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Antikorupcinės vadybos sistemos pagal ISO 37001: 2016 (LST 37001:2017) diegimo paslauga 

 
 

Tikslas -  įdiegta Antikorupcinė vadybos sistema (AVS), atitinkanti standarto ISO 37001: 2016 (LST ISO 
37001:2017) reikalavimus, organizacijos personalas apmokytas naudotis sistema bei pasirengta 
sertifikaciniam auditui ir 1-o bei 2-o priežiūros auditams. 

Antikorupcinės vadybos sistemos diegimo pagrindiniai etapai: 

1. Įmonės išorės ir vidaus veiksnių, sąlygojančių korupcijos pasireiškimo tikimybę analizės atlikimas 
kartu su „GAP“ analizę, trūkstamų dokumentų sąrašo ir kitų neatitikčių sąrašo bei  AVS diegimo plano 
parengimas; 

2. AVS sudarančių procesų įdiegimas įmonėje parengiant ir priimant reikiamus dokumentus; 
3. Korupcijos rizikos ir vadovybinio vertinimo ir kitų AVS veikiančių procesų įrašų atlikimas; 
4. Mokymų įmonės darbuotojams pravedimas, kurių metu bus supažindinama su AVS, jos struktūra ir 

AVS procesų įgyvendinimu įmonėje. 
5. Vidaus audito, dėl įdiegtų procesų ir AVS sudarančios dokumentacijos atitikties standarto ISO 37001: 

2016 (LST ISO 37001:2017) reikalavimams, atlikimas; 
6. Pasirengimas ir dalyvavimas AVS sertifikavimo audito metu bei pirmųjų ir antrųjų metų priežiūros 

auditų metu. 

Reikalinga įvadinė informacija: 

 Bendra informacija apie organizaciją (websit‘e, metinės ataskaitos, produktų/paslaugų konjunktūra ir 
pan.); 

 Aktuali esamos antikorupcinės aplinkos ir/ar antikorupcinės valdymo sistemos dokumentacija; 

 Ankstesni antikorupcinio vertinimo aprašymai (konsultantų ataskaitos, audito išvados, vadovu 
įžvalgos (raštiniai pranešimai) ir t.t.) 

Pasiekti tikslai ir naudos: 

 Nustatyta ir įvertinta korupcijos rizika leis identifikuoti organizacijos veiklos ir valdymo procesus, 
kuriuose yra didžiausia korupcijos pasireiškimo rizika; 

 Parengta Antikorupcinė įmonės politika leis nustatyti aiškius vadovybės tikslus, siekiant kontroliuoti 
korupcijos riziką;  

 Parengtas Antikorupcinę vadybos sistemą sudarančių vidaus teisės aktų paketas, leis reglamentuoti 
Antikorupcinę vadybos sistemą, struktūrą ir nustatyti tinkamas atsakomybes; 

 Įdiegti Antikorupcinę vadybos sistemą sudarantys procesai leis valdyti korupcijos riziką ir/ar mažinti 
jos pasekmes bei stebėti pokyčius; 

 Pravesti mokymai darbuotojams suteiks žinių, kaip dirbti su Antikorupcine vadybos sistema ir jos 
elementais; 

 Įdiegta Antikorupcinė vadybos sistema, atitinkanti ISO 37001: 2016 (LST/ISO 37001:2017) 
reikalavimus, kels klientų, kontroliuojančių įstaigų ir užsienio partnerių pasitikėjimą.  
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