
 

  
  

UAB „Corporate Securitus” 
Įmonės kodas: 302720900 

Tel.:  +370 612 44033 
el.paštas: info@corporatesecuritus.com 

Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius 
www.corporatesecuritus.com 

 

Korupcijos rizikų vertinimo paslaugos aprašymas 

Tikslas – atlikti korupcijos rizikos vertinimą pagal korupcijos rizikų valdymo principus vadovaujantis ISO 31000 ir ISO 37001 
standartų reikalavimais. 

Įgyvendinant KRV veiklas, vertinimo metu yra vykdomi praktiniai apmokymai - iki 2 akad. valandų, suteikiant praktines žinias 
ir įgūdžius apie KRV, po to atliekama KRV įgyvendinimo dalis, kurios apimtis priklauso nuo organizacijos dydžio ir veiklos 
pobūdžio.  Rekomenduojama apimtis - 3-4 sesijos po 2-3 akad. valandas. 

Paslaugos atlikimo metu atliekamos veiklos, jų tikslai ir pasiekiami rezultatai: 

Veiklos Veiklos tikslas Rezultatas 

1. Praktiniai mokymai 
 

Suteikti žinias apie KRV procesą, tikslus ir galimus 
gauti rezultatus. 

Suteiktos praktinės žinios apie 
KRV procesą. 

2. Pasirengimas KRV 

 
Nustatyti ir įvertinti organizacijos veiklos sritis ir/ar 
procesus, kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža 

korupcijos rizika. 

Organizacijos veiklos sričių ir/ar 
procesų, kuriuose gali pasireikšti 

didesnė nei maža korupcijos 
rizika, sąrašas 

3. KRV atlikimas   

3.1 Korupcijos rizikos 
identifikavimas 

 

Surasti, atpažinti ir suregistruoti galimas korupcijos 
rizikas ir grėsmes pasirinktose organizacijos veiklos 

sričių veikiančiose procesuose. 
 

Korupcijos rizikų registras. 
 

3.2 Korupcijos rizikos 
analizė 
 

Nustatyti ir įvertinti korupcijos rizikos pasireiškimo 
tikimybę ir galimą žalą bei kitas korupcijos rizikos 
pasireiškimo pasekmes, atsižvelgiant į esamų ir 

vykdomų veiksmų su korupcijos rizika, antikorupcinių 
kontrolės priemonių ir kitų priemonių veiksmingumą. 

 

Korupcijos rizikų matrica 
(pasireiškimo tikimybės ir žalos 

įvertinimo matrica). 
 

3.3 Korupcijos rizikos 
įvertinimas 

Nustatyti ar <...> korupcijos rizikos, atsižvelgiant į 
esamų ir vykdomų veiksmų su korupcijos riziką, 

antikorupcinių kontrolės ir kitų priemonių 
veiksmingumą, Organizacijai yra priimtinos, 

neviršijant Organizacijos norimos prisiimti korupcijos 
rizikos ir jei ne, pasirinkti ir suplanuoti naujus ir (ar) 

papildomus veiksmus su korupcijos rizika, 
antikorupcines kontrolės ir kitas priemones<...> . 

 

Korupcijos rizikų valdymo 
priemonių planas. 

 

KRV teikiamos naudos 
Suvokiant ir sąmoningai vykdant korupcijos rizikų vertinimą (KRV) sudaromos sąlygos organizacijai sukurti tvirtą savo 
antikorupcinės aplinkos ar antikorupcinės vadybos sistemos pagrindą, t.y. – laiku nustatyti korupcijos rizikas ir joms valdyti 
parinkti tinkamas priemones. Šio metodo taikymas yra universalus -vienai ar kelioms pasirinktoms organizacijos vykdomoms 
veiklos sritims (pirkimai, viešieji pirkimai, pardavimai, gamyba ir t.t.). 

KRV rezultatas  
Atliktas organizacijos (pasirinktos veiklos srities) korupcijos rizikos vertinimas ir parengtas korupcijos rizikos registras, 
suformuota korupcijos rizikų matrica bei sukurtas individualus korupcijos rizikų valdymo priemonių planas, kurio pagrindinis 
tikslas - suvaldyti korupcijos riziką iki Priimtinos rizikos lygio, neviršijant Norimos prisiimti korupcijos rizikos. 
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