
 

 

 

Nauji metai su naujais standartais – lygiuokitės į pirmaujančius 

 
Antikorupcinės vadybos sistemos (remiantis standartu ISO 37001:2016).  

Tikslas, nauda ir patirtis 

 

 
1. UAB „TUV UOLEKTIS“ patirtis 

UAB „TUV UOLEKTIS“ ir TÜV Thüringen e.V. sertifikavimo įstaigos auditoriai įvertino ir sertifikavo 

Antikorupcinės vadybos sistemas dviejose įmonėse. Įmonėms jau įteikti LST ISO 37001:2017 (ISO 

37001:2016) atitikties sertifikatai.  

 

2. Kas tai yra ISO 37001? 

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use yra Tarptautinės 

standartizacijos organizacijos (ISO) parengtas tarptautinis standartas, kurį Lietuvos standartizacijos 

departamentas vertimo būdu perėmė kaip tapatų Lietuvos standartą LST ISO 37001:2017. 

Remiantis ISO 37001, organizacija įgyvendina pagrįstas ir proporcingas korupcijos prevencijos bei 

nustatymo priemones ir imasi atsakomųjų priemonių korupcijai mažinti, atsižvelgiant į 

organizacijos rūšį ir dydį bei korupcijos rizikos pobūdį ir mastą. 

 

3. Kodėl svarbi antikorupcija? Kokia antikorupcinės vadybos sistemos nauda? 

Korupcija - plačiai paplitęs reiškinys. Ji kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, 

kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą ir iškraipo konkurenciją. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, 

atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja prekių ir paslaugų kainos, prastėja produktų bei 

paslaugų kokybė. Korupcija žlugdo pasitikėjimą institucijomis ir trukdo sąžiningam bei efektyviam rinkų 

veikimui. 

Pastaruoju metu į korupciją įsitraukusioms organizacijoms ir jos darbuotojams ženkliai padidėjo baudos, 

finansinių nuostolių ir reputacijos nuostolių rizika. 

Standarto ISO 37001 įdiegimas ir sertifikavimas parodo, kad organizacija atliko korupcijos rizikos 

vertinimą, įgyvendino pagrįstas ir proporcingas antikorupcines priemones bei užtikrina korupcijos 

prevenciją. 

 

4. Kam gali būti taikomas ISO 37001? 

Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti 

antikorupcinę vadybos sistemą.  

ISO 37001 gali būti taikomas mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatųjį ir ne 

pelno sektorius, organizacijose.  

 

5. Ar antikorupcinė vadybos sistema panaši į kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos sistemas? 

Korupcijos valdymas yra ne mažiau svarbus vadovybės įsipareigojimas, nei organizacijos saugos, kokybės 

ir aplinkosaugos valdymas.  

ISO 37001 antikorupcinė vadybos sistema gali būti integruojama su dauguma kitų, pagal ISO standartus 

parengtų, vadybos sistemų (pavyzdžiui ISO 9001, 14001, 45001), nes standartų struktūra yra analogiška. 
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