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Nuostatų rengimo grupė



Nuostatų kokybės už>krinimas



Įžanga
Šio seminaro *kslas – supažindin* su naujais nuostatais, kaip sukur*
efektyvią vidaus audito funkciją viešajame sektoriuje. Šie nuostatai
padeda viešojo sektoriaus vidaus auditoriams sukur* naują, patobulin*
esamą arba atnaujin* vidaus audito veiklą.

Naudojami sutrumpinimai ir ver0mai:
TPPP - Tarptau6nės profesinės prak6kos pagrindai. The Interna6onal Professional Prac6ces Framework®, IPPF®
VAI – Vidaus auditorių ins6tutas.
VAV – Vidaus audito vadovas.
Economy – ekonomiškumas.
Efficiency – efektyvumas.
Effec6veness – rezultatyvumas arba veiksmingumas.



Seminaro metu bus aptarta

v Viešojo sektoriaus kontekstas, kuriame turi veik1 vidaus auditorius
viešajame sektoriuje.

v Poreikis 1nkamam e1škam elgesiui ir profesionalumui.
v Pagrindiniai valdysenos mechanizmai, į kuriuos reikėtų atsižvelg1 siekiant

už1krin1 veiksmingą vidaus audito funkciją.
v Nuoseklūs žingsniai, reikalingi atliekant vidaus auditus.
v Veiklos ver1nimo aspektai nustatant tobulin1nas veiklos sri1s.



Viešo sektoriaus kontekstas
v Veiksmingas viešųjų lėšų panaudojimas yra

pagrindinis audito planavimo aspektas.
v Vidaus audito veikla turi kur8 vertę

visuomenei ir organizacijai.
v Vidaus auditoriai turi žino8 apie poli8nę

aplinką ir galimą spaudimą, tačiau turi išlik8
objektyvūs.

v Norint veiksmingai vykdy8 vidaus audito
veiklą, reikalinga veiksminga priežiūra.

v Viešas interesas visada turi bū8 prioritetas.
v Vidaus auditoriai turi 8nkamai atsižvelg8 į

skaidrumo reikalavimus.
v Vidaus auditoriai turi bū8 susipažinę su visais

įstatymais ir reguliavimais.
v Galu8nis klientas yra visuomenė.



Valdžios lygmenys



E>ka ir profesionalumas
v Grėsmės vidaus auditorių nepriklausomumui ir objektyvumui bei jų

veiklai turi bū1 valdomos.
v Bū1na laiky1s Vidaus auditorių e1kos kodekso ir bet kokio kito kodekso,

taikomo šalyje ir organizacijoje.
v Vidaus auditoriai turėtų veik1 e1škai ir profesionaliai 1ek organizacijoje,

1ek už jos ribų.



Standartai
Tarptau'nis vidaus audito ins'tutas: Ruošiami profesionalūs audito standartai, nustaty5 vidaus auditui, bendri visiems sektoriams,
todėl gali neaprėp5 visų viešojo sektoriaus niuansų. Laikomi pirmąja kokybės už5krinimo proceso dalimi, suteikiančia struktūrą veiklos
organizavimo ir darbų atlikimo užduo5ms.

Išorės audito standartai: Tarptau5nė aukščiausiųjų audito ins5tucijų organizacija (Interna5onal Organiza5on of Supreme Audit
Ins5tu5ons, INTOSAI) ir Jung5nių Vals5jų Vyriausybės atskaitomybės biuras (Government Accountability Office, GAO) išleido standartus,
galiojančius viešojo sektoriaus auditui. INTOSAI standartai gali bū5 naudojami
kaip pagalbinė medžiaga, tačiau negali pakeis5 tarptau5nių vidaus audito standartų, nes jų taikymo sri5s gali bū5 daug platesnė, nei
prak5škai pritaikoma vidaus auditui. Tačiau juose pateikiama informacija gali bū5 naudinga atliekant tam 5krus auditus.

Specialūs standartai/sistemos: konkrečioms ir techninėms užduo5ms gali prireik5 taiky5 specialiuosius standartus, pavyzdžiui:
• Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacija (Informa5on Systems Audit and Control Associa5on, ISACA) sukūrė COBIT

metodus, kuriuose apibrėžiamas įmonės IT sistemų valdymas, IT rizikos ir IT audito pagrindai.
• „Treadway“ komisijos rėmėjų komiteto (CommiWee of Sponsoring Organiza5ons of the Treadway Commission, COSO)

Integruotuosius vidaus kontrolės priemonių pagrindai (Internal Control - Integrated Framework), naudingi kai atliekant auditą
keliami tam 5kri vidaus kontrolės 5kslai.

• Tarptau5nė standar5zacijos organizacija (ISO) – 37000 serija apie organizacijų valdymą.



Papildomi reikalavimai
Papildomi reikalavimai, į kuriuos reikia atsižvelg*:
• Vidaus audito teisinis pagrindas.
• Skirtumai tarp VAI standartų ir įstatymų/nutarimų nuostatų.
• Papildomi reikalavimai vidaus audito funkcijai.



Vidaus audito įgyvendinimo modeliai
vVidaus ištekliai – vidaus audito veiklos organizavimas ir aprūpinimas personalu

organizacijos viduje.
vIšorės ištekliai – vidaus audito paslaugoms teik1 samdomos specializuotos

įmonės, galinčios atlik1 vidaus auditą laikan1s TPPP (bei kitų standartų, kuriais
turi bū1 vadovaujamasi).

vJung3niai ištekliai (arba bendradarbiavimas) – vidaus audito veiklos
organizavimas organizacijos viduje, kai prireikus specializuotų ar papildomų
išteklių pasitelkiami kvalifikuo1 vidaus audito veiklos paslaugų teikėjai.



Viešojo sektoriaus vidaus audito 
suinteresuotosios šalys
Viešajame sektoriuje 
visuomenė lieka 
svarbiausia 
suinteresuota šalimi.



Nepriklausomumas ir atskaitomybė
Vidaus auditas turėtų funkciškai atsiskaity6 6esiogiai valdymo organui per audito komitetą, o jei audito komiteto
nėra – organizacijos vadovui, taip pat turėtų bū6 už6krintas organizacinis nepriklausomumas (jokios 6esioginės
atskaitomybės skyriams ar funkcijoms, kurias jis 6krins).

Nepriklausomumas organizacijoje yra 6nkamai įgyvendinamas, kai vidaus audito vadovas už vidaus audito funkcijos
vykdymą atsiskaito tarybai (valdybai) (priežiūros funkcijos vykdytojams ar audito komitetui). Jei organizacijoje nėra
audito komiteto, už veiklą turi bū6 atsiskaitoma organizacijos vadovui. Tai gali kliudy6 vidaus audito veiklos
nepriklausomumui.

Atsiskaitant už vidaus audito veiklą reikia:
v patvir6n6 vidaus audito nuostatus.
v patvir6n6 rizikos ver6nimu pagrįstą vidaus audito planą.
v patvir6n6 vidaus audito biudžeto ir išteklių planą.
v gau6 VAV vidaus audito veiklos ataskaitas laikan6s plano ir kitų veiksnių.
v patvir6n6 sprendimus dėl VAV paskyrimo ir atleidimo.
v teik6 VAV ir kitų vadovų užklausas siekiant išsiaiškin6, ar veikla yra reikiamos apim6es ir turi reikiamus išteklius. 



Nuostatai ir Audito komitetas
Vidaus audito nuostatai turi:
v Apibrėž5 vidaus audito statusą viešojo sektoriaus organizacijoje.
v Apibrėž5 VAV funkcinius pavaldumo santykius su audito komitetu (jei toks komitetas egzistuoja, arba su priežiūros

funkcijos vykdytojais, o jei jie neegzistuoja – su organizacijos vadovu).
v Suteik5 vidaus auditoriams neribotą prieigą prie duomenų, personalo ir fizinių priemonių, kurios yra svarbios

užduo5ms atlik5. Tai i5n svarbu viešajame sektoriuje.
v Apibrėž5 vidaus audito veiklų apim_ taip, kad jos apimtų visas organizacijos veiklas ir funkcijas.

Audito komitetas:
v Pataria priežiūros funkcijos vykdytojams visais audito klausimais bei bet kokiais kitais nuostatuose numatytais

klausimais (pvz., finansinių ataskaitų, rizikos ir kt.).
v Nariai turi pa5r5es viešojo sektoriaus valdymo, rizikos valdymo ir vidaus audito srityse.
v Priklausomai nuo viešojo sektoriaus organizacijos poreikių gali bū5 kuriamas jung5nis audito ir rizikos valdymo

komitetas.
v Nė vienas audito komiteto narys neprivalo turė5 visų reikiamų gebėjimų, tačiau pats komitetas turėtų bū5 sudarytas

iš narių, turinčių pakankamai įvairias kompetencijas, kurios yra svarbios viešojo sektoriaus organizacijų auditui.
v Audito komiteto nariai yra paskiriami atsižvelgiant į turimus įgūdžius (o ne poli5nes pažiūras).



Trijų linijų modelis

hZps://www.theiia.org/en/content/ar6cles/2022/applying-the-three-lines-model-in-
the-public-sector/



Papildomos nuostatos
Sukčiavimo ver,nimas – nors vidaus audito veiklos pagrindiniu 6kslu nėra laikomas sukčiavimo nustatymas,
viešajame sektoriuje vidaus auditoriams i6n svarbu deramai įver6n6 sukčiavimą ir korupciją, ypač esant
krizei, galinčiai turė6 reikšmingos įtakos visuomenei (pvz., poli6nės, aplinkos apsaugos ir sveikatos krizės
atveju).
Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo (Environmental, Social and Governance, ESG) veiksnių
ver,nimas – Jung6nių Tautų (JT) darnaus vystymosi 6kslai (DVT) bei aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo
(ASV) iššūkiai tampa vis aktualesni. Sulaukę didelio visuomenės, organizacijų, poli6kų ir kitų suinteresuotų
šalių dėmesio šie iššūkiai užima vis svarbesnę vietą ir viešajame sektoriuje. Viešojo sektoriaus organizacijos
turi tap6 aplinkosaugos, socialinių ir valdymo prak6kų taikymo pavyzdžiu, nes tai gali dary6 didelę įtaką
visuomenei.
IT sistemų ver,nimas – atliekant rizikos ver6nimą turi bū6 atsižvelgiama į kiberne6nės, informacinės
saugos, IT sistemų ver6nimą.
Finansų valdymas ir vidaus kontrole ̇ – išorės auditas prisiima didžiausią atsakomybę už organizacijos
finansinių ataskaitų auditą. Tačiau vykdydamas rizikos ver6nimą vidaus auditorius turi atsižvelg6 į finansų
sistemą ir išsiaiškin6 kontrolės priemones, nes jos yra susijusios su sistemomis ir procesais, kurie sąlygoja
organizacijos finansines ataskaitas. Taip už6krinama 6nkama visuomenės lėšų apsauga ir efektyvus jų
panaudojimas.



Vidaus audito veiklos organizavimas
Strateginis planas – turi atspindė6 struktūrizuotą požiūrį į organizacijos padė` ir kaip ji įsilieja į valstybės
poli6ką.
Vidaus audito veiklos aprūpinimas personalu – vidaus audito veiklai turi bū6 skiriamas įvairaus išsilavinimo ir
pa6r6es personalas.
Biudžetas – VAV turi įrody6, kiek ir kokių išteklių reikia siekiant įgyvendin6 strateginius ir me6nius audito
planus. Reguliarus bendravimas su pagrindinėmis vidaus suinteresuotomis šalimis taip pat padeda gau6
papildomų išteklių, išsiaiškin6, kas gali bū6 padaryta neviršijant biudžeto, ir vienodai svarbu, kas negali bū6
padaryta dėl biudžeto apribojimų.
Vidaus audito poli,kų ir procedūrų parengimas –
v E6kos kodeksas.
v Įdarbinimo, mokymų ir darbuotojų išlaikymo prak6kos.
v Tęs6nis profesinis tobulėjimas.
v Audito planavimo, atlikimo ir pranešimo procedūros.
v Kokybės už6krinimo ir gerinimo programa.
v Audito rekomendacijų laikymosi už6krinimas.
v Suinteresuotų šalių atsiliepimai ir reakcija į juos.



Kokybės už>krinimo programa
v Privalomųjų TPPP nuostatų laikymąsis.
v Įvykdytos audito veiklos kokybė ir priežiūra.
v Vidaus audito veiklos nuostatai, 6kslai, poli6kos ir procedūros.
v Vidaus audito veiklos vertė bendrajai organizacijos veiklai, įskaitant valdymą, rizikos valdymą ir

vidaus kontrolės procesus bei veiklos gerinimą.
v Galiojančių įstatymų, norminių teisės aktų ir kitų vyriausybės ar specializuotų valstybės poli6kų ir

standartų laikymasis.
v Nuola6nių gerinimo veiklų ir geriausių prak6kų efektyvumas.
v Pagrindinių veiklos rodiklių nustatymas.

Iššūkiai:
1. Išorės ver6nimai (kas penkis metus): darbas su audito komitetu/priežiūros organu įrodant tokio
ver6nimo naudas.
2. Resursų trūkumas atlik6 ver6nimus: konsultacijos su VAA atstovais, kolegomis iš kitų viešojo
sektoriaus organizacijų.



Audito planavimas: masto apibrėžimas
Audito masto apibrėžimas, atsižvelgiant į:
v Galiojančius įstatymus, taisykles ir norminius teisės aktus.
v Šalies ar veiklos sri6es galiojančias strategijas arba darbotvarkes.
v Darnaus vystymosi 6kslus.
v Organizacijos strateginius ir verslo planus, susijusius su pagrindinėmis veiklos programomis.
v Biudžeto dokumentus.
v Organizacines struktūras.
v Esamus rizikos registrus ar rizikos valdymo dokumentus.
v Veiklos rezultatus ir ataskaitas.
v Svarbias poli6kas.
v Naujausių priežiūros funkcijos vykdytojų susi6kimų protokolus.
v Išorės audito ataskaitas ir kitas svarbias ataskaitas, sudarytas kitų nepriklausomų priežiūros 

ins6tucijų. 



Audito planavimas: rizikų ver>nimas
v Organizacijos rizikos valdymo kultūra aplinka. 
v Ar rizikos valdymas yra įtrauktas į organizacijos darbotvarkę.
v Ar rizikos valdymo ir ataskaitų teikimo procesas yra ver6namas.
v Organizacijai priim6ina rizika (kai kurios viešojo sektoriaus organizacijos gali bū6 įpareigotos prisiim6

tam 6krą riziką). 
v Atsižvelg6 į tai, kas vyksta įstaigoje, kuriai organizacija yra pavaldi, ir organizacijos veiklos aplinkoje, nes 

tai gali turė6 įtakos organizacijos vidaus veiklos aplinkai. 
v Susirink6 įžvalgas apie esamas rizikas iš suinteresuotų šalių organizacijos viduje ir išorėje.

Rengiant planą atsižvelg6 į: 
v Bet kokią teisės aktais nustatytą privalomą audito apim`.
v Besikeičiančias organizacijos paslaugų, veiklų, programų, sistemų, procesų, kontrolės priemonių ar 

rizikos aplinkos aplinkybes.
v Galimą audito užduo6es naudą.
v Audito specialistų įgūdžius ir gebėjimus.
v Aukščiausių vadovų ar kitų pagrindinių suinteresuotų šalių prašymus bei išorės auditorių pasiūlymus.



Auditų atlikimas: užduo8es planavimas
Vidaus auditoriai, rengdami užduo6es planą, turi įver6n6:
v Peržiūrimos veiklos strategijas ir 6kslus bei priemones, taikomas veiklai kontroliuo6.
v Svarbią riziką, susijusią su veiklos 6kslais, ištekliais ir operacijomis, ir priemones, kurias taikant

palaikomas priim6nas galimo rizikos poveikio lygis.
v Veiklos valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesų 6nkamumą ir veiksmingumą, lyginant tai

su a66nkama schema ar modeliu.
v Galimybes reikšmingai pagerin6 veiklos valdymą, rizikos valdymą ir kontrolės procesus.

Užduočių vykdymas – pakankamos, pa6kimos, aktualios ir naudingos informacijos surinkimas:
v Ar kitas auditorius gali padary6 tokią pat išvadą?
v Ar informacija gaunama iš pa6kimo šal6nio, pvz., iš išorės nepriklausomos trečiosios šalies,

pavyzdžiui, banko?
v Ar gauta informacija yra geriausia a66kčiai pagrįs6?
v Ar ši informacija leidžia pasiek6 bendrus už6krinimo 6kslus ir patvir6na jūsų išvadas?



Audito priežiūra
v Auditoriai kartu turi reikalingų žinių, įgūdžių ir kitų kompetencijų, kad galėtų

atlik1 užduoO.
v Pateikiamos 1nkamos gairės, instrukcijos kaip atlik1 užduo1s.
v Darbo dokumentai 1nkamai atspindi išvadas ir rekomendacijas.
v Komunikacija yra 1ksli, objektyvi, aiški, glausta, konstruktyvi ir savalaikė.
v Audito 1kslai pasiek1.
v Suteiktos galimybės tobulin1 vidaus auditorių žinias, įgūdžius ir kitas

kompetencijas.



Ataskaitų teikimas 
Ataskaitos:
‒ Komunikacija turi bū6 6ksli, objektyvi, aiški, glausta, konstruktyvi ir savalaikė.
‒ Pirminė auditorija yra organizacijos viduje, tačiau ataskaitas gali skaity6 ir išorės šalys.
‒ Svarbu žino6 apie viešųjų įrašų tvarkymo taisykles ir a66nkamai koreguo6 komunikaciją (pvz., asmens 
duomenų informacija).
– Turi bū6 atsakymas į „kas iš to?“

Tolesni veiksmai ir stebėjimas:
‒ Dažnai laikomas svarbiausiu aspektu.
‒ Stebėsena turėtų bū6 vykdoma tol, kol bus įgyvendin6 korekciniai veiksmai arba vadovybė prisiima 
riziką, kad nesiims veiksmų. Reikšmingų prisiimtų rizikų atveju turi bū6 eskaluojama. 
‒ Periodiškai praneš6 apie statusą priežiūros organui.

Atsiliepimų ver6nimas:
‒ Naudinga priemonė, padedan6 toliau gerin6 vidaus audito veiklos rezultatus.
‒ Gali bū6 po kiekvienos užduo6es, priedo prie periodinių bendrų pagrindinių suinteresuotųjų šalių 
apklausų.



Kokybės priežiūra
• Peržiūrėkite naujausius išorinio kokybės ver6nimo rezultatus.
• Atlikite vidinį ver6nimą, kad nustatytumėte a66k6es spragas ir veiksmingiausias bei nea6dėlio6nas 

tobulinimo sri6s.
• Atlikite savęs ver6nimą pagal vidaus audito brandos modelį.
• Apklauskite pagrindines suinteresuotąsias šalis.
• Įver6nkite, kaip suvokiama vidaus audito veikla.
• Peržiūrėkite vidaus audito biudžetą.
• Peržiūrėkite esamų vidaus audito darbuotojų kompetencijas bei įgūdžius ir palyginkite su esamu ir 

būsimu planuojamu audito darbu bei svarbiausiomis rizikos ver6nimo temomis.
• Palyginkite vidaus audito veiklos strateginį ir me6nį audito plano su organizacijos 6kslais ir strateginiu 

planu.
• Palyginkite vidaus audito metodikas su geriausia prak6ka.
• Peržiūrėkite vidaus audito nuostatus.
• Peržiūrėkite organizacijos rizikos ver6nimus.
• Peržiūrėkite stebėsenos procesą ir nustatykite, ar vadovybė laiku įgyvendina audito ataskaitos 

rekomendacijas.



Klausimas 1
Viešojo sektoriaus vidaus auditoriai turėtų atsižvelg5 į 
viešąjį interesą:

a. Tiesa 
b.Ne5esa



Klausimas 2
Dauguma viešojo sektoriaus organizacijų nesusiduria su 
sunkumais dėl ribotų biudžeto išteklių ir pažeidžiamumo 
dėl poli5nio ir mokesčių mokėtojų spaudimo.

a. Tiesa 
b.Ne5esa



Klausimas 3
Vidaus auditoriai neturi bendradarbiau5 su išorės 
auditoriais siekiant už5krin5 finansinių auditų kokybę.

a. Tiesa 
b. Ne5esa



Išvados

Šio seminaro *kslas – pateik* naujų nuostatų Efektyvios vidaus audito 
veiklos organizavimas viešajame sektoriuje apžvalgą.  Daugiau 
informacijos čia: 
hZps://vaa.lt/wp-content/uploads/2022/10/PG_Building_an_Effec6ve_IAA_in_the_Public-Sector_FINAL_LT.pdf

Taip pat žiūrėkite:
hZps://www.theiia.org/en/content/ar6cles/2022/applying-the-three-lines-model-in-the-public-sector/

Po metų VAA planuoja apvalaus stalo diskusiją apie šių nuostatų taikymą. 

https://vaa.lt/wp-content/uploads/2022/10/PG_Building_an_Effective_IAA_in_the_Public-Sector_FINAL_LT.pdf

