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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS  

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL)  NUSTATYMAS UŽ 2022 METUS 

Vilnius, 2023-02-06 

 
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). Atsparumo korupcijai 

reikalavimų įgyvendinimo įsivertinimas atliekamas pagal Antikorupcinės aplinkos vadovo 17.15-17.24 prieduose
***

 pateiktus priemonių vykdymo ir įsivertinimo klausimynus. 

 

Vilniaus automchanikos ir verslo mokykloje per 2022 metus padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta.  

Atsparumo korupcijai apskaičiuota reikšme pateikta žemiau apibendrintoje lentelėje: 

 

Klausi

mų 

skaičius  

 

Klausimynų vertinimo kriterijai pagal  Antikorupcinės aplinkos viešajam sektoriui 

vadovo 17.15-17.24 priedus 

Taip 

(71–100 

%) 

(1 balas) 

Iš dalies 

(31–70 

%) 

(0,5 balo) 

Ne 

(0–30  

%) 

(0 balų) 

Klausimynų įvertinimo vidurkis 

Klausimai, nesusiję su įstaigos 

kompetencija, apskaičiuojant balų 

vidurkį, į bendrą klausimų  skaičių 

neįtraukiami 

20 Bendrieji korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo Mokykloje vertinimo 

kriterijai 

17 - 2 0,89 

16 Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo Mokykloje vertinimo kriterijai 14 - 1 0,93 

17 Mokyklos korupcijos prevencijos programos vertinimo kriterijai 15 - 2 0,88 

12 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo kriterijai - - - Nesusiję su įstaigos kompetencija 

16 Prašymų dėl informacijos apie asmenis pateikimo vertinimo kriterijai 11 - 4 0,73 

11 Antikorupcinio švietimo ir informavimo Mokykloje vertinimo kriterijai 8 - 3 0,80 

8 Turto ir pajamų deklaravimo vertinimo kriterijai 2 1 5 0,31 

13 Privačių interesų deklaravimo vertinimo kriterijai 10 1 2 0,87 

11 Pranešėjų apsaugos užtikrinimo vertinimo kriterijai nuo 2019-01-01 9 - 2 0,81 

20 Atsparumo korupcijai užtikrinimo Mokyklos viešuosiuose pirkimuose  vertinimo 

kriterijai 

15 2 3 0,80 

 Bendras vertinimo balas 0,78                             

 

* Pavyzdinės AKL reikšmės: Aukštas AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,8 iki 1; aukštesnis nei vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,6 iki 0,8; 

vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,4 iki 0,6; žemesnis nei vidutinis AKL, kai apskaičiuoto AKL reikšmė nuo 0,2 iki 0,4; žemas AKL, kai apskaičiuoto AKL 

reikšmė nuo 0 iki 0,2. 
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ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGO (AKL) POKYČIAI 
 

Klausi

mų 

skaičius  

 

Klausimynų vertinimo kriterijai pagal  Antikorupcinės aplinkos viešajam sektoriui 

vadovo 17.15-17.24 priedus 

 

Klausimynų įvertinimo vidurkis 

Už 2021 m.   Už 2022 m. 

20 Bendrieji korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo Mokykloje vertinimo kriterijai 0,78 0,89 

16 Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo Mokykloje vertinimo kriterijai 0,92 0,93 

17 Mokyklos korupcijos prevencijos programos vertinimo kriterijai 0,87 0,88 

12 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo kriterijai Nesusiję su įstaigos kompetencija 

16 Prašymų dėl informacijos apie asmenis pateikimo vertinimo kriterijai 0,72 0,73 

11 Antikorupcinio švietimo ir informavimo Mokykloje vertinimo kriterijai 0,65 0,80 

8 Turto ir pajamų deklaravimo vertinimo kriterijai Vertinimas nebuvo atliekamas 0,31 

13 Privačių interesų deklaravimo vertinimo kriterijai Vertinimas nebuvo atliekamas 0,87 

11 Pranešėjų apsaugos užtikrinimo vertinimo kriterijai nuo 2019-01-01 0,75 0,81 

20 Atsparumo korupcijai užtikrinimo Mokyklos viešuosiuose pirkimuose  vertinimo kriterijai 0,77 0,80 

 Bendras vertinimo balas 0,78 0,78 
 

 

 Liginant AKL už 2021 ir už 2022 metus matome, kad atsparumo korupcijos lygiai pagal atskirus vertinimo kriterijus padidėjo  ir yra aukštesni nei vidutiniai. 

 2021 metais vertinimas pagal turto ir pajamų deklaravimo kriterijus nebuvo atliekamas. Atlikus šį vertinimą, AKL yra 0,31 (žemesnis nei vidutinis). 

 Nepaisant šio vertinimo, bendras Mokyklos atsparumo korupcijai lygis nepasikeitė ir yra aukštesnis nei vidutinis: AKL = 0,78 

 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). 

 

 

 

 


