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„Trijų linijų modelio atnaujinimas“ programa
15:00 Trijų linijų modelio atnaujinimas.
Nomeda Patackienė, VAA valdybos pirmininkė.
15:20 Trijų linijų modelio taikymo patirtis viešajame sektoriuje.
Rolandas Pauža, Finansų ministerijos vidaus audito skyriaus vadovas.
15:40 Pirmoji linija ir kolegialių organų vaidmuo ir pareigos.
Rytis Ambrazevičius, BICG prezidentas.
16:00 Antroji linija ir rizikų valdymo perspektyva.
Vytenis Kraujelis, RVPA valdybos pirmininkas.
16:20 Trečioji linija ir vidaus auditorių rolė.
Laura Garbenčiūtė-Bakienė, VAA valdybos narė.
16:40 Diskusija.
17:00 Pabaiga.

Trijų gynybos linijų modelis (3 GL)
3 GL modeliui beveik 20 metų:
- nuo 1996 m. (finansų sektorius),
- pats modelis buvo paskelbtas 2013
m. apibendrinamajame
dokumente „Trys gynybos linijos
efektyviam rizikos valdymui ir
kontrolei“.
- Jame išskirtos 3 gynybos linijos.
Efektyvi vidaus rizikos valdymo ir kontrolės sistema yra itin
reikšminga bet kurios organizacijos veiklos dalis.
2018 m. tarptautinio tyrimo rezultatai tyrimo parodė, jog
įprastai organizacijose vidaus rizikos valdymo ir kontrolės
sistema buvo paremta 3 gynybos linijų modeliu (angl. The
Three Lines of Defense Model).

Trijų gynybos linijų modelis (3 GL)
3 GL modelio įgyvendinimas
susidurdavo su iššūkiais jau pirmojoje
gynybos linijoje, nes:
- neaiškus vaidmenų ir atsakomybių
pasiskirstymas tarp pirmosios ir
antrosios GL;
- GL funkcijų dubliavimasis;
- kritikuotas dėl lankstumo trūkumo;

Efektyvi vidaus rizikos valdymo ir kontrolės sistema
yra itin reikšminga bet kurios organizacijos veiklos
dedamoji dalis.
2018 m. tarptautinio tyrimo rezultatai tyrimo parodė,
jog įprastai organizacijose vidaus rizikos valdymo ir
kontrolės sistema buvo paremta 3 gynybos linijų
modeliu (angl. The Three Lines of Defense Model).

2019 m. IIA inicijuotas 3 GL
modelio atnaujinimas – atlikta
pasaulinė apklausa, pasitelkta
nemažai ekspertų iš skirtingų
sektorių.

Susitikimo tikslas
IIA Trijų linijų modelis buvo pristatytas 2020 m. liepos 21 d. ir pakeitė
2013 m. apibendrinamąjį dokumentą „Trys gynybos linijos efektyviam
rizikos valdymui ir kontrolei“.

Trijų linijų modelis yra IIA Trijų gynybos linijų atnaujinimas.
Jis skirtas labai panašiam tikslui (t. y. padėti organizacijoms ir kitiems
vienetams suprasti, kaip įvairūs komponentai, įskaitant vidaus auditą,
prisideda prie rizikos valdymo, siekiant optimizuoti vertės kūrimą ir išvengti
painiavos, veiklos dubliavimo, persidengimo ir neveiksmingumo).

Trijų linijų modelis taip pat remiasi ir praplečia Trijų gynybos linijų
principus, tuo pačiu suteikdamas didesnį aiškumą ir geresnį supratimą.
Vertimas į LT kalbą.

3 Linijų Modelis (LT kalba), https://vaa.lt/wp-content/uploads/2020/09/Trij%C5%B3linij%C5%B3-modelis.pdf
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TRIJŲ LINIJŲ MODELIS
2020 m. liepos mėn. Tartautinis
Vidaus auditorių institutas (The
Institute of Internal Auditors (IIA) )
pristatė modernizuotą plačiai priimto
„Trijų gynybos modelių“ variantą,
kuris atspindi besikeičiantį rizikos
valdymo vaidmenį ir skatina glaudesnį
verslo funkcijų bendradarbiavimą taip,
kaip to nepadarė ankstesnis modelis.

TRIJŲ LINIJŲ MODELIS. ESMINIAI POKYČIAI.
•

•
•
•

•
•

•

Turinys – nebėra žodžio „gynyba“, apibrėžta
suinteresuota šalis, kitoks termino „linijos“
vartojimas. Pakeistas/ praplėstos vartojimos
sąvokos.
Šeši principai.
Pirmosios eilės vaidmenys ir kiti vaidmenys.
Pirmosios ir antrosios eilės vaidmenys gali
būti atskirti arba sumaišyti, tačiau už juos
lieka vadovybės atsakomybė.
Nebekalba apie „neryškumą“ ar „peržengimą
ribos“ – kalba apie funkcijas.
Vidaus auditas yra aiškiau nepriklausomas
nuo vadovybės vaidmenų, sprendimų,
kišimosi.
Apibrėžtos atskaitomybės linijos,
komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp
organizacijos darbuotojų svarba.

TRIJŲ LINIJŲ MODELIO PRINCIPAI
1 principas: Valdymas.
2 principas: Priežiūros funkcijos vykdytojai.
3 principas: Vadovybės ir pirmosios bei antrosios
linijos funkcijos.
4 principas: Trečiosios linijos funkcijos.
5 principas: Trečiosios linijos nepriklausomumas.
6 principas: Vertės kūrimas ir apsauga.
Aiškiai apibrėžia šešis principus, kuriais jis
grindžiamas: tai padeda paaiškinti modelį ir jei mes
siūlome principais pagrįstą požiūrį, turime/galime
apibrėžti ir pačius principus.
Skatina principais pagrįstą požiūrį, kuris atitiktų
organizacijos poreikius ir aplinkybes. Visos
organizacijos yra skirtingos ir negali būti taip, kad
vienas modelis tinka visoms.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
TRIJŲ LINIJŲ MODELYJE
•
•
•
•

Priežiūros funkcijos
vykdytojai
Vadovybė
Vidaus auditas
Išorės užtikrinimo tiekėjai

3LM Modelis grindžiamas vadovavimu, o ne
rizikos valdymu ir kontrole (nors tai iš esmės
nėra valdymo modelis), siekiama apimti tiek
vertės kūrimą, tiek apsaugą, tiek pasyvius,
tiek aktyvius rizikos valdymo aspektus –
organizacijos neegzistuoja tam, kad valdytų
rizikas. Rizikos valdymas yra vadovavimo
dalis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
TRIJŲ LINIJŲ MODELYJE
•
•
•
•

Priežiūros funkcijos
vykdytojai
Vadovybė
Vidaus auditas
Išorės užtikrinimo tiekėjai

Valdymas apibūdinamas kaip reikalaujantis trijų
pagrindinių komponentų:
•
Valdymo organo atskaitomybė suinteresuotosioms
šalims priežiūros atžvilgiu.
•
Vadovybės veiksmai (įskaitant rizikos valdymą),
norint pasiekti organizacinių tikslų.
• Garantijos ir konsultacijos - nepriklausomos vidaus
audito funkcijos, teikiančios įžvalgas, pasitikėjimą
savimi ir skatinančios nuolat tobulėti.

RYŠIAI TARP PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ
TRIJŲ LINIJŲ MODELYJE
•
•
•
•

Tarp priežiūros funkcijos vykdytojų
ir vadovybės (tiek pirmos, tiek
antros linijos funkcijos).
Tarp vadovybės (tiek pirmos, tiek
antros linijos funkcijos) ir vidaus
audito.
Tarp vidaus audito ir priežiūros
funkcijos vykdytojų.
Tarp visų funkcijų.

Santykiai tarp funkcijų – ne tarp
struktūrinių padalinių. Jei reikia – gali būti
skirtingi sąveikos taškai.
Sėkmingo bendradarbiavimo pagrindas
yra reguliarus ir efektyvus koordinavimas,
bendradarbiavimas ir komunikavimas.

