VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS
ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL) NUSTATYMAS UŽ 2021 METUS
Vilnius, 2022-05-02
Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įvertinimo tikslas – įvertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą Vilniaus automechanimos ir verslo
mokykloje bei pasitikrinti, ar pakankamai imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką, taip pat nusistatyti atsparumo korupcijai lygį
(AKL). Įvertinimas bus atliekamas ne rečiau kai kas 2 metus pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas Antikorupcinės aplinkos vadovo
rekomendacijas, priemonių vykdymo ir įsivertinimo klausimynus.
Vilniaus automchanikos ir verslo mokykloje per 2021 metus padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta.
Atsparumo korupcijai apskaičiuota reikšme pateikta žemiau pateiktoje apibendrintoje lentelėje:
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Turto ir pajamas deklaravimo vertinimas neatliekamas. Pagal LR gyventojų turto deklaravimo
įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01) II sk. 2 straipsnį turtą ir pajamas turėtų deklaruoti
mokyklos vadovas ir pavaduotojai, jų šeimos nariai bei tai daryti pageidaujantys kiti darbuotojai.
Darbuotojai, kuriems privaloma deklaruoti turtą ir pajamas tai atlieka savarankiškai
Privačių interesų deklaravimo vertinimas ne atliekamas. Pagal LR Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo (suvestinė redakcija nuo 2020-07-11) 4 str. privačius interesus Mokykloje
privalo deklaruoti tik Mokyklos pirkimų komisijų nariai, asmenys, direktoriaus paskirti atlikti
supaprastintus pirkimus, pirkimo iniciatoriai ar organizatoriai. Yra patvirtintas direktoriaus 202012-30 įsakymas Nr. V1-247 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, jos darbo reglamento
patvirtinimo viešųjų pirkimų iniciatorių ir organizatorių skyrimo“. Minėti asmenys privačius
interesus deklaruoja. Kiti darbuotojai pateikti deklaracijas neprivalo.
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Išvada:
 Bendras Mokyklos atsparumo korupcijai lygis yra aukštesnis nei vidutinis: AKL = 0,78. Atsparumo korupcijos lygiai pagal atskirus
vertinimo kriterijus taip pat yra aukštesni nei vidutiniai.
 Mokykla imasi pakankamai veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje. Atsparumo korupcijai reikalavimų
įgyvendinimo įsivertinimą mokykla atliks nerečiau kai kas 2 metus, vertinant mokyklos pokyčius kuriant korupcijai atsparią aplinką ir
siekiant aukšto atsparumo korupcijai lygio (AKL = 0,9).
 Ruošiant Mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą 2023-2025 metams bus atsižvelgta į atsparumo
korupcijos lygio vertinimą, į esamos situacijos analizę ir identifikuotas problemas.

