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Veiklos auditas – nauja vieðojo sektoriaus organizacijø veiklos kontrolës forma. Todël Lietuva dar
neturi reikiamos patirties nei jam organizuoti, nei jam atlikti. Kariuomenës veiklos auditas – ne tik nauja,
bet ir specifinë kontrolës forma. Jos specifikà lemia ypatingas veiklos „produktas“ – bendro naudojimo
paslauga, kuri visuomenei gali bûti pateikta tik iðimtiniais atvejais – nepaprastosios ar karo padëties atveju,
kai reikia ginklu ginti valstybæ. Ðios paslaugos kokybës taikos metu realiai ávertinti neámanoma.
Kariuomenës struktûrø auditas yra sudëtingas procesas, nes egzistuoja vertinimo kriterijø nustatymo,
auditoriø kompetencijos problemos ir su jomis susijæ audito planavimo, organizavimo ir vykdymo sunkumai. Straipsnyje nagrinëjama kariuomenës veiklos audito aplinka, nagrinëjami kariniø vienetø veiklos
audito ypatumai ir nagrinëjamos kariniø vienetø veiklos audito problemos.
Pagrindinës sàvokos: veiklos audito aplinka, veiklos audito aplinkos elementai, apibendrintas veiklos
audito modelis.
Keywords: performance audit environment, elements of performance audit environment, general model of performance audit.

ras praktiðkai kol kas neámanoma, nes veikla aprëpia daugybæ funkcijø, kurios skiriasi tarpusavyje ne tik turiniu, bet ir kompleksiðkumu, sudëtingumu ir kitomis ypatybëmis.
Dar viena svarbi veiklos audito problema –
nedidelë veiklos auditoriø patirtis, nes tokios audito rûðies praeityje nebuvo. Praeityje ir vieðøjø,
ir privaèiø organizacijø veiklai vertinti daþniausiai buvo taikomas finansinis auditas. Straipsnyje daug dëmesio skirta audito grupiø sudarymui
ir auditoriø kompetencijai bei kvalifikacijai, ypaè
audituojant koviná rengimà. Aptarta ir pateikta
rekomendacijø, kaip racionaliau bei greièiau paruoðti auditorius vertinti kariniø vienetø veiklà.
Straipsnyje nagrinëjamos problemos aktualumà pagrindþia pati veiklos audito naujovë. Be
to, kariuomenës veiklos audito problemos nenagrinëtos nei instituciniu, nei akademiniu lygmenimis. Straipsnyje pateiktos problemos, jø sprendimo bûdai gali bûti panaudoti tobulinant kariuomenës struktûrø veiklos audità.

Ávadas
Veiklos audito esmë yra audituojamø institucijø (organizacijø) valdymo ekonomiðkumo,
efektyvumo, veiksmingumo sisteminë analizë bei
pasiûlymø ðiems kriterijams gerinti formulavimas.
Siekiant ágyvendinti veiklos audito tikslus, ákurtos ávairiø institucinio valdymo lygmenø audito
struktûros, kuriø pavaldumas priklauso nuo jø
institucinio lygmens [10].
Poreiká atlikti organizacijø veiklos audità lemia daugybë prieþasèiø: ávairiø sàstingio procesø atsiradimas vieðojo sektoriaus organizacijø
veikloje, organizacijø veiklos ekonomiðkumo,
efektyvumo bei veiksmingumo stoka, valdymo
struktûrø gremëzdiðkumas, funkcijø dubliavimas,
atsilikimas nuo pasauliniø standartø ir kitos prieþastys. Ðias prieþastis nustatyti, padëti likviduoti
ar bent minimizuoti ir turëtø veiklos auditas [8].
Labai daþnai ne tik praktikoje, bet ir mokslinëje literatûroje veiklos auditas nepagrástai sutapatinamas su finansiniu auditu. Tai daryti klaidinga, nes veiklos audito uþdaviniai kur kas ávairesni negu finansinio audito. Be to, finansinio
audito procedûros yra gerai standartizuotos, tuo
tarpu sukurti panaðias veiklos audito procedû-

1. Kariuomenës veiklos audito aplinka
Veiklos audito parengimo bei vykdymo kokybæ vienaip ar kitaip veikia veiklos audito ap-
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linka. Kariuomenës veiklos audito aplinkà formuoja grupë veiksniø. Prie didþiausià átakà turinèiø veiksniø (aplinkos elementø) gali bûti priskirti:
– bendrieji norminiai veiklos audito aktai bei
jø reikalavimai.
Auditoriai savo veikloje turi vadovautis Tarptautinës aukðèiausiøjø audito institucijø organizacijos (INTOSAI) rekomendacijomis. 1984 m.
INTOSAI ásteigtas Audito standartø komitetas
(ASC) sukûrë, o INTOSAI patvirtino audito standartus ir rekomendavo juos taikyti praktinëje auditoriø veikloje. Ðie standartai sudaryti ið keturiø daliø: pagrindiniai postulatai, bendrieji standartai, darbo standartai ir ataskaitø standartai.
Ðiø standartø yra labai daug, taèiau jie neapima
iðsamios atskirø auditoriø darbo eigos. Kiekviena audito institucija turi nuspræsti, kokios turi
bûti jos paèios procedûros atsiþvelgiant á nacionalines aplinkybes, tradicijas ir ástatymus [1].
– nacionaliniai norminiai veiklos audito aktai
bei jø reikalavimai.
Lietuvos ástatymai (Lietuvos Respublikos
valstybës kontrolës ástatymas, Vidaus kontrolës
ir audito ástatymas) reikalauja viešojo sektoriaus
institucijose atlikti veiklos audità [4, p. 10]. Pagrindines audito nuostatas (kaip atlikti veiklos
audità) reglamentuoja Valstybinio audito reikalavimai ir vidaus audito rekomendacijos [9, p.
6]. Ðios nuostatos suformuluotos vadovaujantis
INTOSAI standartais ir kitø Europos Sàjungos
ðaliø gera veiklos audito praktika.
– Kraðto apsaugos sistemos (toliau – KAS) ir
kariuomenës teisës aktai bei jø reikalavimai.
KAS ir kariuomenës uþdaviniai bei funkcijos (kà organizacija turi daryti) nustatytos ir procedûros (kaip turi daryti) apraðytos ávairaus lygio teisës aktuose: ástatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimuose, ministro ir kariuomenës vado, pajëgø ir kariniø vienetø vadø ásakymuose ir jais patvirtintuose organizaciniuose
dokumentuose (tvarkose, taisyklëse, instrukcijose ir pan.). Auditoriai turi vertinti teisës aktø
turiná, ar jie atitinka aukðtesnio lygio teisës aktø
reikalavimus, ar audituojamo subjekto veikla pakankamai ir tinkamai reglamentuota, ar audituojamieji vykdo jiems nustatytas uþduotis ir ar tai
atlieka kokybiðkai. KAS ir kariuomenës teisës aktai yra vienas ið svarbiausiø audito aplinkos elementø, nes su juo tiesiogiai susijusios auditoriø
vykdomos funkcijos.
– kariuomenæ audituojanèios (ir tikrinanèios,
inspektuojanèios) institucijos (organizacijos, tarnybos), jø tarpusavio santykiai (pavaldumas, atsakomybës bei atskaitomybës laipsnis viena kitai).

KAS ir jos struktûriniø padaliniø veikla gali bûti vertinama keliø ávairaus institucinio lygio
pavaldumo organizacijø. Jas galima sugrupuoti á
iðorës ir vidaus vertintojus. Iðorës vertintojai tai:
Valstybës kontrolë; ávairios Vyriausybës institucijos, kurios kontroliuoja tam tikrà veiklos sritá
pagal savo kompetencijà, planus bei nuoþiûrà.
Vidaus vertintojai tai: Generalinë inspekcija
(Kraðto apsaugos ministerijos padalinys); Kraðto
apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius (ministerijos padalinys); kariuomenës vidaus audito
departamentas (kariuomenës padalinys) ir kitos
ministerijos bei kariuomenës komisijos, inspektoriai (ministerijos ir kariuomenës vienetai) savo
kompetencijos srityje.
– audituojamø kariuomenës objektø (vienetø)
skaièius, veiklos bei organizacinës struktûros ypatumai, dislokacijos ypatumai bei savarankiðkumo
laipsnis.
Kariuomenëje yra daugiau nei ðeðiasdeðimt
audituotinø vienetø (kariniø vienetø). Skiriasi
jø pavaldumo lygiai, uþdaviniai, funkcijos, organizacinë struktûra. Kai kurie kariniai vienetai vykdo ið esmës vienodas uþduotis ir jø vykdomà veiklà
galima lyginti tarpusavyje (pvz., Kraðto apsaugos savanoriø pajëgø rinktinës), o kai kuriø veikla
ypaè specifinë (pvz., Karo medicinos tarnyba,
Specialiøjø operacijø junginys, Finansø ir turto
tarnyba ir kt.) [3]. Be to, skiriasi vykdomø uþduoèiø mastai. Pavyzdþiui, divizijos generolo St.
Raðtikio puskarininkiø mokykla vykdo konkreèias kariuomenës personalo mokymo uþduotis
konkreèioje dislokacijos vietoje, o Karo medicinos tarnyba teikia medicinos paslaugas visai kariuomenei. Jos padaliniai ásteigti beveik kiekviename kariniame vienete.
– audituojamø objektø (vienetø) vadovybës atsakomybës lygis.
Kariuomenës struktûra pagrásta grieþta hierarchija. Todël suprantama, kad nuo to, kurio šios
hierarchijos lygio yra karinis vienetas, priklauso ir
jo vadovybës atsakomybës lygis. Pavyzdþiui, Kariniø oro pajëgø (KOP) vadas taip pat yra ir KOP
programos koordinatorius. Jis atsakingas uþ visø
pavaldþiø kariniø vienetø uþdaviniø ávykdymà bei
uþ KOP programos ágyvendinimui skirtø lëðø ekonomiðkà ir veiksmingà panaudojimà [5]. Tuo tarpu Aviacijos bazës vadovybës atsakomybë apibrëþta
tik jai nustatytø uþdaviniø ir kai kuriø KOP programos priemoniø ávykdymu.
– audituojanèiø institucijø (organizacijø, tarnybø) personalo skaièius, jø specializacija bei kvalifikacijos lygis.
Vienas ið pagrindiniø audito efektyvumo
veiksniø – audito institucijos struktûra, darbo or-
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ganizavimas bei personalo (auditoriø) atranka,
ágûdþiø formavimas bei tobulinimas. Kadangi auditoriai turi ne tik ávertinti audituojamø subjektø veiklà, bet ir pateikti siûlymus, kà ir kokiomis
priemonëmis reikia taisyti ir tobulinti, auditoriams keliami ne tik profesinës kompetencijos,
bet ir asmeniniø savybiø (pvz., komunikabilumo,
geros intuicijos, analitinio màstymo ir kt.) ypatingi reikalavimai.
Èia pateikti tik bendrieji veiksniai, turintys
didþiausià átakà kariuomenës veiklos audito aplinkai, todël tik jø apibûdinimu ir apsiribota.
Veiklos auditas, kaip ir kiti auditai, pagrásti
tam tikrais kriterijais, kuriø teisingas pasirinkimas bei apskaièiavimas lemia veiklos ávertinimo
objektyvumà bei kokybæ.

tø galima ávertinti jos realumà bei kokybæ, bûtina sukurti karo veiksmø sàlygas, kurios, be abejonës, niekada neatitiks realiø mûðio ar operacijos sàlygø [7]. Be to, paèias sàlygas apibûdina jø
neapibrëþtumo laipsnis, o já formuoja daugybë
veiksniø (laiko atsargos pasiruoðti kovos veiksmams, ávairûs logistinio aprûpinimo aspektai, informacijos apie prieðo pajëgas adekvatumas bei
patikimumas ir kt.), kuriø átakà veiksmø rezultatui ávertinti labai sunku, nes kiekvieno jø átakà
teks vertinti skirtingais kriterijais. Ðiems kriterijams, kaip ir visiems kitiems, bûdinga tam tikra
paklaida, kuriø visuma gali turëti nenuspëjamø
padariniø ir ávairiai iðkreipti galutiná rezultatà.
Sukurti apibendrintà universalø kovos veiksmø
vertinimo kriterijø, ypaè taikos meto sàlygomis,
kol kas dar nepavyko.
Problema supaprastëtø arba jos visai neliktø, jei kariuomenës veiklà galima bûtø vertinti
tik lëðø naudojimo aspektu, t. y. ar kariuomenës
parengimo uþdaviniams ágyvendinti skirtos lëðos
naudojamos ekonomiðkai ir efektyviai, ar didelis
tikslø pasiekimo veiksmingumas. Pavyzdþiui, diegiant naujà prieðlëktuvinës gynybos sistemà, nesunku nustatyti: ar ásigijome reikiamos kokybës,
tinkamø techniniø taktiniø parametrø sistemà ir
uþ tinkamà kainà (ekonomiðkumas); kiek procentø valstybës teritorijos ir nuo kokio aukðèio dengs
ásigyta sistema ar nereikës dar ásigyti papildomø
priemoniø (efektyvumas); ar ásigyta sistema suderinta su NATO ginkluote ir ar gali bûti integruota á kolektyvinës gynybos sistemos atitinkamà
posistemæ (veiksmingumas).
Kariuomenës veikloje nustatoma viena ypatinga veiklos sritis – kovinis rengimas. Ávertinus
jo rezultatus galima teigti, kad gautas ávertinimas, labai tikëtina, apibûdina visos kariuomenës
veiklos kokybæ. Taèiau kovinio rengimo auditas
yra sudëtingas procesas, nes egzistuoja vertinimo kriterijø nustatymo, auditoriø kompetencijos problemos ir su jomis susijæ audito planavimo, organizavimo ir vykdymo sunkumai.
Be to, kriterijø problemos sprendimui átakos turi auditoriø kompetencijos lygis, nes (net
esant paskaièiavimo metodikoms) juos turëtø mokëti apskaièiuoti patys auditoriai. Norint rasti
bûdus, kaip ðià problemà spræsti, pirmiausia reikia iðsiaiðkinti, kà auditorius turi þinoti (suvokti,
mokëti, turëti patirties), kad galëtø ávertinti kovinio rengimo ekonomiðkumà, efektyvumà, veiksmingumà. Pirmiausia jie turëtø gerai þinoti:
– kariuomenës veiklos specifikà;
– kovinio rengimo átakà ágyvendinant KAS
strateginius tikslus;
– kovinio rengimo aspektus;

2. Kariuomenës struktûrø veiklos audito
ypatumai
Kariuomenës veiklos ypatumai apriboja
áprastinës veiklos organizacijoms taikomø vertinimo metodø galimybes vertinant jos veiklà, ypaè
kriterijø pasirinkimo poþiûriu.
Veiklos audito praktikoje daþniausiai naudojami 3E koncepcijos kriterijai: ekonomiškumas, efektyvumas ir veiksmingumas. Ðie kriterijai sudaro savotiðkà hierarchinæ piramidæ [8].
Paprasèiausias ið ðiø kriterijø yra ekonomiškumas, nes jis: priklauso nuo santykinai maþesnio
veiksniø skaièiaus nei du kiti; visi veiksniai tiesiogiai susieti iðtekliais; gali bûti gana lengvai
ávertintas kiekybiðkai.
Vertinant efektyvumà ir veiksmingumà nagrinëjama daugybë veiksniø, kurie apskaièiuojami pagal tam tikrus kriterijus [8]. Pasirenkant
ðiuos kriterijus bûtina nustatyti, kuris veiksnys bus
vertinamas. Tam, kad bûtø galima tai atlikti, ieðkoma ðá veiksná apibûdinanèiø duomenø, sukuriamas nagrinëjamo proceso modelis, formulëmis iðreiðkiama kriterijaus priklausomybë nuo
ávairiø parametrø, nustatomos kriterijaus reikðmës, pagal kurias bus pasirinktas sprendimo variantas. Taèiau daþnai tikslà tenka apibrëþti remiantis keliais kriterijais ir tada atsiranda problema, kaip suderinti tø visø kriterijø reikðmes,
kurios gali bûti prieðtaringos.
Norint ávertinti bendrà kariuomenës veiklos
rezultatà pirmiausia bûtina iðnagrinëti jos veiklos „produktà“. Kariuomenës veiklos „produktas“ ið esmës yra bendro naudojimo paslauga, kuri
visuomenei gali bûti pateikta tik iðimtiniais atvejais – nepaprastosios ar karo padëties atveju,
taikos metu ji konkreèiai realios iðraiðkos neturi,
todël tam tikra prasme yra virtuali. Tam, kad bû-
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– kovinio rengimo aprûpinimo ypatumus;
– jei yra suformuluoti kovinio rengimo vertinimo kriterijai – jø apskaièiavimo tvarkà;
– kariuomenës „paprotinæ“ teisæ (ne tik oficialøjá kariuomenës veiklos reglamentavimà).
Kad auditorius suvoktø ðiuos kovinio rengimo aspektus, neuþtenka vien iðstudijuoti kariuomenës veiklà reglamentuojanèius teisës aktus bei
kità medþiagà – be visø kitø auditoriui bûtinø
þiniø, reikëtø arba turëti patirties karinëje tarnyboje, arba bûti nors baigus atitinkamus kursus, mokymus (pvz., atsargos karininkø kursus).
Kariuomenës veiklos ir jos problemø sudëtingumas bei specifika, veiklos vertinimo kriterijø pasirinkimo problema lemia ir ðios veiklos audito specifikà. Kariuomenës, kaip ir kiekvienos
organizacijos, veiklos auditas numato jo planavimà, organizavimà, vykdymà ir paþangos stebëjimà. Apibendrintas kariuomenës veiklos audito
modelis pateiktas 1 pav.

partamento veiklos efektyvumà, nes:
– auditoriai, nebaigæ vieno audito, turi pradëti kito (plane nustatyto) audito procedûras arba pratæsti pradëto audito atlikimo terminus atidëdami kità audità;
– uþtrukus auditui trikdomas audituojamøjø subjektø darbas;
– plane nustatytos sudëties audito grupei nespëjant laiku baigti audito, á pagalbà reikia pasitelkti kitø grupiø narius, o tai sutrikdo audito grupës, kurios nariui (nariams) skiriamos papildomos uþduotys, darbà;
– auditoriai ið kitø grupiø, kuriems skiriama
atlikti operatyvines uþduotis, paprastai neturi galimybiø ásigilinti á audituojamojo
subjekto veiklà ir nuodugniai iðnagrinëti
informacijos, todël jø iðvados gali bûti nelabai pagrástos.
Be to, sudarant LK VAD veiklos planus atsiranda dar viena problema dël to, kad kariniø
vienetø veiklà vertina (kontroliuoja, tikrina) ir
kitos institucijos (bei pareigûnai). Kai kurie kariuomenës padaliniai per vienerius metus buvo
kontroliuojami ávairiø lygmenø institucijø kontrolieriø du tris ir daugiau kartø, o LK VAD apie
ðiø institucijø vykdomà veiklà (veiklos planus) jokios informacijos ir neturëjo, ir negavo.
LK VAD naujas suformuotas padalinys ir
funkcionuoja tik kelis metus, o kariuomenëje yra
daugiau nei ðeðiasdeðimt audituotinø kariniø vienetø, todël sudarant departamento veiklos planus praktiðkai visi auditai buvo planuojami visos
apimties – t. y. numatyta vertinti visas audituojamøjø veiklos sritis (ir kovinis rengimas, ir ûkinë finansinë veikla, ir valdymas, ir turto naudojimas, apsauga, apskaita ir kt.), nes visi kariniai
vienetai buvo audituojami pirmà kartà. Taèiau
nuo ðiol, kai jau visuose kariniuose vienetuose
bent vienà kartà yra atliktas visos apimties auditas, bûtø tikslinga išnagrinëti atliktø auditø duomenis ir ateityje, sudarant LK VAD veiklos planus, atsiþvelgti á atliktø auditø analizës rezultatus, auditø metu nustatytas problemas ir sumaþinti auditø mastà. Analizë ir planø sudarymas,
ávertinant analizës duomenis, suteiktø LK VAD
galimybiø tobulinti darbà ir veiksmingiau naudoti audito išteklius (ypaè laikà ir auditoriø darbà) bei darbuotojø galimybes.
Kiekvieno audito pirmas ir labai svarbus etapas – audito programos sudarymas. Nuo programos kokybës priklauso ne tik audito grupës darbo efektyvumas, bet ir paties audito kokybë. Sudarant programà nustatomi audito tikslai ir uþdaviniai, audito uþdaviniø ávykdymo terminai,

2.1. Kariuomenës veiklos audito planavimas,
organizavimas
Straipsnyje nagrinëjama tik Lietuvos kariuomenës vidaus audito departamento (toliau – LK
VAD) veikla atliekant kariuomenës struktûrø
veiklos audità [2]. LK VAD savo veiklos srities
poþiûriu uþima dvejopà padëtá – Kraðto apsaugos sistemos mastu jis yra vidaus audito padalinys, kariuomenës vienetø poþiûriu – iðorës.
LK VAD veikla organizuojama sudarant
veiklos planus. Juose numatomi kariniai vienetai, kuriuose bus atliekami auditai, auditø atlikimo laikas (terminai), auditus atliksiantys LK
VAD specialistai (audito grupë). Kariuomenës
vado patvirtinti planai yra pagrindas pradëti kariniø vienetø auditus.
Šiuo metu LK VAD auditai planuojami kiekvienam kariniam vienetui skiriant du tris mënesius, taèiau nepakankamai atsiþvelgiama á audituojamo subjekto veiklos specifikà bei apimtá, sudëtingumà, karinio vieneto dydá (pvz., ir savanoriø rinktinës ir visai kariuomenei paslaugas teikianèiai karo medicinos tarnybos auditui planuojama lygiai tiek pat laiko – du trys mënesiai),
operuojama audito grupës nariø skaièiumi, bet
departamento galimybës personalo poþiûriu yra
labai ribotos (departamente dirba tik 13 darbuotojø, ið jø tik 9 tiesiogiai vykdo audito procedûras, o audituotinø padaliniø – daugiau kaip šešios
dešimtys). Todël LK VAD veikloje organizuojant
ir vykdant audità susidaro situacijos, kurios ne
tik pasunkina auditoriø darbà, bet ir maþina de-
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Planavimas

Veiklos audito metø planas
Veiklos aplinkos elementø ávertinimas

Organizavimas

Veiklos audito programos sudarymas

Veiklos tikslø ir uþdaviniø nustatymas

Valdymo struktûros ir þmogiðkøjø iðtekliø faktinës padëties nustatymas

Iðlaidø struktûros veiklos uþdaviniams ir priemonëms ávykdyti nustatymas
Kovinio rengimo
aprûpinimui
(karinë logistika)

Vykdymas

Kariø iðlaikymui ir jø
rengimui

Palaikomajam
aprûpinimui
(civilinë logistika)

Pasiektø veiklos rezultatø palyginimas su planiniais, tikrosios uþdaviniø vykdymo
padëties nustatymas

Lëðø, panaudotø uþdaviniams ir priemonëms ágyvendinti, efektyvumo iðdavos

Veiklos ekonomiðkumo, efektyvumo, veiksmingumo ávertinimo iðvados

Veiklos audito parengimas
Pastabos

Pasekmës

Rekomendacijos

Veiklos audito ataskaitos derinimas

Rekomendacijø
ágyvendinimo
priemoniø
planas

Paþangos stebëjimas

Veiklos audito ataskaitos pasiraðymas

Rekomendacijø ágyvendinimo priemoniø
tinkamumo ávertinimas

Veiklos audito ataskaitos
pateikimas aukðtesniam
ðtabui, kariuomenës
vadui ir kt.

Rekomendacijø ágyvendinimo vertinimas
1 pav. Apibendrintas kariuomenës veiklos audito modelis
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Rekomendacijø
ágyvendinimas

numatomos audituotinos veiklos sritys, nustatomos audito grupës nariø uþduotys. Tam, kad bûtø sudaryta ne formali, o realiai ágyvendinama ir
padësianti atlikti audità programa, audito grupës vadovas (atsakingas uþ visus audito etapus,
taip pat ir uþ audito programà) turi iðnagrinëti
ir ávertinti (priimti atitinkamus sprendimus) ðiuos
audituojamo vieneto ir audito grupës veiklos aspektus:
– karinio vieneto dydá, struktûrà, veiklos apimtá, sudëtingumà ir specifikà;
– rizikingiausias ir svarbiausias audituojamo
vieneto veiklos sritis (remiantis savo ir kolegø patirtimi bei ankstesniø auditø iðvadomis). Susipaþinti, jei yra galimybë, su kitø
institucijø patikrinimø iðvadomis, nes jos
padëtø auditoriams nustatyti tos srities vertinimo apimtá, t. y. ávertinti tik tai, ar karinis vienetas ágyvendino ankstesnio audito
(vertinimo) reikalavimus (rekomendacijas).
Taip bûtø taupomas auditoriø darbo laikas ir daugiau dëmesio skiriama kitoms –
dar nevertintoms – sritims;
– ar karinis vienetas dirba stabiliai, ar pasikeitë sàlygos, kurios trikdo stabilià veiklà
(pvz., neseniai ásteigtas, reorganizuojamas,
perdislokuotas, pakeisti uþdaviniai ir pan.);
– audito grupës nariø patirtá, kompetencijà,
asmenines savybes ir kt.
Neteisingai ávertinus ir priëmus netinkamus
sprendimus atsiranda tikimybë, kad bus neveiksmingai naudojamas auditui skirtas laikas, bus vertinamos ne svarbiausios audituojamo padalinio
veiklos sritys, o paèios aktualiausios problemos
liks nenagrinëtos, auditoriams stigs kompetencijos laiku atlikti uþduotis, auditas uþtruks ir kt.
Labai sunku parengti tokià audito programà, kad jos audito metu nereikëtø tikslinti, nes
sudarydami programà auditoriai tik paèiais bendriausiais bruoþais bûna susipaþinæ su karinio vieneto veikla, o pagrindinës problemos, reikðmingiausi faktai iðryðkëja audito metu. Be to, á audito programà gali bûti átraukiami tokie uþdaviniai, kurie kariniam vienetui jau nebeaktualûs
(pvz., audito programoje numatyta ávertinti radijo stoèiø naudojimà, remontà, apskaità, taèiau
faktiðkai ðios stotys saugomos ne karinio vieneto
sandëlyje ir jas numatyta perduoti kitiems naudotojams).
Tam, kad bûtø visapusiðkai ávertintas audituojamo vieneto veiklos ekonomiðkumas, efektyvumas bei veiksmingumas, jau audito planavimo etape bûtina nuspræsti, kokios pagrindinës
veiklos sritys átraukiamos á audituojamø skaièiø:
– kovinio rengimo;

– valdymo;
– turto naudojimo, prieþiûros, apsaugos ir
apskaitos (finansinë ûkinë veikla);
– dvi ar visos, anksèiau ávardytos sritys.
Pasirenkant audituotinas sritis bûtina atsakyti á klausimà, nuo ko priklauso karinio vieneto
lëðø naudojimo ekonomiðkumas, efektyvumas,
veiksmingumas, t. y. kokias veiklos sritis ávertinæ
galësime pateikti kompetentingas iðvadas dël karinio vieneto lëðø naudojimo ekonomiðkumo,
efektyvumo, veiksmingumo. Norint tai suvokti ir
priimti atitinkamus sprendimus, reikia:
– ávertinti valdymà, nes nuo valdymo kokybës priklauso visos karinio vieneto veiklos
ekonomiðkumas, efektyvumas bei veiksmingumas;
– suvokti, kad vertinant tik finansinæ ûkinæ
karinio vieneto veiklà, galima nustatyti tik
lëðø savo autonomiðkam iðlaikymui naudojimo ekonomiðkumà;
– ávertinti, ar karinis vienetas vykdo savo misijà. Vadinasi, bûtina vertinti ir koviná rengimà, kaip vienà pagrindiniø kovinio vieneto veiklos srièiø.
Nors akivaizdu, kad apseiti be kovinio rengimo vertinimo negalima, taèiau bûtina iðsiaiðkinti kai kurias kovinio rengimo audito problemas:
1. LK VAD tik iš dalies vertina koviná rengimà, t. y. kovinio rengimo planø sudarymà, planø
ávykdymà, kovinio rengimo ataskaitø rengimà, bet
tai gana formalus vertinimas, kurio rezultatas –
iðvados, ar kovinio rengimo planavimas, vykdymas ir atskaitomybë vykdomi laikantis já reglamentuojanèiø teisës aktø, bet neatsakoma á klausimà, ar karinis vienetas, naudodamas jam skirtus išteklius, daro paþangà savo prioritetinëje –
kovinio rengimo – veikloje.
2. Norint visapusiðkai ávertinti koviná rengimà, bûtina atlikti ne tik kiekybiná (pvz., ar visos
suplanuotos kovinio rengimo priemonës buvo
ávykdytos), bet ir kokybiná (pvz., ar ávykdþius tà
ar kità kovinio rengimo priemonæ, karinis vienetas galës efektyviai vykdyti tà ar kità uþduotá)
vertinimà.
Visapusiðkai vertinant koviná rengimà, labai
svarbiu veiksniu tampa auditoriø ir audituojamo
vieneto personalo bendradarbiavimas, t. y. konstruktyviam bendravimui bûtinas audituojamøjø
pasitikëjimas auditoriø kompetencija ðioje veiklos srityje.
Auditoriø kompetencijos problemà, vertinant
koviná rengimà, galima bûtø spræsti atitinkamai
parenkant auditoriø grupæ. Galimi keli variantai:
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– visi audito grupës nariai turëtø turëti kariná iðsilavinimà ir dar kokios nors kitos srities kvalifikacijà (pvz., finansininko);
– audito grupæ sudaryti ið ávairiø srièiø (kurios bus audituojamos) specialistø ir bent
vieno karininko (ar baigusio atitinkamus
karinius mokslus civilio), kuris vertintø koviná rengimà;
– audito grupæ sudaryti tik ið ávairiø srièiø
specialistø (civiliø tarnautojø), o kovinio
rengimo specifiniams (kariniams) aspektams ávertinti kviesti ekspertà (karininkà).
Faktiškai racionaliausias ir realiai ágyvendinamas bûtø tik antrasis variantas, o audito grupë,
á kurià bus átrauktas bent vienas specialistas,
turintis kariná iðsilavinimà, turës ðiuos pranašumus:
– sugebës visapusiðkai ávertinti labai svarbià
kariniø vienetø veiklos sritá – koviná rengimà;
– kompetentingi auditoriai veiksmingiau atliks audità;
– audituojamieji labiau pasitikës auditoriø
kompetencija ir iðvadø pagrástumu.
Iðnagrinëjus veiklos audito planavimo bei
programos sudarymo ypatumus telieka pridurti,
kad audito programa yra svarbus dokumentas,
kurá tvirtina LK VAD direktorius, o audito grupës nariai ásipareigoja tiksliai vykdyti joje nurodytas uþduotis nustatytais terminais. Be to, su
patvirtinta audito programa supaþindinamas audituojamas karinis vienetas, jà galima tikslinti tik
esant svarbioms prieþastims.

skaita; transporto priemoniø naudojimas, prieþiûra, remontas ir apskaita; kariø maitinimo organizavimas ir apskaita; vieðøjø pirkimø planavimas, organizavimas ir vykdymas; ginklø naudojimas, prieþiûra ir apskaita; personalo vadybos aspektai ir daug kitø veiklos srièiø.
Norint kvalifikuotai ávertinti bet kurià ið ðiø
karinio vieneto veiklos srièiø bûtina, kad auditoriai bûtø audituojamos srities specialistai – t.
y. ne tik þinotø atitinkamà veiklos sritá reglamentuojanèiø teisës aktø nuostatas, bet ir turëtø patirties ðioje srityje, kaip realiai tos nuostatos turi
bûti ágyvendinamos, kokie momentai yra rizikingiausi ðioje srityje, kokie labiausiai tikëtini paþeidimai, neatitikimai bei kokios galimos neigiamos jø pasekmës, kaip jø iðvengti ar bent sumaþinti poveiká. Be to, suprantama, kad auditorius
turi operuoti paèia naujausia informacija ir audito metu taip ásigilinti á konkreèià vertinamà
sritá, kad jà iðmanytø net geriau uþ karinio vieneto specialistus. Tai bûtina, nes pateikiant iðvadas (ypaè jei jos nepalankios audituojamiesiems),
jas reikia pagrásti tinkamais ir pakankamais árodymais, o to padaryti neámanoma, jei auditoriø
kompetencija audituojamoje veiklos srityje nepakankama.
Bûtina atkreipti dëmesá, kad kiekvienoje sistemoje (institucijoje, organizacijoje), valdant tà
ar kità veiklos sritá, taikoma skirtinga tvarka bei
procedûros. Todël kariuomenës auditoriui neuþtenka išmanyti ástatymus, vyriausybës nutarimus
ir kitø aukðtesniojo lygmens institucijø teisës aktus, reglamentuojanèiø tam tikrà veiklos sritá, bet
bûtina suvokti kariuomenës specifikà ir bûti susipaþinusiam su atitinkamos srities vidaus dokumentais. Pavyzdþiui, kariuomenëje naudojamø kariniø transporto priemoniø eksploatavimo, prieþiûros, apskaitos tvarka skiriasi nuo civilinëje organizacijoje taikomos tvarkos, todël bûtina tuos
skirtumus þinoti.
Veiklos srièiø gausa ir jø specifika sudaro tokias sàlygas, kad LK VAD auditoriams yra keliami ypatingi reikalavimai, nes, be bendrøjø reikalavimø, auditoriø kvalifikacijai bûtinos ir specifinës þinios bei patirtis. Bûtent dël kariuomenës
veiklos specifikos iðmanymo (ir patirties) kyla
ávairiø problemø, kurias iliustruoja ðios kariuomenës auditoriø rengimo situacijos:
1. Kariuomenës auditoriai rengiami kaip universalûs specialistai – t.y. kad jie gebëtø kompetentingai ávertinti bet kurià kariniø vienetø veiklos sritá. Tai bûtø labai naudinga, nes audito planavimo etape nereikëtø per daug dëmesio skirti
audito grupës sudarymui – kiekvienas auditorius
galëtø atlikti bet kurios srities audità, bet kurio-

2.2. Kariuomenës veiklos audito vykdymas
Patvirtinta audito programa yra pagrindas
pradëti audito procedûras, kitaip tariant – tiesiogiai bendrauti su audituojamaisiais. Per pirmàjá audito grupës ir karinio vieneto darbuotojø susitikimà (áþanginæ konferencijà) auditoriai
bendrais bruoþais supaþindina personalà su audito esme, tikslais, terminais, eiga, auditoriø darbo metodais ir pan. Áþanginiø konferencijø praktika svarbi tuo, kad audituojamieji turi suvokti,
kad audito prasmë yra nustatyti ne trûkumus ir
paþeidëjus, o problemas, bei padëti rasti bûdø,
kaip jas spræsti. Be to, kai svarbiausià informacijà apie audità suteikia patys auditoriai, audituojamiesiems nebereikia jos ieðkoti ið kitø ðaltiniø,
kurie gali juos ir suklaidinti.
Kiekvieno karinio vieneto veikla yra labai
kompleksiðka, be to, gali bûti ir specifinë. Tam,
kad bûtø visapusiškai ávertinta finansinë ûkinë
veikla, turi bûti audituojamos ðios sritys: biudþeto planavimas; statiniø prieþiûra, remontas ir ap-
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je audito grupëje. Taèiau tokià situacijà labai sunku sudaryti, nes:
– gana ilgas auditoriø adaptavimosi laikotarpis, kad jie suvoktø kariuomenës veiklos specifikà ir ágytø patirties vertinti kiekvienà jos veiklos sritá. Veiklos ir jos problemø suvokimas iðugdomas per praktikà
– tik vykdant auditus galima ágyti veiklos
vertinimo patirties, turint atitinkamø teoriniø þiniø;
– be to, universalumas daþnai asocijuojasi
su paviršutiniškumu, o tai auditoriaus darbe yra neleistina.
– taip pat negalima pamirðti, kad auditas yra
komandinis darbas, todël nepatyrusiems
auditoriams, savarankiðkai negalintiems
ávertinti veiklos ir padaryti iðvadø, padeda
kolegos. Vyresniøjø auditoriø profesinë
pagalba yra sveikintina, taèiau jei rengiamas „universalas“ tai dël vienos, tai dël kitos srities ávertinimo sunkumø kreipsis á kolegas, bus trikdomas ne tik kitø auditoriø
darbas, bet ir visos audito grupës veikla.
Dël to gali kilti nepasitenkinimas arba net
konfliktai tarp auditoriø, o audituojamieji gali pradëti abejoti auditoriø kompetencija.
2. Antras kariuomenës auditoriø rengimo
bûdas – auditoriø specializacija. Ðis bûdas turi
tik vienà trûkumà, kad planuojant auditus daugiau dëmesio reikia skirti audito grupës sudëties
parinkimui. Taèiau já galima paðalinti, jei bus teisingai ágyvendintas auditoriø specializacijos principas – t. y. parengta tiek ir tokiø srièiø specialistø, kad kiekvienoje audito grupëje bûtø po auditoriø, galintá savarankiðkai ávertinti po vienà
arba dvi pagrindines veiklos sritis.
Taèiau, diegiant specializuotà auditoriø rengimà, reikia atkreipti dëmesá á tai, kad kariuomenës veikloje yra tokiø specifiniø veiklos srièiø, kuriø ávertinimas atliekamas tik periodiðkai
ir santykinai retai, tad bûtø netikslinga rengti
ðiø srièiø auditorius specialistus (pvz., karo medicinos specialistus, karo laivyno specialistus ir
pan.). Antra vertus, neleistina, kad ðios veiklos
sritys nebûtø audituojamos. Ðioje situacijoje galima iðeitis – kreiptis pagalbos á ekspertus. Taèiau ekspertø pagalba yra problemiðka, nes:
– nepaskirti konkretûs atskirø srièiø specialistai, kurie pateiktø iðvadas dël padëties,
kuriai ávertinti auditoriams trûksta kompetencijos;
– nenustatyta ðiø asmenø atsakomybë uþ iðvadø teisingumà ir objektyvumà;
– nenumatytas prašymo iðnagrinëti padëtá pa-

teikimo ir padëties ávertinimo gavimo mechanizmas;
– nenumatyta, kaip ekspertø dalyvavimas pateikiamas (áforminamas) audito ataskaitoje.
Akivaizdu, kad ið esmës minëtos problemos
yra iðsprendþiamos, o formalizavus ekspertø dalyvavimà audito procese (nustaèius procedûras)
labai pagerëtø auditoriø darbo ekonomiðkumas
(taupomas auditoriø laikas, eikvojamas gilinantis á sudëtingas sritis), efektyvumas (bûtø pateikiamos tikrai kvalifikuotos iðvados), veiksmingumas (kompetentingai ávertinus specifinæ veiklà
pateikiamos rekomendacijos, kurios padës gerinti
karinio vieneto veiklà).
Išnagrinëjus auditoriø kompetencijos problemas lieka pridurti, kad audito specialistø kvalifikacijos këlimas – nenutrûkstantis procesas, nes
jiems reikia tobulëti ir kaip kariuomenës veiklos
srièiø specialistams, ir kaip auditoriams.
Bet kokios profesijos asmuo sukuria vienoká
ar kitoká produktà (fiziná, intelektualiná, paslaugà ir pan.). Auditoriø veiklos rezultatas – audito
ataskaita, kuriai pagal standartus keliami reikalavimai.
Bûtina pabrëþti, kad atskaita turi bûti objektyvi (nors auditoriø subjektyvumo veiksnys yra
neiðvengiamas), iðvados pagrástos pakankamais ir
teisingais árodymais, ataskaitoje pateiktø neatitikimø galimi padariniai – realios, teikiamos rekomendacijos turi bûti pagrástos, suprantamos ir
ágyvendinamos. Be to, audito ataskaitoje turi bûti
pateikiami tik esminiai dalykai, turintys átakos
audituojamøjø veiklai (t. y. smulkmenos neturi
uþgoþti tikrai svarbiø dalykø), ataskaita turi bûti
nuosekli, suprantama ne tik auditoriams ir audituoto vieneto personalui, bet ir kitiems, nedalyvavusiems audite asmenims (aukðtesniesiems vadams bei kitiems pareigûnams, kuriems teisës aktø
nustatyta tvarka teikiama audito ataskaita).
Audito ataskaitos paskirtis – pateikti audituoto karinio vieneto vadui (ir aukštesniems vadams) kompetentingà veiklos ávertinimà. Ataskaità skaitantys asmenys turi rasti atsakymus á pagrindinius klausimus:
– ar karinio vieneto valdymo sistema uþtikrina, kad planavimas, organizavimas, vykdymas, vertinimas, kontrolë, tikslinimas ir
atskaitomybë funkcionuoja taip, kad karinio vieneto veikla bûtø ekonomiðka ir veiksminga;
– ar kovinio rengimo procesas uþtikrina pasirengimà vykdyti uþduotis;
– ar logistikos sistema uþtikrina kovinio rengimo aprûpinimà;
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– ar atskiroms veiklos sritims skirtos lëðos
naudojamos taupiai, efektyviai ir rezultatyviai;
– ar uþtikrinta turto apsauga;
– ar uþtikrinta teisinga apskaita;
– ar bet kurioje veiklos srityje yra (buvo) esminiø neatitikimø ir kokios jø galimos (esamos) pasekmës;
– bendros veiklos ávertinimo iðvados;
– siûlomos trûkumø ðalinimo ir veiklos gerinimo kryptys (rekomendacijos).
Bûtent ðie aspektai turi bûti aiðkiai pateikti
audito ataskaitoje. Dar vienas svarbus momentas audito ataskaitos pateikimo etape – audito
ataskaitos projekto derinimas su audituojamaisiais. Tai bûtina, nes dël ávairiø prieþasèiø (pvz.,
komunikavimo problemø, nepakankamos ar ne
laiku pateiktos informacijos ir pan.) gali atsirasti auditoriø ir audituojamøjø nuomoniø nesutapimas dël vieno ar kito fakto interpretavimo, iðvados teisingumo, pasekmiø formulavimo ar rekomendacijø tinkamumo ir tikslingumo.
Suderinusios audito ataskaità, abi šalys jà pasiraðo taip patvirtindamos, kad auditoriai prisiima atsakomybæ uþ pateiktø faktø, iðvadø, rekomendacijø teisingumà, o audituoto vieneto vadas sutinka su pateiktais faktais, iðvadomis ir
ásipareigoja numatyti priemones rekomendacijoms ágyvendinti.

kybe, galima teigti, kad auditas baigtas.
Bûtina atkreipti dëmesá, kad audito poveikis (átaka) labai priklauso nuo karinio vieneto
vadovybës poþiûrio á audità ir plaèiàja prasme á
paèià vidaus kontrolës sistemà. Jei audituojamieji
audità suvoktø kaip revizijà, kurios uþdavinys –
rasti paþeidimus ir nubausti paþeidëjus, auditoriams bûtø labai apsunkinamas darbas, o ir audituojamame vienete tvyrotø átampa. Be to, paþangos stebëjimo metu rekomendacijos bûtø ágyvendinamos formaliai – ne siekiant pagerinti
veiklà, bet tik todël, kad to reikalauja audito procedûros. Suprantama, kad èia pateiktas kraðtutinis variantas, taèiau negalima teigti, kad visas
audituojamø kariniø vienetø personalas aiðkiai
suvokia skirtumà tarp audito ir revizijos, audito
tikslus, kokià naudà gali duoti veiklos auditas ir
ar tinkamai bus pasinaudota jo rezultatais.
Jei karinio vieneto vadovybë skatina vidaus
kontrolës sistemos veiksmingumà, ieðko bûdø,
kaip jà gerinti, ji bus suinteresuota problemas
spræsti, o ne slëpti jas. Ðiuo atveju tikëtina, kad
tarp auditoriø ir audituojamøjø bus tinkama bendradarbiavimo atmosfera ir ji sudarys prielaidas
veiksmingai atlikti audità bei kartu su audituojamaisiais ieðkoti problemø sprendimo bûdø. Be
to, auditoriai, turëdami kitø kariniø vienetø audito patirties, gali padëti audituojamo vieneto
personalui iðsiaiðkinti sunkiai sprendþiamas problemas, pakonsultuoti, kaip atlikti kai kurias sudëtingas procedûras.
Reikia suvokti, kad veiklos auditas – tæstinis procesas, t. y. neuþtenka to, kad auditoriai
ávertintø karinio vieneto veiklà ir pateiktø rekomendacijas dël veiklos tobulinimo, patys kariniai
vienetai turëtø siekti gerinti savo veiklà. Auditas
ðiuo atþvilgiu tik nurodo kryptis, kà reikia daryti, kad audituotø vienetø veikla bûtø ekonomiðkesnë bei veiksmingesnë. Kita vertus, jei po audito karinio vieneto veikloje jauèiama paþanga,
galima teigti, kad auditas buvo veiksmingas, o
auditoriai pasiekë savo profesiná tikslà.
Apibendrinant paþangos stebëjimo esmæ galima teigti, kad audito proceso dalies nuo audito planavimo iki ataskaitos pasiraðymo kokybë
labiausiai priklauso nuo auditoriø kompetencijos, o paþangos stebëjimo rezultatus daugiausia
lemia audituojamøjø poþiûris á veiklos audità ir
siekis tobulinti veiklà.
Iðsiaiðkinus kariuomenës veiklos audito proceso etapus, kiekvieno etapo ypatumus bei problemas galima daryti prielaidà, kad siekiant gerinti kariuomenës veiklos audito ekonomiðkumà,
efektyvumà, veiksmingumà bûtina:
– ypatingà dëmesá skirti audito planavimui

2.3. Paþangos stebëjimas
Karinio vieneto veiklos audito procesas nesibaigia audito ataskaitos pasiraðymu. Ne maþiau
svarbus veiklos ávertinimui yra paþangos stebëjimo etapas, nuo kurio kokybës priklauso atlikto
audito reikšmingumas ir poveikis.
Tam, kad bûtø pasiektas svarbiausias audito
tikslas – padëti gerinti audituojamo subjekto
veiklà – audito metu turi bûti nustatyti reikðmingiausi karinio vieneto veiklos faktai ir problemos bei siûlomi jø sprendimo bûdai, o paþangos
stebëjimo metu ðalinami veiklos trûkumai ir sprendþiamos jos problemos.
Paþangos stebëjimo etape karinis vienetas sudaro rekomendacijø ágyvendinimo priemoniø planà, numato veiklos trûkumø ðalinimo bûdus (priemones), terminus bei atsakingus uþ ðiø priemoniø ágyvendinimà asmenis. Auditoriø darbas ðiame etape – ávertinti, ar numatytos priemonës uþtikrina rekomendacijø ágyvendinimà, o kariniam
vienetui ágyvendinus plane numatytà priemonæ
– ávertinti, ar tai atlikta gerai. Tik tada, kai karinis vienetas ávykdo visas plane numatytas priemones, o auditoriai ásitikina jø ágyvendinimo ko-
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(ypaè audito masto nustatymui, audituotinø veiklos srièiø pasirinkimui), tinkamai
suplanuoti auditus, parengti geras auditø
programas;
– audito vykdymui (tiksliam visø audito procedûrø vykdymui, ataskaitos pateikimui,
paþangos stebëjimui);
– atlikti auditus bei pateikti ataskaitas pagal veiklos audito standartus, tinkamai atlikti paþangos stebëjimà.
Aukštas šiø uþdaviniø ágyvendinimo lygis ir
kokybë gali bûti uþtikrintas tik taikant adekvaèià
audito specialistø rengimo ir jø kvalifikacijos këlimo politikà.

salumà bei kompetencijà. Grupëje privalo dalyvauti auditoriai, kurie galëtø kompetentingai vertinti ir áprastines, ir specifines kariuomenës veiklos sritis. Auditoriai turëtø bûti vertinamø srièiø
specialistai, o kariná rengimà turëtø vertinti tik
kariðkis arba kariná iðsilavinimà turintis auditorius. Reikëtø vengti auditoriø universalø, nes universalai asocijuojasi su pavirðutiniðkumu.
5. Audito rezultatas – ataskaita turëtø bûti
nedidelës apimties, objektyvi, lengvai suvokiama, joje neturëtø bûti pateikta smulkmenø, kurios nesusietos ir nedaro átakos vertinamai veiklos srièiai, iðvados pagrástos ir gerai argumentuotos. Ataskaita turi bûti suderinta su audituojamo vieneto vadovybe. Iðklausius ir atsiþvelgus á
jos pastabas turi bûti pateikti svarûs argumentai.
Tik tinkamai parengus ir suderinus ataskaità galima tikëtis, kad ágyvendinus rekomendacijas audituoto karinio vieneto veikla pagerës.
6. Auditas baigiamas tik tada, kai audituotas karinis vienetas ágyvendina rekomendacijas,
kurios buvo átrauktos á rekomendacijø ágyvendinimo priemoniø planà. Auditoriai ásitikina, kad
priemonës ágyvendintos, ir ávertina jø kokybæ. Jei
audituotas vienetas ásipareigoja ágyvendinti ne
visas audito rekomendacijas, uþ neágyvendintø
rekomendacijø galimas neigiamas pasekmes dalá
atsakomybës turëtø prisiimti aukðtesnieji vadai.
Aukðtesniøjø vadø atsakomybë bûtina, nes dël
jø laiku neatliktos ar nepakankamos kontrolës
atsirado neigiami reiðkiniai pavaldþiuose padaliniuose, dël kuriø ir buvo teiktos rekomendacijos.

Išvados
1. Kariuomenës veiklos ypatumus lemia specifinis veiklos „produktas“. Áprastinë civiliniø organizacijø veiklos vertinimo kriterijø sistema kariuomenës veiklos audite dël kai kuriø ðios veiklos srièiø specifikos gali bûti naudojama gana ribotai. Todël aukðtesnio institucinio lygio (Kraðto apsaugos ministerijos) audito tarnyba (padalinys) turëtø parinkti tokius kriterijus (papildyti
áprastinæ kriterijø sistemà naujais kriterijais), kurie galëtø bûti panaudoti specifinëms kariuomenës veiklos sritims vertinti ir parengti jø apskaièiavimo metodikoms.
2. Ypatinga kariuomenës veiklos sritis – kovinis rengimas turi tiesioginæ átakà vienai ið pagrindiniø Kraðto apsaugos ministerijos strateginiø tikslø – parengti kariuomenæ ginti valstybæ.
Atliekant visø ar atskirø veiklos srièiø (dalinius)
kariniø struktûrø auditus bûtina, be pasirinktø
veiklos srièiø, vertinti ir koviná rengimà, nes jo
kokybë lemia ðiø struktûrø pasirengimo lygá vykdyti pagrindinius uþdavinius, o kitos veiklos sritys tik remia (uþtikrina) kovinio rengimo vykdymà.
3. Sudarant audito planus bûtina atsiþvelgti
á audituojamojo vieneto veiklos specifikà, apimtá, sudëtingumà. Ðie veiksniai turëtø turëti átakos audito terminams bei apimtims. Didesniems
kariniams vienetams reikëtø skirti ilgesnius audito terminus numatant didesná vertinamø veiklos srièiø skaièiø. Rengiant konkreèias audito programas pirmiausia reikëtø jas aptarti su planuojamo audituoti vieneto vadovybe. Sudarant anksèiau audituoto karinio vieneto programà tikslinga numatyti tik svarbiausiø ir rizikingiausiø, o ne
visø veiklos srièiø vertinimà.
4. Savitas áprastiniø ir specifiniø kariuomenës veiklos srièiø derinys lemia ir auditoriø grupës sudëtá, jos nariø specializacijà arba univer-
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Birutë Pitrënaitë
Particularity of Army Performance Auditing
Summary
Performance auditing is a new type of control in public sector organizations. Because of this Lithuania has not
enough experience in organizing and prosecuting audits. Auditing of Lithuanian Armed forces is not only new but
also a very specific form of control. Singularity of auditing is caused by these reasons: the „product“ of Armed
forces is an extra-ordinal service and it’s impossible to evaluate the quality of this service at peace time.
The specific Armed forces performance makes difficult to choose audit criteria, methods and causes specific
requirements of auditor’s qualification. In the article singularities and problems of performance auditing in the
Armed forces are examined. In order to explain planning, organizing and prosecuting performance audit the
elements of the Armed forces environment are described.
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