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1.) ataskaitą kaip buvo vykdomas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

planas 2021 m.; 

VšĮ Visagino futbolo centras buvo įsteigtas 2021 m. birželio mėn., o veiklą pradėjo tų pačių 

metų rugpjūčio 1 d. ir veikia vadovaujantis ir veikia vadovaujantis Visagino savivaldybės 

administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksu ir aprašu. 

 

2.) ar paskirtas įstaigoje/įmonėje atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą (vardas, 

pavardė, pareigos, kontaktinis tel.nr.); 

Taip, direktoriaus įsakymu yra paskirtas šis asmuo: 

Marketingo ir komunikacijos vadovė-administratorė Ieva Gasparovičiūtė 

+37060041880 

 

3.) ar per 2021 metus nebuvo/buvo pateikta išankstinių rekomendacijų dėl interesų konfliktų 

valdymo? 

Nebuvo. 

4.) Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja darbuotojai, pasirašę konfidencialumo 

pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir deklaravę viešuosius ir privačius interesus. Prašome 

informuoti ar per 2021 metus buvo darbuotojų nusišalinusių dėl galimo interesų konfliktą keliančių 

klausimų rengimo svarstymo ar priėmimo, bei kitų tarnybinių funkcijų atlikimo? 

 

Nebuvo. 

5.) ar įstaigos/įmonės internetinėje svetainėje yra skyrelis „Korupcijos prevencija“ ir, ar jis 

periodiškai atnaujinamas? 

Iki metų galo svetainėje www.bfavisaginas.lt yra planuojamas naujas skyrius. Šiuo metu, apie 

prevenciją galima čia: https://www.bfavisaginas.lt/naujiena/korupcijos-prevencija-

susipazinkite/ (publikuota 2011 m. 11 mėn.) 

 

6.) ar įstaigos/įmonės vadovaujasi 2022-01-06 Visagino savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir 

antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos 

etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksu, ar turi atskirą savo įmonės/įstaigos patvirtintą etikos 

kodeksą? 

Mūsų organizacija vadovaujasi Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio 

elgesio kodeksu, atskiro neturime.  

http://www.bfavisaginas.lt/
https://www.bfavisaginas.lt/naujiena/korupcijos-prevencija-susipazinkite/
https://www.bfavisaginas.lt/naujiena/korupcijos-prevencija-susipazinkite/


 

7.) ar per 2021 metus buvo skelbta informacija apie gautą dovaną pagal tarptautinį protokolą ir 

tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtą dovaną? 

Nebuvo, nes jokių dovanų nebuvo gauta. 

9.) ar per 2021 metus buvo viešinta informacija apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas ar netinkamą darbuotojų elgesį, perduotų teisėsaugos institucijoms (skaičius). 

Nebuvo.  
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