
Korupcijos rizikų valdymas
Prevencijos departamento

Rizikų valdymo ir politikos grupė
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Raktažodžiai
Paskirstymas, 

vadovavimas, ištekliai, 
priežiūra

Derinimas, komunikavimas, 
koordinavimas, 

bendradarbiavimas

Priežiūros funkcijos vykdytojai
Priežiūros funkcijos: sąžiningumas, lyderystė ir skaidrumas

Audito komitetasValdyba

Įmonės 
Vidaus audito 

skyrius

Generalinis direktorius
Veiksmai  (įskaitant rizikos valdymą) 

organizaciniams tikslams pasiekti

I linija

Pirmos linijos funkcijos: 
Teikti paslaugas klientams ar palaikymo 

funkcijas, valdyti rizikas

II linija

Antros linijos funkcijos:
Teikti metodinę, ekspertinę paramą ir 

žinias, atlikti vidaus kontrolę, vykdyti 
veiklos stebėseną, organizuoti rizikų 

valdymą, koordinuoti ir prižiūrėti IS ir IT 
saugumą, etiško elgesio laikymąsi

III linija

Trečios linijos funkcijos:
Tirti ir vertinti Įmonės valdymą, 

rizikos valdymą ir vidaus kontrolę; 
teikti rekomendacijas ir konsultacijas

Vidaus kontrolės dalyviai



Vidaus kontrolės sistema4.



Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo sistemos diegimas5.

• Rizikų valdymo ir vidaus kontrolės elementai

• Vidaus kontrolės politika

• Rizikų valdymo politika

• Rizikų valdymo metodika

• Rizikų žinynas ir rizikų valdymo priemonių planas

• Vidaus kontrolės analizės metodika



Rizikų valdymo modelis6.



Rizikų matrica – Tikimybė x Poveikis7.
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Rizikų valdymo etapai

Rizikų valdymo procesas:

▪ rizikos aplinkos nustatymas

▪ rizikų identifikavimas

▪ rizikų vertinimas

▪ rizikų valdymo priemonės

▪ rizikų stebėsena ir  komunikacija

Metinis rizikų valdymo procesas
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Dokumentavimas9.

Renkama informacija apie riziką

• Rizikų grupės

• Rizikų šaltiniai

• Sprendimas dėl valdymo

• Valdymo priemonės

• Planas ir resursai

• Stebėsenos rodikliai (PRR)

• Papildoma informacija



Procesas10.



Rizikų valdymo nauda

▪ Padeda nustatyti silpnąsias
veiklos vietas / procesus ir
juos sustiprinti / patobulinti

▪ Įgalina priimti sprendimus,
pagrįstus išsamia informacija

▪ Padeda įmonei taupyti
kaštus ir išvengti papildomų
finansinių nuostolių

▪ Užtikrina veiklos skaidrumą
ir atskaitomybę

▪ Gerina įmonės reputaciją
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FB.com/RegistruCentras

linkedin.com/company/RegistruCentras

@RegistruCentras

Ačiū už dėmesį!


