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1.2. UŽDAVINYS 

Įgyvendinti nacionalinės kovos su korupcija programos savivaldybės paskirtas priemones. 
Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato kriterijai 

13. Viešinti informaciją apie Visagino savivaldybės ir jos 

įstaigų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje. 
Visagino sporto centras 2016-2018 metai Informacija viešinama apie Visagino sporto 

centro pajamas ir išlaidas elektroninėje erdvėje 

http://vsc.sugardas.lt 
14. Sukurti neoficialių mokėjimų Visagino savivaldybėje 

ir jos įstaigose mažinimo ir šalinimo priemones. 
Visagino sporto centras 2016-2018 metai Sukurta Visagino sporto centro skaidrios 

veiklos atmintinė. Ugdytinių tėvai anonimiškai 

gali informuoti sporto centrą apie jiems 

žinomas veiklas, kurios nusikalstamo 

korupcinio pobūdžio. 
2.1. UŽDAVINYS 

20. Interneto svetainėje nuolat pateikti ir atnaujinti 

viešųjų paslaugų teikimo tvarkas (aprašus), reikiamus 

dokumentus, nuorodas į teisės aktus, 

reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir 

administravimą. 

Visagino sporto centras 2016-2018 metai Visagino sporto centro svetainėje 

http://vsc.sugardas.lt  paskelbta VSC             

2016-2018 m. korupcijos prevencijos 

programa, kas pusmetį skelbiama korupcijos 

prevencijos priemonių plano ataskaita. 

Teikiama informacija apie viešųjų pirkimų 

pradedamus pirkimus. VSC mažos vertės 

viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės 

tvarkos aprašas 2018 m.. 

Viešųjų paslaugų teikimo tvarkas darome  

viešųjų pirkimų tarnybos internetinės prieigos 

paskiroje CVP IS, ten taip pat registruojame 

sutartis su tiekėjais. Pirkimai vykdomi per 

CPO. 

3.2 UŽDAVINYS 
Diegti ir įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. 

41. Vykdyti korupcijos prevencijai skirtą švietimą 

bendrojo lavinimo mokyklose, kultūros ir švietimo 

įstaigose. 

Visagino sporto centras 2018 m. antras pusmetis 
 

Visagino sporto centro treneriai-pedagogai ir 

darbuotojai informuoti  apie korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veiklas. 
2016-06-02 A. Kolelienė 

Dalyvavo mokymuose “Korupcijos prevencijos 

http://vsc.sugardas.lt/


priemonių įgyvendinimas savivaldoje ir ASPĮ” 
42. Organizuoti renginius antikorupcine tema 

Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir 

neformaliojo švietimo įstaigose.  

Visagino sporto centras 2018 m.antras pusmetis 2018-10-21 Šuolių ant batuto  Visagino miesto 

taurės varžybos. „Sportas be korupcijos“. 

43. Organizuoti moksleivių antikoropcinių iniciatyvų 

konkursą savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose 

ir neformaliojo švietimo įstaigose. 

Visagino sporto centras Nuolat Antikorupcinių iniciatyvų viešinimas. 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Kolelienė 

Tel:8 386 61206 el. p.: asta.koleliene@sugardas.lt 

 

 

 


