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Vidaus audito vertė viešajame sektoriuje: 
užtikrinimas ir edukacija

Vidaus auditoriai:
1. Suteikia užtikrinimą priežiūros funkcijos vykdytojams.
2. Skatina organizacijas tobulėti ir mokytis, kaip geriausiai 

stiprinti valdyseną, vidaus kontroles ir rizikų valdymą.

2



Viešojo sektoriaus vidaus audito kontekstas 
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Tarptautinio VAA 
Viešojo sektoriaus žinių grupė

Tikslas: Stiprinti, skatinti ir remti vidaus auditorius visame pasaulyje, strategiškai 
nustatant, prioritezuojant ir ruošiant praktines gaires, skirtas unikaliems viešajame 
sektoriuje dirbančių vidaus auditorių poreikiams.
Savanorių komanda: Taivanis, Šveicarija, Japonija, Kroatija, JAV, Lietuva.

Praktikos vadovai ruošimo procese :
- Viešojo sektoriaus pirkimų proceso vidaus auditas.
- Efektyvios vidaus audito veiklos kūrimas viešajame sektoriuje.
- Veiklos auditas.

Planuojamas viešojo sektoriaus vidaus auditoriaus sertifikavimas.

Kitos grupės: Finansių paslaugų, Bendrosios vidaus audito praktikos, 
Informacinių technologijų.
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Vidaus audito valdysena
EBPO šalių viešajame sektoriuje

Vidaus audito valdysena
Atsakomybės Centralizuota 

(Prancūzija, Portugalija)
Decentralizuota 
(Kanada, Australija, Olandija)

Mišri (JAV, JK, 
Vokietija, Švedija)

Politika, VA vieta  ØVA politikos skyrius 
iždo ar finansų 
ministerijose.

ØCentrinis kontrolierius 
organizacijos lygyje.

ØKiekviena ministerija 
turi VA (ne kiekviena 
organizacija).

ØVA politikos skyrius iždo 
ar finansų ministerijose.

ØNėra centrinio 
kontrolieriaus 
organizacijos lygyje.

ØKiekviena organizacija 
turi savo VA ir savo ar 
centralizuotą AK.

ØKiekviena 
organizacija turi savo 
VA su savo AK arba 
VA yra dalis 
centrinės 
administracijos.

VA standartų 
skyrėjas

VA politikos skyrius iždo 
ar finansų ministerijose.

VA politikos skyrius iždo ar 
finansų ministerijose.

Aukščiausioji audito 
institucija.

Atskaitomybė Ministerijos vadovybei, 
Finansų ministerijai.

Audito komitetui ir VA 
politikos skyriui.

Dviguba atskaitomybė 
vykdomiesiems ir 
vyriausybės funkcijų  
atstovams.
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Kanados patirtis
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Kanados patirtis

• Kanados generalinio kontrolieriaus tarnybos vidaus audito
skyrius yra atsakingas už vidaus audito politiką ir federalinės
vyriausybės vidaus audito bendruomenės sveikatą.

• Vidaus audito politika nustato didelių ir mažų vidaus audito
padalinių vadovų pareigas, susijusias su vidaus auditu, kuris
prisideda prie patikimo rizikos valdymo, kontrolės ir valdymo
procesų.

• Šios politikos tikslas yra užtikrinti, kad viešųjų išteklių
priežiūrą visoje federalinėje viešojo administravimo sistemoje
atliktų profesionali ir objektyvi vidaus audito funkcija,
nepriklausoma nuo vadovų.

• Vidaus auditoriai taiko Tarptautinio vidaus auditorių
instituto tarptautinės profesinės praktikos standartus.

• Vidaus audito direktyva papildo vidaus audito politikos
tikslus, numato privalomas vidaus audito procedūras.
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Viešai prieinamos vidaus audito ataskaitos
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Tarptautinių vidaus audito profesinės praktikos 
standartų taikymo privalumai

• Organizacinis nepriklausomumas.
• Pagrindas objektyviam, faktais paremtu vidaus audito darbui.
• Standartai peržiūrimi mažiausiai kas 3 metus ir atnaujinami, jeigu yra poreikis; tai

pagrindas aukštesnei vidaus audito profesinės praktikos kokybei.
• Prieigos prie informacijos.
• Pakankami resursai.
• Kompetentinga lyderystė.
• Galimybė lyginti vidaus audito funkcijos efektyvumą su kitų šalių gerosiomis

praktikomis.
• Galimybė naudotis tarptautinio vidaus audito instituto paruoštomis standartų taikymo

praktikų gairėmis.
• Nuolatinis organizacijos vidaus kontrolė aplinkos tobulinimas,
• Organizacijos orientacija į priklausomumą nuo procesų, o ne nuo žmonių.
• Tinkami mokymų biudžetai.
• Nuolatinio tobulėjimo skatinimas.

Pastaba: Lietuvoje jau taikomi:
- Tarptautiniai apskaitos standartai.
- Tarptautiniai išorės audito standartai.
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Tiesioginis Tarptautinių vidaus audito 
profesinės praktikos standartų taikymas

• Tiesioginis Tarptautinių VA standartų taikymas - Estija, Kroatija,
Lenkija.

• Tarptautiniai VA standartai, papildyti šalies gairėmis/paaiškinimais
- JK, Prancūzija.

• Remiantis 2018 m. kovo mėnesio Tarptautinio vidaus audito
instituto studija, 68 proc. Europos šalių vidaus auditą
reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nuoroda vadovautis
Tarptautiniais vidaus audito standartais.
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Šaltiniai

1. https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-
guides/Pages/Unique-Aspects-of-Internal-Auditing-in-the-Public-Sector.aspx.

2. https://chapters.theiia.org/quebec-
city/Events/ChapterDocuments/GIACC_IA_Value_Published_Report.pdf.

3. https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16484.
4. https://www.auditnet.org/.
5. https://curve.carleton.ca/system/files/etd/84096dcf-07b6-46ef-9f03-

b33205d48da2/etd_pdf/e9866c88aaa6f13b3240658ff05e311e/rylska-
governanceinthepublicsectorinternalaudita.pdf.

6. https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/ae-ve/menu-
eng.html.

7. https://pixabay.com.
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