

žyma 

Rezultatai Vykdytojai 

1 2 3 4 5 6 

1 uždavinys. Efektyvus korupcijos rizikų valdymas 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą mokykloje. 

Iki 2021-06-30 Įvykdyta Paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą viešojoje 

įstaigoje Visagino krepšinio 

mokykloje. 

Direktorius 

2. Tirti skundus, pranešimus ar kitais 

būdais gautą informaciją dėl galimų 

korupcinio pobūdžio veiklų. 

Pagal poreikį Vykdoma Skundų, pranešimų ar kitos 

informacijos apie galimas 

korupcinio 

pobūdžio veiklas negauta. 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

3. Mokyklos internetinėje svetainėje 

paskelbti 2021 metų kovos su 

korupcija ir korupcijos prevencijos 

programą ir priemonių planą. 

Iki 2021-09-30 Įvykdyta Laikinai internetinėje svetainėje 

www.visaginobasket.lt paskelbti 

2021 metų kovos su korupcija ir 

korupcijos prevencijos 

programa ir priemonių planas.  

Visagino krepšinio mokyklos 

internetinė svetainė kuriama. 

Vadybininkė-

administratorė 

4. Koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą, parengti ataskaitą ir 

pateikti ją Visagino savivaldybei. 

2 kartus per metus Vykdoma Parengta ataskaitą už 2021 

metus 1 pusmetį. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

  

http://www.visaginobasket.lt/


1 2 3 4 5 6 

5. Nustatyti perkančiosios ar 

neperkančiosios įstaigos statusą. 

Iki 2021-11-30 Neįvykdyta 2021 m. rugsėjo mėnesį 

numatytos konsultacijos su 

viešųjų pirkimų skyriumi dėl 

įstaigos statuso nustatymo. 

Direktorius 

6. Koordinuoti ir kontroliuoti, kad 

įstaigos direktoriaus įsakymais 

sudaromas komisijos ir darbo grupes 

įtrauktų darbuotojų dalyvavimas jų 

veikloje nesukeltų interesų konflikto 

Nuolat Vykdoma Komisijos numatytos darbo 

apmokėjimo sistemoje. 

Kontroliuojama, kad įstaigos 

direktoriaus įsakymais 

sudaromas komisijos ir darbo 

grupes įtrauktų darbuotojų 

dalyvavimas jų veikloje 

nesukeltų interesų konflikto 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

2 uždavinys. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas 

7. Patvirtinti mokyklos darbuotojų 

sąrašą, kurie privalo deklaruoti 

privačius interesus. 

Iki 2021-09-30 Neįvykdyta Planuojama įvykdyti iki 2021-

09-30 

Direktorius 

8. Supažindinti įstaigos darbuotojus su 

Korupcijos prevencijos programa. 

Per 2021 m. Vykdoma Supažindinti Visagino krepšinio 

mokyklos darbuotojus su 

Korupcijos prevencijos 

programa. 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

9. Įstaigos interneto svetainėje skelbti 

informaciją, kur turi kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio pobūdžio 

veikla. 

Nuolat Vykdoma Laikinai internetinėje svetainėje 

www.visaginobasket.lt 

paskelbta informacija, kur turi 

kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veikla 

Visagino krepšinio mokykloje. 

Visagino krepšinio mokyklos 

internetinė svetainė kuriama. 

Vadybininkė-

administratorė 

10. Privačių interesų deklaracijų 

viešinimas įstaigos interneto 

svetainėje 

Nuolat Vykdoma Laikinai internetinėje svetainėje 

www.visaginobasket.lt 

paskelbta privačių interesų 

deklaracija. 

Vadybininkė-

administratorė 

3 uždavinys. Šalinti prielaidas pasinaudoti tarnybine padėtimi 

http://www.visaginobasket.lt/
http://www.visaginobasket.lt/


1 2 3 4 5 6 

11. Vykdyti kontrolę maistpinigių 

mokėjimo srityje. 

Nuolat Vykdoma Vykdoma kontrolę maistpinigių 

mokėjimo srityje. 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

12. Informacijos apie tarnybines 

komandiruotes viešinimas įstaigos 

interneto svetainėje 

2 kartus per metus Vykdoma Laikinai internetinėje svetainėje 

www.visaginobasket.lt 

paskelbta informacija apie 

Visagino krepšino mokyklos 

darbuotuojų tarnybines 

komandiruotes 2021 m. I 

pusmetyje. 

Visagino krepšinio mokyklos 

internetinė svetainė kuriama. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

13. Atlikti mokyklos transporto 

priemonių kuro normų nustatymus. 

Žiemos iki 2021-

11-15  

Vasaros iki 2021-

06-30 

Įvykdyta Direktoriaus įsakymais nustatyti 

naudojamų Visagino krepšinio 

mokykloje tranportu pagal 

automobilio panaudos sutatys 

žiemos ir vasaros kuro normos. 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

4 uždavinys. Šviesti darbuotojus ir bendruomenę antikorupcinėmis temomis 

14. Dalyvauti mokymose privačių 

interesų deklaravimo, nusišalinimo 

esant interesų konfliktams įstaigoje 

Kartą per metus Neįvykdyta 2021 m. I pusmetį susitikimų su 

specialistais, vykdančiais 

korupcijos prevenciją, nebuvo 

organizuota. 

Direktorius, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

 

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę  Aleksandr Bražnikovas 

http://www.visaginobasket.lt/

