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Finansø kontrolës sistemos reforma vieðajame sektoriuje
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Lietuvos teisës universitetas
Ateities g. 20, LT 2057 Vilnius

Straipsnyje nagrinëjami svarbiausi valstybinio audito sistemos reformos etapai bei teisës aktai,
reglamentuojantys jos eigà. Aptariamos iðorinio audito strategijø rengimo ir jø ágyvendinimo problemos Lietuvoje.
Atskleidþiami pagrindiniai vidaus audito bei jo sistemos kûrimo bruoþai. Aptariami Europos Komisijos „finansø
kontrolës“ derybinio skyriaus reikalavimai finansø kontrolës srityje ir jø poveikis Lietuvai.
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Ávadas

Viena ið ðiuolaikinës Lietuvos ekonominës
kontrolës sistemos grandþiø yra auditas. Auditas –
sudëtingas ir viskà apimantis reiðkinys, dël kurio
esmës ir turinio mokslininkai ir specialistai iki ðiol
nesutaria. Daugelis uþsienio autoriø, apibûdindami
audità kaip procesà, vadovaujasi Amerikos apskaitos
asociacijos 1973 m. pateiktu audito apibrëþimu:
auditas – tai sisteminis árodymø, patvirtinanèiø
ekonominius ávykius ir veiksmus, objektyvaus
gavimo ir ávertinimo procesas siekiant nustatyti
patvirtinimø ir nustatytø kriterijø atitikimo laipsná
bei gautø rezultatø pateikimas suinteresuotiems
vartotojams [7, p. 2]. Ðiuo poþiûriu audito samprata
apima kiekvienà kontrolës formà ir sudaro vientisà
finansø kontrolës sistemà.

Valstybinis auditas Lietuvoje tiek praktinës
veiklos, tiek jos reglamentavimo, tiek specialios
literatûros poþiûriu dar tik kuriamas. Valstybinio
audito organizavimo, planavimo, vykdymo
metodikos ir kitais klausimais neatlikta jokiø tyrimø.
Palyginus rinkos ekonomikos ðaliø ir Lietuvos audito
sistemas galima sakyti, kad tarybinëje Lietuvoje
egzistavo tokie audito rûðiø analogai kaip valstybinis
ir vidaus auditas. Valstybinis auditas apëmë
valstybinæ ir þinybinæ, vidaus auditas – vidinës ûkinës
sistemos kontrolæ. Taèiau tiek valstybiniø, tiek vidaus
kontrolieriø (auditoriø terminas tuomet nebuvo
vartojamas) profesijos neturëjo profesinës
organizacijos, nebuvo atestavimo sistemos.

Vakarø ðalys valstybinio audito srityje sukau-
pë daug patirties. Pavyzdþiui, JAV valstybës ástaigø
audito standartai buvo patvirtinti 1972 m.  JAV
audito ástatymas (1984 m.) reikalauja, kad ðiø
standartø nuostatø bûtø laikomasi atliekant valsty-

bës ir savivaldybiø ástaigø, kurias finansuoja federa-
linë vyriausybë, audità visose JAV valstijose. Kai
kurios Vakarø ðalys ( Didþioji  Britanija, Norvegija,
Ðvedija, Olandija ir kt.) turi parengusios ir iðleidu-
sios audito vadovus, kuriuose nagrinëjama praktinë
audito rûðiø patirtis [6, p. 590].

Pagrindiniai principai, kuriais remiasi
Europos Sàjungos ( ES) ðalys iðorës kontrolës srityje
dël vieðøjø finansø kontrolës, suformuluoti Tarptau-
tinës aukðèiausiøjø audito institucijø organizacijos
(INTOSAI) Limos deklaracijoje (1997 m.). Prie ðios
deklaracijos prisijungë visø ES ðaliø aukðèiausios
audito institucijos ir savo nacionalinëje teisëje bei
praktikoje átvirtino pagrindinius deklaracijoje sufor-
muluotus principus, kuriø svarbiausias – audito
institucijø ir auditoriø nepriklausomumas. 1992 m.
Lietuvos Respublika tapo visateise INTOSAI, o nuo
1993 m. – Tarptautinës Europos ðaliø aukðèiausiøjø
audito institucijø organizacijos EUROSAI nare [8].

Finansø kontrolës sistemos reformos raida

Lietuvos finansø kontrolës sistemos reformos
pradþia galima laikyti 2000 m., kai buvo pradëta kurti
teisinë vidaus audito bazë. Ypaè svarbià reikðmæ
turëjo Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m.
vasario 7 d nutarimas Nr. 127 „Dël valstybës ámoniø
ir ástaigø vidaus audito“. Nutarimas patvirtino vidaus
audito tarnybos nuostatus, kuriuose reglamentuo-
jami tarnybos tikslai, funkcijos, teisës, atsakomybë
ir tarnybos darbo organizavimas, taip pat vidaus
audito tarnybø steigimo tvarka. Nutarimo pagrindu
diegiama bendra biudþetiniø ástaigø vidaus audito
atlikimo metodika, reguliariai organizuojamuose
mokymo kursuose keliama atsakingø darbuotojø
kvalifikacija [3].
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2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybë patvirtino „Valstybinio sektoriaus vidaus
kontrolës ir vidaus audito sistemos sukûrimo prog-
ramà“. Didþioji dalis programoje numatytø priemo-
niø prisidëjo prie vidaus audito ir vidaus finansø
kontrolës metodologijos kûrimo [9].

Finansø kontrolës koordinavimas sustiprëjo
2001 m. kovà ákûrus Nuolatinæ tarpþinybinæ komisijà
vidaus audito sistemai kurti valstybiniame sekto-
riuje. Finansø ministerija atsako uþ  vidaus audito
sistemos funkcionavimà, apimantá nacionaliniø
vidaus audito standartø, atitinkanèiø tarptautinius
vidaus audito standartus, parengimà, vienodà jø
taikymà ir metodiná vadovavimà atliekant vidaus
audità valstybës ámonëse ir ástaigose.

2000–2001 m. buvo sukurta didþioji dalis
vidaus auditoriø pareigø ir vidaus audito tarnybø
valstybës institucijose.

2001 m. rugsëjá Lietuva parengë Vidaus audi-
to reikalavimus, kurie buvo suderinti su tarptauti-
niais vidaus audito standartais.

Iðorës audito srityje ypaè reikðmingas buvo
2001 m. rugpjûtá parengtas 2001–2006 m. Valstybës
kontrolës strateginis vystymo planas. Pagal ðá planà
buvo numatytas Valstybës kontrolës institucijos
reorganizavimas á tarptautinius reikalavimus atitin-
kanèià aukðèiausià audito institucijà.  2001 m.
gruodþio 13 d. priimtas ir nuo 2002 m. kovo 1 d.
ásigaliojo Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës
ástatymo pakeitimo ástatymas. Jis áteisino Valstybës
kontrolæ Lietuvos aukðèiausia valstybinio audito
institucija. Ðiuo ástatymu nacionalinëje teisëje
átvirtinami tarptautinëje praktikoje taikomi aukð-
èiausiø audito institucijø INTOSAI veiklos ir
auditoriø principai: valstybiniu auditu siekiama
ádiegti tarptautinius finansinio ir veiklos audito
standartus ir geriausià kitø ðaliø patirtá. Valstybës
kontrolës veikla bus grindþiama nepriklausomybës,
teisëtumo, vieðumo ir profesionalumo principais.

Senajame Lietuvos Respublikos valstybës
kontrolës ástatyme nurodyta, jog Valstybës kontrolë
galëjo atlikti revizijas, kvotas, baudþiamàjá persekio-
jimà, skirti baudas, o pagal naujàjá ástatymà ji vykdys
prevencinæ veiklà. Nustaèiusi nuolatinius, esminius
paþeidimus imsis prevenciniø priemoniø, kad paþei-
dimai nepasikartotø. Labai svarbus ðiame ástatyme
vieðumo principas, t.y. 23 straipsnyje teigiama, kad
valstybinio audito ataskaitos ir audito iðvados,
Valstybës kontrolës veiklos rezultatai ir kita infor-
macija skelbiama specialiame Valstybës kontrolës
leidinyje. Be to, ástatymø nustatyta tvarka visuomenë
informuojama ir per kitas visuomenës informavimo
priemones. Uþtikrinta ir komunikacija (21 str.), t.y.
Valstybës kontrolës bendradarbiavimas su teisë-
saugos institucijomis, Lietuvos Respublikos veikian-
èiomis audito institucijomis, ámonëmis bei vidaus
audito tarnybomis, taip pat su kitø valstybiø

aukðèiausiomis audito institucijomis [11].
Dël finansø kontrolës vietos savivaldos srityje

2001 m. rugsëjá buvo priimtos Vietos savivaldos
ástatymo pataisos, kuriomis buvo sustiprinta savival-
dybiø vidaus audito funkcija átraukiant savivaldybiø
audità á Vieðosios vidaus finansø kontrolës sritá.
Pataisos áteisino, kad Savivaldybës kontrolieriaus
tarnyba, atsakinga uþ vidaus audità savivaldybëje,
savo veikloje turës vadovautis tais paèiais Vyriausy-
bës nutarimais, kuriais vadovaujasi valstybinës
ástaigos ir ámonës. Savivaldybës kontrolieriui vidaus
audito klausimais metodiðkai vadovauja Finansø
ministerija.

Audito sistemos kûrimà ypaè paspartino
Europos Komisijos Finansø kontrolës derybinis
skyrius, kuris buvo laikomas vienu ið sudëtingiausiø.
Pagrindinis Europos Komisijos reikalavimas finansø
kontrolës srityje – uþtikrinti tinkamà valstybës lëðø
ir kartu ES paramos panaudojimà. Ðiai prieþiûrai
buvo reikalaujama sukurti tinkamai veikianèias
valstybës institucijø vidaus ir iðorës audito sistemas.
Europos Komiteto nario K. Manioko nuomone,
„nors  ið Lietuvos pusës nekilo problemø nei dël
mûsø ðalies, nei dël ES lëðø naudojimo, taèiau
vidaus audito sistemos, kuri ið tikrøjø neegzistavo,
kûrimas uþtruko ilgiau nei planuota. Susidurta su
administraciniø gebëjimø, kvalifikuotø auditoriø
trûkumu ir su kai kuriø institucijø dëmesio stoka
vidaus audito diegimui“ [12]. Nekelia abejoniø, jog
toks ES  „spaudimas“, kad Lietuvoje kuo greièiau
imtø veikti valstybës institucijø vidaus ir iðorës
audito sistema, kuri uþtikrintø tinkamà valstybës
lëðø naudojimà, labiausiai naudinga buvo paèiai
Lietuvai, nes tinkamas ðalies finansø valdymas yra
esminë efektyvaus valstybës valdymo dalis.

Vieðosios vidaus finansø kontrolës (VVFK)
strategijø parengimo ir ágyvendinimo problemø
suvokimas ir sprendimas aktualus mokslo ir prakti-
kos aspektais.

Pastaruoju metu dauguma Vieðosios vidaus
finansø kontrolës nuostatø yra iðdëstytos Vyriau-
sybës nutarimuose ir ministrø ásakymuose. Siekiant
sutvarkyti teisinæ finansø kontrolës bazæ, jà
susisteminti, reikëtø parengti Vieðosios vidaus
finansø kontrolës ástatymà. Be to, bûtina tæsti finan-
sø kontrolës ir vidaus audito metodologinës bazës
kûrimà, uþpildyti ásteigtus vidaus auditoriaus etatus
ir stiprinti vidaus auditoriø  administracinius
gebëjimus.

Valstybinis iðorës auditas

Valstybës kontrolës ástatymo pakeitimo
ástatymas suteikë ágaliojimus Valstybës kontrolæ
pertvarkyti á valstybinio audito institucijà. Su ðiuo
ástatymu susijæ aktai yra Baudþiamojo proceso
kodekso 134 straipsnio pakeitimo ástatymas,
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Administraciniø teisës paþeidimø kodekso 224, 2591

straipsniø pakeitimo bei papildymo ir 2251 straipsnio
pripaþinimo netekusiu galios ástatymas, taip pat
Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsniø
pakeitimo ástatymas (priimti 2001 m. gruodþio 13 d.).
Ástatymo nauja redakcija (2001) teisiðkai reglamen-
tavo valstybinio audito sistemos kûrimà ir apibrëþë
Valstybës kontrolës, kaip valstybinio audito
institucijos, kompetencijà bei statusà: Valstybës
kontrolë yra Seimui atskaitinga aukðèiausioji
valstybinio audito institucija (3 str.). Ðis straipsnis
áteisina Valstybës kontrolæ ne tik kaip audito
institucijà, bet ir kaip aukðèiausiàjà valstybinio
audito institucijà. Valstybës kontrolë, kaip
aukðèiausioji valstybinio audito institucija, turi
ástatymiðkai átvirtintà nepriklausomybæ. Ji yra atskai-
tinga Seimui, o Seimas tiesiogiai nustato valstybës
kontrolës asignavimø dydá. Toká Valstybës kontrolës
institucinës padëties nepriklausomumà galima
vertinti kaip atitiktá pagrindinëms nepriklausomumo
sàlygoms, iðdëstytoms INTOSAI Limos dekla-
racijoje.

Ástatymo naujoje redakcijoje apibrëþiami
Valstybës kontrolës uþdaviniai: uþtikrinti, kad
valstybinis auditas atitiktø Tarptautinës aukðèiausiøjø
audito institucijø organizacijos INTOSAI priimtus
tarptautinius standartus ir átvirtintø teigiamà
valstybinio audito vaidmená bei poveiká valstybei ir
visuomenei (4 str.). Valstybës kontrolë turi parengti
nacionalinius audito standartus, atitinkanèius
tarptautiniø audito standartø reikalavimus.
Tarptautiniai audito standartai Valstybës kontrolës
veikloje pradëti taikyti daug anksèiau, taèiau
teisiðkai reglamentuoti tik ðiame ástatyme.
Tarptautiniø standartø naudojimo Valstybës
kontrolës veikloje áteisinimas yra vienas ið
svarbiausiø Europos Sàjungos reikalavimø.

Pasikeitë Valstybës kontrolës kompetencijos
reglamentavimas. Anksèiau Valstybës kontrolës
funkcijos buvo iðdëstytos 19 punktø, smulkiai
detalizuotas audito objektø sàraðas. Naujame
ástatyme funkcijos yra ávardytos kompetencija ir
iðdëstytos 6 punktuose. Nors Valstybës kontrolës
audito veiklos mastas apibrëþiamas bendresniais
terminais, taèiau veiklos sritys iðsiplëtë. Valstybës
kontrolë audituoja:

1) valstybës biudþeto vykdymà;
2) valstybës piniginiø iðtekliø naudojimà;
3) valstybës turto valdymà, naudojimà ir

disponavimà juo;
4) Valstybinio socialinio draudimo fondo

biudþeto vykdymà;
5) Privalomojo sveikatos draudimo fondo

biudþeto vykdymà;

6) atitinkamas lëðø valdymo institucijas ir
programos gavëjus, ES lëðø naudojimà ir programø,
kuriose dalyvauja Lietuva, vykdymà.

Valstybës kontrolë turi teisæ audituoti savival-
dybiø biudþetø vykdymà, savivaldybiø turto valdymà,
naudojimà bei disponavimà juo.

Apibendrinant galima teigti, kad Valstybës
kontrolë audituoja  visus subjektus, kurie susijæ su
valstybës lëðø ar turto naudojimu arba disponavimu.

Apibrëþiant kompetencijà vartojama sàvoka
„audituoja“ (9 str.) vietoj „kontroliuoja“, kaip buvo
senajame ástatyme. Audito sàvokos vartojimas
leidþia pagrástai teigti, kad Valstybës kontrolë atlieka
tikrinimus kaip valstybinë audito institucija. Visi
darbai turi bûti vykdomi remiantis áprasta audito
atlikimo metodika bei procedûromis. Ástatymiðkai
reglamentavus valstybinio audito institucijos statusà
reikës atsisakyti senø darbo metodø, kuriø pagrin-
dinis tikslas apibûdinamas kaip artimesnis tyrimui
arba inspektavimui kreipiant dëmesá á individualius
neatitikimus, bandant aptikti visus neteisëtos veiklos
atvejus (patikrinti, rasti, nubausti). Atliekant audità
daugiau dëmesio turi bûti skiriama prevenciniam
darbui.

Ástatyme áteisinama valstybës kontrolës parei-
gûnø (auditoriø), atliekanèiø valstybiná audità,
kompetencija. Kaip ir áprastinio audito metu, valsty-
bës kontrolës pareigûnai, atliekantys audità, turi
teisæ savarankiðkai pasirinkti audito procedûras;
gauti ið audituojamo subjekto auditui atlikti reikia-
mus dokumentus ir informacijà; atlikti kontrolinius
matavimus, materialiniø vertybiø inventorizacijà
arba kitaip tikrinti audituojamo subjekto turtà, taip
pat atlikti kitus bûtinus veiksmus; gauti ið audituo-
jamo subjekto darbuotojø reikiamus paaiðkinimus;
suraðyti administraciniø teisës paþeidimø proto-
kolus, pasitelkti atitinkamø srièiø specialistus ir
audito ástaigas, kai atliekamas specifiniø srièiø
auditas, ir kt.

Ástatymas apibrëþia Valstybës kontrolës veik-
los ribas, t.y. konkreèiai reglamentuoja,  kokiose
institucijose ir  koks auditas atliekamas.

Naujajame ástatyme labiau uþtikrinamas
Valstybës kontrolës nepriklausomumas eliminuojant
iðoriniø subjektø galimybes inicijuoti valstybinius
auditus arba kitaip veikti Valstybës kontrolës darbo
planavimà.  Auditas gali bûti atliekamas: (1) pagal
paèios Valstybës kontrolës planus ir (2)  Seimo teiki-
mu (bet ne Seimo nario, teisësaugos institucijø,
Vyriausybës arba savivaldybiø pavedimu). Valstybës
kontrolë yra iðbraukta ið teisësaugos institucijø
sàraðo ir  nebevykdys jai nebûdingø revizijos, kvotos
funkcijø ir baudþiamojo persekiojimo.

Naujajame ástatyme sumaþintas valstybës
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kontrolieriui priskirtø funkcijø skaièius – jos apima
tik  pagrindinius valstybës kontrolës organizavimo
ir veiklos klausimus, o tai atitinka tarptautinæ
praktikà. Valstybës kontrolierius daugiau laiko galës
skirti savo tiesioginëms pareigoms atlikti.

Labai svarbi nuostata, atsiþvelgiant á tarptau-
tinius reikalavimus, á Europos Sàjungos paramos
organizacijos Vidurio ir Rytø Europos ðalims
ekspertø rekomendacijas ir á naujà Valstybës kont-
rolës, kaip aukðèiausios audito institucijos, statusà,
yra mokymo ir profesinës kvalifikacijos këlimo
reglamentavimas (X skyrius). Siekiant nustatyti
prioritetus valstybinio audito srityje numatoma
parengti Valstybës kontrolës pareigûnø mokymo ir
kvalifikacijos këlimo strategijà. Strategija turëtø
apibrëþti pareigûnø mokymosi ir kvalifikacijos
këlimo tikslus bei mokymo ir kvalifikacijos këlimo
sistemà.

Apibendrinant galima teigti, kad nauja Vals-
tybës kontrolës ástatymo redakcija lëmë esminius
Valstybës kontrolës veiklos pokyèius, bûtent:

ž Valstybës kontrolë yra iðbraukta ið teisësaugos
institucijø ir nebevykdys jai nebûdingø
revizijos, kvotos funkcijø ir baudþiamojo
persekiojimo;

ž Valstybës kontrolë savo veiklà grás ne tik fi-
nansiniu auditu, bet atliks ir veiklos audità.
T. y. Valstybës kontrolë vertins audituojamos
institucijos vieðàjá ir vidaus administravimà
bei administracinæ veiklà, susijusià su iðkeltø
tikslø siekiu darbo, finansiniø ir kitø iðtekliø
ekonomiðkumo, efektyvumo ir rezultatyvumo
poþiûriu;

ž Valstybës kontrolë atliks  Lietuvai skirtø
Europos Sàjungos lëðø ir programø valdymo
per atitinkamas institucijas ir gavëjus iðorës
audità;

ž Áteisintas didesnis finansinis ir institucinis
valstybës kontrolës nepriklausomumas
Valstybës kontrolës veikla pagrásta Strate-

giniu 2001–2006 m. plëtros planu, numatanèiu
pagrindinius institucijos veiklos tikslus ir priemones
jiems pasiekti. Pagrindinis tikslas – plëtoti Valstybës
kontrolës veiklà, kad ji atitiktø ES valstybiø nariø
aukðèiausioms audito institucijoms keliamus reikala-
vimus. Ðá tikslà ketinama ágyvendinti tobulinant
Valstybës kontrolës teisinæ bazæ, keièiant institucijos
organizacinæ struktûrà, rengiant audito metodikà,
atitinkanèià tarptautinius audito standartus,
organizuojant darbuotojø mokymà ir kvalifikacijos
këlimà. Svarbiausiu uþdaviniu Valstybës kontrolie-
rius J. Liauèius laiko audito metodinës bazës
sukûrimà [13]. Ágyvendinant naujàjá ástatymà bei
tobulinant iðorinio audito sistemà ketinama ádiegti
tarptautinius finansinio ir veiklos audito standartus.

Veiklos auditas ir finansinis auditas skiriasi

tiek teoriniais pagrindais, tiek praktiniais darbo
aspektais. Pagrindiniai skirtumai pateikiami ðioje
lentelëje:

Taèiau veiklos auditas ir finansinis auditas
daug kuo panaðûs. Abiejø srièiø auditoriai atlieka
to paties pobûdþio uþduotá – ávertinti ir pateikti
ataskaità apie audituojamo subjekto veiklà. Todël
duomenims surinkti jie taiko panaðius metodus.
Veiklos auditoriai domisi efektyvumu, o finansinës
atskaitomybës auditoriai kreipia dëmesá á ataskaitø
tikslumà ir teisingumà bei teisëtumà.

Valstybinio audito sistemoje svarbiausias
vaidmuo tenka valstybës biudþeto auditui. Valstybinio
biudþeto atðaka galima laikyti savivaldybiø biudþeto
audità. Kad jis bûtinas, akivaizdu: svarbu kasmet
ávertinti savivaldybiø biudþeto ávykdymà, pajamø ir
iðlaidø dinamikà bei struktûrà, turto valdymà ir
naudojimà ir kt.

Europos Komisijos vertinimu, iðorës finansø
kontrolës srityje Lietuva yra gerokai paþengusi.
Valstybës kontrolë tinkamai vykdë savo funkcijas.
Taèiau reikëjo pakeisti kai kuriuos ágaliojimus, ir tai
padaryta priëmus naujà Valstybës kontrolës
ástatymà, kuris Lietuvai ir leido baigti derybas.
Finansø kontrolës derybinis skyrius, pradëjæs
derybas dël ðio skyriaus 2001 m. geguþës 17 d.,
uþdarytas 2001 m. gruodþio 21 d., ir visos jo funkcijos
perduotos Valstybës kontrolei. Valstybës kontrolei
pavesta audituoti, kaip naudojamos Lietuvos
Respublikoje gautos ES lëðos ir kaip vykdomos
programos, kuriose dalyvauja Lietuva.

Teigiamai vertinant Lietuvos Respublikos
valstybës kontrolës þingsnius kuriant valstybinio

Tikslas Ávertinti, ar audi- Ávertinti, ar au-
tuojamas subjektas dituojamo sub-
dirba efektyviai, jekto finansinë
ekonomiðkai ir atskaitomybë
produktyviai yra tikra ir tei-

teisinga
Vertinimo
sritys Institucija/programa Apskaitos ir val-

ir jos veikla dymo sistemos
Metodai Ávairiuose projek- Daugiau

tuose skiriasi standartizuoti

Vertinimo Atskiri kiekvieno Standartizuoti
 kriterijai audito kriterijai kriterijai

Ataskaitø Ávairi struktûra Standartizuotos
pobûdis ir turinys

Ataskaitø pe- Skelbiamos atskirais Skelbiamos
riodiðkumas atvejais reguliariai

Aspektas Veiklos
 auditas

Finansinis
 auditas
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audito sistemà bûtina paþymëti keletà svarbiø
aspektø:

1) iki ðiol Valstybës kontrolë daugiau
orientuojasi á veiklos teisëtumo ir atitikties teisës
aktams vertinimà. Per maþai dëmesio skiriama veiklos
auditui – ûkio subjekto veiklos ekonomiðkumui,
efektyvumui ir rezultatyvumui ávertinti;

2) nesant valstybinio audito standartø,
numatanèiø valstybinio audito esmæ ir kryptis, ne
visiðkai uþtikrinamas Valstybës kontrolei priskirtø
funkcijø atlikimas;

3) siekiant, kad Valstybës kontrolë tinkamai
atliktø jai skirtas funkcijas bûtina parengti valstybinio
audito standartus pagal INTOSAI audito standartus,
INTOSAI audito standartø ágyvendinimo Europoje
gaires ir pagal visus atitinkamo valstybinio sektoriaus
audito standartus, kuriuos parengë IFAC (
Tarptautinë buhalteriø federacija, ákurta Niujorke
1977 m.) ir kurie yra priimti taikyti ES;

4) atliekant tikrinimus bûtina kuo veiksmin-
giau remtis vidaus audito padaliniais;

5) nesant vientisos ir teisiðkai reglamentuotos
kontrolës sistemos Valstybëje bei nederinant
interesø su visomis kontrolës aplinkoje esanèiomis
grupëmis, dubliuojasi audito ir kontrolës institucijø
funkcijos.

Efektyvios Valstybës kontrolës valstybinio
audito sistemos sukûrimo  prielaidos:

•  Tvirta ir stabili teisinë bazë, aiðkiai apibrëþta
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
ástatymuose.

• Valstybës kontrolës veiklos ir finansinis
nepriklausomumas nuo ástatymø
leidþiamosios ir vykdomosios  valdþios bei
audituojamø subjektø.

• Aukðtos kvalifikacijos, kompetentingas
personalas.

• Moderni ir efektyvi vadyba, pagrásta geriausia
tarptautine praktika.

• Tinkamas Valstybës kontrolës veiklos
finansavimas.

•  Informacinës  struktûros sukûrimas ir plëtojimas
Lietuvoje.

• Institucijos vadovybës ir personalo aktyvus
bendradarbiavimas, kad bûtø tinkamai
atliekamos Valstybës kontrolës funkcijos.

• Abipusiðkai naudingos institucijos bendra-
darbiavimas su Seimu ir tarptautinëmis
organizacijomis visuomenës interesø labui.
•  Valstybës finansø sistemos tobulinimas:
– kompiuterizuotos apskaitos ádiegimas;
– vidaus kontrolës ir vidaus audito stiprinimas;
– politikø, valstybës pareigûnø ir tarnautojø
asmeninës atsakomybës ir atskaitomybës
átvirtinimas teisës aktuose [13].

 Tiek valstybiniame, tiek savivaldybiø sekto-

riuose, be iðorës audito, turi bûti atliekamas ir vidaus
auditas. Svarbu pasiekti ðiø rûðiø audito darnà,
uþtikrinti nuolatinæ jø sàveikà.

Valstybinis vidaus auditas

Vidaus auditas jau keletà deðimtmeèiø yra
labai populiarus daugelio pasaulio ðaliø valstybinio
sektoriaus institucijose. Jis vis daþniau traktuojamas
kaip veiksminga atitinkamos institucijos valdymo
sistemos priemonë, padedanti iðvengti klaidø,
nuostoliø ir ávairiø paþeidimø, geriau organizuoti
padaliniø darbà, iðaiðkinti vidaus rezervus ir taupyti.

Atsiþvelgdamas á vidaus audito profesijos
pokyèius, Tarptautinis vidaus auditoriø institutas
(VAI) 1999 m. parengë ir paskelbë naujus vidaus
audito standartus. Jie iðversti á lietuviø kalbà ir jais
vadovaujamasi. Naujuose standartuose pabrëþiama
konsultavimo veikla, patikslintas naujas vidaus
audito apibrëþimas ir praktinio taikymo aspektai.
Standartø struktûrà sudaro: profesinës praktikos
pagrindai, etikos kodeksas, kokybës, veiklos,
diegimo standartai, nuostatai – praktikos reglamen-
tai. Pabrëþiamas ir naujas aspektas – rizikos ávertini-
mas ir valdymas, organizaciniø tikslø siekimas ir
efektyvumas kuriant pridëtinæ vertæ. Naujà poþiûrá
á vidaus auditoriaus vaidmená organizacijoje
geriausiai parodo vidaus audito apibrëþimas: vidaus
auditas – tai nepriklausoma ir objektyvi tikrinimo ir
konsultavimo veikla, kurios tikslas – vertinti ir gerinti
visos organizacijos veiklà. Vidaus audito paskirtis –
sistemingai ir visapusiðkai vertinti ir skatinti gerinti
organizacijos rizikos valdymo, kontrolës ir prieþiûros
procesø veiksmingumà ir padëti ágyvendinti organi-
zacijai keliamus tikslus [17].

Naujas apibrëþimas smarkiai iðpleèia vidaus
audito funkcijos veiklos mastà. Ankstesniame
apibrëþime tikrinimas ir konsultavimas nebuvo
skiriami á dvi atskiras veiklos rûðis. Daugeliui audito-
riø ir organizacijø vadovø ðis vidaus auditoriaus –
konsultanto vaidmuo yra visiðkai naujas, nors
pasauliniø organizacijø patirtis rodo, kad vidaus
auditorius dël savo visà organizacijà apimanèios
veiklos specifikos yra bûtent tas asmuo, kuris gali
paþvelgti á organizacijà ið ðalies ir pasiûlyti daug
platesná poþiûrá. Taigi bûtent vidaus auditorius gali
pasakyti, kaip organizacijai sekasi ágyvendinti jai
keliamus strateginius tikslus, ar organizacija
patikimai valdo tiems tikslams iðkylanèià rizikà, ir
pasiûlyti bûdus, kaip tà veiklà gerinti.

Taèiau naujasis vidaus audito apibrëþimas ne
tik iðpleèia atsakomybæ, bet ir iðkelia objektyvumo
bei nepriklausomybës reikalavimus.

Objektyvumas yra viena ið privalomø
auditoriaus savybiø. Auditoriai turi dirbti skaidriai
bei profesionaliai ir patys turi bûti ásitikinæ, kad jokie
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Summary

The beginning of Lithuanian financial control reform is year 2000. The internal audit law was created  in this year
base. In 2000-2001 the major part of internal audit obligations and internal audit job public institutions was created. In the
same year 2001 Lithuania prepared the standards corresponding with the international internal audit standards.

Year 2001 was especially important in external audit area. Public Control Institutions prepared the strategic plan of

paðaliniai veiksniai nedaro átakos jø sprendimams.
Vidaus auditoriams tampant  organizacijos vidaus
konsultantais ypaè svarbu iðlaikyti objektyvumà.

Vidaus auditas yra veikla, kuri turi bûti neða-
liðka, todël nepriklausoma. Nepriklausomybë
apibrëþiama kaip galimybë savarankiðkai apibrëþti
veiklos mastà ir netrukdomai atlikti savo darbà.
Vidaus auditoriai tradiciðkai teikia ir teikë ávairias
konsultacines paslaugas, pavyzdþiui, nagrinëja
kuriamø sistemø vidaus kontroles, veiklos operacijas
ir teikia rekomendacijas, kaip jas gerinti. Konsulta-
cinë veikla yra natûralus vidaus audito darbas. Tai
gali bûti neformalus arba oficialus patarimas,
analizë, ávertinimas. Bûtina pabrëþti, kad bet kokiu
atveju vidaus auditas nëra valdymo sprendimus
priimanti funkcija. Sprendimà ágyvendinti ar neágy-
vendinti vidaus auditoriaus pasiûlytà  rekomendacijà
privalo priimti organizacijos vadovai.

Taigi naujasis vidaus audito apibrëþimas reið-
kia, kad vidaus auditas:

• uþtikrina adekvaèià ir veiksmingà vidaus
kontrolës sistemà;

• uþtikrina, jog organizacija turëtø parengtà
tinkamà politikà ir procedûras, kurios leistø
ágyvendinti jai keliamus tikslus;

• stropiai priþiûri organizacijos procesus ir
kontrolës aplinkà;

• uþtikrina, kad organizacijoje bûtø rizikos
iðskyrimo, ávertinimo ir valdymo procesas;

• atsiskaito valdybai ( aukðèiausiajam prieþiûros
organui);

• teikia valdybai ataskaitas apie vidaus kontrolës
adekvatumà ir efektyvumà [14].
Lietuvoje valstybës ámonëse ir ástaigose pasi-

rinkta decentralizuota vidaus audito sistema, kai
vidaus auditas ádiegtas paèioje ámonëje arba ástaigoje.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës pa-
tvirtintus valstybës ámonës arba ástaigos vidaus
audito tarnybos nuostatus vidaus audito tarnybos
steigiamos visose ministerijose, apskrièiø virðininkø
administracijose. Valstybës institucijose, ástaigose ir
ámonëse vidaus audito tarnyba arba vidaus audi-
toriaus pareigybë steigiama:

1) jeigu jose dirba ne maþiau kaip 300
darbuotojø, áskaitant pavaldþiø arba reguliavimo

srièiai priskirtø valstybës institucijø  darbuotojus.
Valstybës institucijø vadovø sprendimu gali bûti
ásteigta centralizuota vidaus audito tarnyba, apimanti
ir pavaldþius arba reguliavimo srièiai priskirtas
valstybës institucijas;

2) jeigu valstybës institucijose, áskaitant
pavaldþias ar reguliavimo srièiai priskirtas valstybës
institucijas, dirba maþiau kaip 300 darbuotojø, bet
ne maþiau kaip 100 darbuotojø, steigiama vyriausiojo
vidaus auditoriaus pareigybë arba valstybës
institucijos vadovo  sprendimu gali bûti steigiama
vidaus audito tarnyba;

3) jeigu valstybës institucijose, áskaitant
pavaldþias arba reguliavimo srièiai priskirtas
institucijas, dirba maþiau kaip 100 darbuotojø, vidaus
audità jose atlieka steigëjas (arba Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës paskirta valstybës institucija) arba
suderinus su valstybës institucijos, kurios reguliavimo
srièiai priskirta institucija, vadovu ðiose valstybës
institucijose steigiama vyriausiojo auditoriaus
pareigybë [3].

Decentralizuotos vidaus audito sistemos
pranaðumas yra tas, kad vidaus audità atlieka tos
paèios ámonës arba ástaigos darbuotojai, kurie
geriausiai iðmano tos institucijos veiklà.

Vertinant tai, kad pati vidaus audito sistema
nauja, daugiausia dëmesio turëtø bûti skiriama dar-
buotojams mokyti ir vidaus audito metodikos, atitin-
kanèios tarptautinius reikalavimus, sukurti.

Kai kurie audito ir apskaitos specialistai
tapatina vidaus kontrolës sistemà ir vidaus audità. Net
bandoma vidaus audità vertinti kaip vidaus kontrolës
elementà. Vidaus audito paskirtis – patikrinti ir
ávertinti vidaus kontrolës sistemà, nustatyti tam tikrø
jos procedûrø efektyvumà ir trûkumus, tikrinti, ar ðios
procedûros nepaþeidinëjamos ir atitinka vadovybës
patvirtintas taisykles. Tuo tarpu vidaus kontrolë – tai
valstybës institucijos valdymo sistemos dalis, apimanti
valstybës institucijos planus, jos vadovø ádiegtas
procedûras, veiklos metodus ir tvarkà, padedanèius
uþtikrinti ekonomiðkà ir veiksmingà veiklà, gerus jos
rezultatus, teisës aktø ir vadovø nurodymø laikymàsi,
turto ir informacijos apsaugà, klaidø ir apgaulës
nustatymà ir prevencijà, finansinës ir valdymo
informacijos patikimumà ir pateikimà reikiamu laiku.
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development for year 2001-2006. According to these regulations and corresponding with international standards Public
Control Institutions were reorganized into Supreme Audit Institutions.

Appreciating the role of Public audit reform can be indicated some aspects:
1. Public Control Institutions still pay more attention to the legality of activities and how these activities correspond

with law. The performance of audit, evaluating the economy of activity, affectivity and results is paid less attention.
2. As there are no public audit standards, there is not enough assurance for Public Control functions.
3. The external audit and the internal audit is an indivisible control system, and reciprocity has to be there.
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