
 

 

 

 

 

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS 

ATSPARUMO  KORUPCIJAI POLITIKA 

 
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau – Mokykla) netoleruoja korupcijos jokiomis jos 

pasireiškimo formomis, todėl, siekdama užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, imasi šių prevencijos priemonių: 
 

 

Savo veikloje VYKDOME ir LAIKOMĖS: 
 

 korupcijos prevencijos, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, ES, kitų teisės aktų ir  šios Politikos 

nuostatų,  

 korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų:  
 viešumo ir atvirumo, teikdami paslaugas ir priimdami sprendimus;  

 veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo; 

 darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją; 

 objektyvumo; proporcingumo;  

 atsakomybės už priimtus sprendimus; 

 pajamų ir išlaidų viešumo; turto tvarkymo skaidrumo; 

 inovacijų diegimo. 
 

Atsparumui korupcijai didinti RENGIAME IR ĮGYVENDINAME korupcijos prevencijos programą ir jos 

priemonių planą. 
 

 
 

NETOLERUOJAME: 

 Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų (įskaitant, bet neapsiribojant):  

 kyšio prašymo, priėmimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar netiesiogiai; 

 prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, dokumentų klastojimo; 

 sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kt. 
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 Darbuotojams Veiklai Teisinei aplinkai 
Siekiame, kad Mokykloje      

dirbtų tik nepriekaištingos 

reputacijos asmenys, 

motyvuojame juos elgtis 

sąžiningai ir pranešti apie 

pastebėtą korupciją. 

Vykdome darbuotojų 

antikorupcinį švietimą. 

Atliekame korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą korupcijai 

jautriose Mokyklos veiklos 

srityse, numatome priemones 

korupcijos rizikos 

veiksniams šalinti ar mažinti. 

Vykdome kitą prevencinę 

veiklą, kuri padeda atpažinti 

problemas ir jas spręsti. 

Vykdydami veiklą laikomės Lietuvos 

Respublikos įstatymų bei kitų teisės 

aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai ši 

Politika bei Lietuvos Respublikos 

įstatymai ar kiti teisės aktai nenumato 

atitinkamo elgesio normų reguliavimo, 

Mokyklos darbuotojai elgiasi taip, kad 

jų elgesys atitiktų visuomenėje priimtus 

skaidrumo, protingumo, sąžiningumo ir 

patikimumo principus. 
 

KONSULTUOJAME: NUSTATOME: 

Darbuotojus apie tai, kaip išvengti teisės pažeidimų, 

o juos padariusiems taikome atsakomybę.  

Nustatę nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami 

informuojame teisėsaugą. 

Savo antikorupcinės veiklos efektyvumą, vertindami 

darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, atlikdami 

vidinius ir išorinius tyrimus, vertindami įgyvendinamų 

prevencinių priemonių poveikį. 
 

 Su šios Politikos nuostatomis privalo susipažinti ir jomis vadovautis visi Mokyklos darbuotojai. 

 Kiekvienas Mokyklos darbuotojas gali teikti siūlymus dėl šios politikos gerinimo. 

 Politika yra viešas dokumentas, skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje 

KURKIME PASITIKĖJIMĄ KARTU! 
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos  

direktoriaus 
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