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ISO 37001 standartas skirtas antikorupcinei vadybos sistemai (AVS)

ISO 37001:2016 – tai tarptautinis standartas, kuriuo pagrįsta antikorupcinės vadybos 
sistema bei jos veikimas organizacijoje, kuri turi tikslą užtikrinti korupcijos apraiškų 
prevenciją, jų indentifikavimą ir atsakomųjų priemonių bei sistemos tobulinimo procesų 
įgyvendinimą esant korupcinei veikai.

Standartas nurodo organizacijai užtikrinti proporcingomis ir adekvačiomis priemonėmis 
sisteminių procedūrų įdiegimą atsižvelgiant į organizacijos veiklos pobūdį, jos dydį bei 
galimų korupcinių apraiškų tikimybę.

Antikorupcinė vadybos sistema yra pritaikoma ir tinka mažoms, vidutinio dydžio ar 
didelėms organizacijoms, veikiančioms tiek privačiame, tiek valstybiniame ar 
nevyriausybiniame sektoriuose, bet kokioje šalyje.

Antikorupcinės vadybos sistema pagal ISO 37001 - nepanaikina absoliučiai tikimybės 
korupcinei veikai, tačiau užtikrina, jog organizacija ėmėsi visų galimų adekvačių ir 
proporcingų priemonių užtikrinančių korupcijos apraiškų prevenciją. 



ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemų standartas Lietuvoje

2017 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos standartizacijos 
departamentas, suprasdamas su korupcija susijusios 
problemos aktualumą, mastą ir valstybės prioritetus, 
perėmė tarptautinį standartą 

ISO 37001:2016 „Anti-Bribery Management Systems. 
Requirements with guidance for use“

ir parengė jo redakciją lietuvių kalba 

- Lietuvos standartas LST ISO 37001:2017 
„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir 
naudojimo gairės“.



Antikorupcinės vadybos sistemos pagal ISO 37001 svarba  

Vertinant paskutinį dešimtmetį, pasaulyje įvyko rimtas pokytis korupcijos apraiškų pasekmių 
apimtyse, t.y. ženkliai padidėjo korupcinių bylų ir nuobaudų skyrimas: nuo piniginių baudų, 
finansinių nuostolių bei sugadintos reputacijos iki realių laisvės atėmimo bausmių, jei organizacijos 
darbuotojai dalyvavo korupcinėse veikose.

EBPO kovos su kyšininkavimu konvencija aiškiai nurodo EBPO priklausančioms šalims imtis realių 
veiksmų korupcijos prevencijai ir veikti sistemiškai. Lygiuojantis į konvenciją daugelis EBPO šalių 
stipriai sugriežtino nacionalinės teisės aktus, vykdančius korupcijos veikų dalyvių teisinį 
persekiojimą.

JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, Italija pažengė dar toliau, užtikrindami kova su korupciją ir 
teisinių pasekmių neišvengiamumą – priimti teisės aktai reikalaujantys organizacijose įdiegti 
sistemines antikorupcines priemones, kuriu tikslas ne tik užtikrinti korupcijos prevenciją 
organizacijose, bet iš kitos pusės ir suteikti tam tikrą apsaugą organizacijoms, kaip juridiniams 
asmenims, įvykus korupciniams atvejams.

Taigi, gerąja vadybos praktika besivadovaujančios  organizacijos jau neabejoja - turi ar neturi diegti 
sistemas skirtas korupcijos prevencijai, nes atsakymas daugiau nei akivaizdus  -TAIP!

Diskutuoti galima tik apie:
1. Kokias sistemines  korupcijos prevencijos priemones diegti?
2. kaip bus įvertintas/ patikrintas įdiegtų priemonių efektyvumas?
3. Kaip užtikrinti kad mūsų partneriai ( trečiosios šalys) taip pat siektų ir/ar turėtų efektyvias 

sistemines korupcijos prevencijos priemones? (kadangi jų veiksmai ar neveikimas taip pat gali 
turėti tiesioginės įtakos organizacijai)



Antikorupcinė vadybos sistema-priemonių ir procesų rinkiniai

Antikorupcinę vadybos sistemą sudaro:

• korupcijos rizikos nustatymo ir įvertinimo priemonės;

• korupcijos prevencijos ir nustatymo priemonės;

• atsakomosios priemonės.

Organizacija, laikydamasi ISO 37001 standarto reikalavimų:

• nustato; 

• dokumentuoja; 

• įgyvendina;

• prižiūri;

• nuolat analizuodama vertina; 

• gerina antikorupcinę vadybos sistemą, įskaitant reikiamus procesus ir jų sąveikas. 



Antikorupcinės vadybos sistema - sertifikavimas

Antikorupcinės vadybos sistemos 
sertifikavimo procesas:

1. Sertifikacinio audito atlikimas ir sertifikato, 
galiojančio 3 metus, išdavimas

2. Pirmųjų metų priežiūros audito atlikimas

3. Antrųjų metų priežiūros audito atlikimas

CERTIFYING EXCELLENCE IN ANTI-CORRUPTION 
COMPLIANCE SINCE 2006



Antikorupcinės vadybos sistema: nauda organizacijai

Taikant antikorupcinę vadybos sistemą, organizacijai lengviau:

• išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos;
• sumažinti šias sąnaudas, riziką ir žalą;
• skatinti pasitikėjimą ir gerinti savo reputaciją.

AVS taikymas ne tik pozityviai įtakos įstaigos reputaciją, bet ir didins veiklos partnerių,
trečiųjų šalių, kontroliuojančių įstaigų ir visuomenės pasitikėjimą;

Sujungs ir sistematizuos korupcijos rizikai valdyti būtinus procesus, priemones,
struktūrą ir atsakomybes;

Leis nuolat/pastoviai ir nenutrūkstamai nustatyti ir vertinti įstaigos veiklos ir valdymo
procesus, kuriuose yra didžiausia korupcijos rizika;

Leis pasirinkti ir tinkamai įgyvendinti priemones korupcijos rizikai valdyti ir/ar jos
pasekmėms mažinti;

Padės nuolat stebėti pokyčius ir progresą bei tobulinti sistemą.
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