28. Savivaldybes istaigq buhalterines apskaitos tarnyba, atliekantis iSanksting finansq kontrolq:
28.1.

iikiniq ivykiq ir iikiniq operacijq dokumentuose uZtikrina,

kad butq:

28.1.1 . patvirtintas darbuotojq s4raSas, kuriems suteikta teise sura5yti,

tvirtinti ir pasira5yti apskaitos

dokumentus;
28.1.2. apskaitos dokumentai

b[tq sura5omi laiku;

28.1.3. visi apskaitos dokumentai itraukti iapskaitos registrus
28.1.4. piniginiq le5q apskaitoje uZtikrina, kad

bltq

irtik vien4 kart4;

atliekarnas periodi5kas banko iSraSq ir apskaitos

registrq sutikrinimas;

28.1.5. ivertinus rizik4, kad mokejimus apskaidiuojantis ir mokejimus atliekantis darbuotojas yra tas
pats asmuo, mokejimus galima

vykdyti tik tuomet, kaijuos patvirtina lstaigos direktorius.

28.2. isipareigojimq apskaitoje uZtikrina, kad btitq:
28.2.1. visi prisiimti isipareigojimai itraukti i apskaitos registrus;

28.2.2. apskaitos registrq sistema leistq nustatyti kiekvien4 skolini atveji su kiekvienu fiziniu ir

juridiniu asmeniu;
28.2.3. rruraSant beviltiSkas skolas laikomasi teises aktq reikalavirrrLl.
28.3.

turto apskaitoje uZtikrina. kad butq:

28.3.1. nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, iSdavimo naudoti ir nura5ymo apskaitos tvarka;

28.3.2. veiksmai, susijg su turtu, teisingai fiksuojami apskaitoje

ir traukiami i

apskait4 tik juos

atlikus, bet ne anksdiau;
28.3.3. visi5kai nusidevejgs, bet dar nenura5ytas turtas itrauktas iapskait4;

28.3.4. nustatyta tvarka, kaip nusidevejgs turtas

ir

turtas, kuris nebus naudojamas ateityje, yra

parduodamas aukciono b[du arba nuraSomas kaip netinkamas naudoti;
28.3 .5 . nu statyta

inventorizacij os tvarka ir period i Skumas.

28.4. sudarydami registrus uZtikrina, kad b[tq:

28.4.1. nustatyti reikalavimai, kokia intbrrnacija turi

b[ti

apskaitos registruose, o juose esanti

infbrmacija bfitq aiSki ir suprantatna;

28.4.2. apskaitos registruose esantys duomenys suteiktq pakankamai informacijos ataskaitoms
sudaryti be papildomq skaidiavimq;
28.4.3. numatyta galimybe pasikeitus ataskaitq formai ar turiniui arba patvirtinus naujas ataskaitas

keisti apskaitos registrq sistemos strukt[r4'
28.5. kompiuterindje apskaitos sistemoje uZtikrina, kad b[tq:
28.5.1. visos kompiuterinds sistemos procediiros diegimo metu patikrintos;
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28.5.2. nustatytos darbuotojq teises kompiuterineje apskaitos sistemoje (itraukimo, koregavirno,
perZi[ros, spausdinimo ir kt.);
28.5.3. pakankamai uZtikrinta duomenq apsauga;
28.5.4. nustatytas periodiSkumas, uZ koki laikotarpi spausdinami kompiuterines apskaitos registrai.

I\'SK\

tTITiS

EINAMOJI FINANSTJ KONTROLE
29. Einamoji finansq kontrole apima:
29.1. [kines operacijos atlikimo terminq, kiekiq

ir kokybes patikrinim4 (suteiktq paslaugq ir nupirktq

prekiq kokybes ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susiiusiems dokumentams patikrinimas);

29.2.lkines operacijos dokumentq suraSymo laiko, teisetumo ir teisingr,uno kontrolq;
29.3. [kines operacijos teising4 iraSymq laiku i apskaitos registrus;

29.4. uLtikrinim4, kad tinkamai ir laiku b[tq vykdomi sprendimai del lstaigos turto panaudojimo ir
jsiparei goj imq tretiesiems asmenims.

30. Savivaldybes istaigq br-rhalterines apskaitos tarnyba. vykdvdama einamqi4 finansq kontrolg qavus
pasiraSo sqskaitas fakt0ras ir atsako uZ tai, kad:

30.1. pateikti visi reikiami mokejimo dokumentai;
30.2. mokejimo dokumentai turi biiti pateikti buhalteriui per 5 darbo dienas nuo

jq

iSraSymo, bet ne

veliau kaip iki kito menesio 5 dienos.

31. Darbuotojas, kuris inicijuoja pirkimus. priZilri sutardir"l vykdym4, pasiraSo teikiamus moketi
dokumentus (darbq priemimo aktus, perdavimo-priemimo aktus ir pan. arba s4skaitas fakt[ras, jeigu kitq
dokumentq nera), atsako uZ tai, kad:
31.1. prekiq, paslaugq ir darbq kiekiai, kainos ir sumos atitinka nurodytas sutartyse;
31.2. visos prekes, paslaugos ir darbai atlikti laiku ir kokybiSkai;
31.3. sutarties vykdymo metu nebuvo.iokiq paZeidimq arba.iie visi i5taisyti.
32. Vyr. buhalteris atsako uZ tai, kad:
32.1. visos gkines operacijos [trauktos i apskaitos registrus laiku ir tik vien4 kart4;
knygos likudiais;
32.2. apskaitos registrq likudiai kiekvien4 menesi sutikrinami su Zurnalo-DidZiosios
prie jq dokumentus (perdavimo32.3. turtas pajamuojamas pagal s4skaitas fakturas arba pridedamus

priemimo, komplektavimo aktus ir pan' dokumentus)'

10

V SKYRIUS
PASKESNIOJI FINANSU KONTROLE
33. Paskesniqj4 finansq kontrolE vykdo lstaigos direktorius.

34. Paskesniosios kontroles funkcijos negali bDti pavestos atlikti darbuotojams, kurie atlieka
iSanksting fi nansq kontrolg.

35. Paskesni4j4 finansq kontrolE vykdantys asmenys atrankos bDdu, savo pasirinktais b[dais ir
metodais (surinkdami ivairi4 inforrnacijq, ataskaitas i5 asmenq, atliekandiq i5ankstinq

ir einamqj4 finansq

kontrolE, ir pan.) didZiausiq rizik4 keliandiose srityse ivertina, ar [kines operacijos buvo atliktos teisetai,

ar pagal paskirti naudojamas lstaigos turtas, ar nebuvo teises aktq, vadovq nurodymq paZeidimq

bei

piktnaudZiavimq.

VI SKYRIUS
PREKTU, PASLAUGV IR DARBTJ PIRKIMO SUTANCTq VEIKLOS IR FINANSU KONTROLE
36. fstaiga prekes, paslaugas ir darbus, kurie yra Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo
objektu, perka vadovaudamasi Sio istatymo nuostatomis ir patvirtintu lstaigos vie5qjq pirkimq planu.

37. Ui. metinio vie5qjq pirkirnq plano parengirn4, tinkam4

ir

savalaiki vykdym4 yra atsakingas

lstaigos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo (vie5qjq pirkimq organizatorius).

38. [staigos direktorius arba

jo

paskirtas asmuo koordinuoja

ir

kontroliuoja vie5qjq pirkimq

planavim4 ir metinio vie5qjq pirkimq plano vykdym4.

39. Vie5qjq pirkimq i5anksting finansq kontrolg atlieka direktorius, derindamas pirkimo parai5kq
patvirtina, kad fakti5kai turimq (ivertinus panaudotas leSas) priemonei skirtq leSq uZteks prekiq, paslaugq
ar darbq

pirkimui ivykdyti.

40. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo sutartys rengiamos, derinamos ir pasira5omos vadovaujantis
lstaigos supaprastinto vie5ojo pirkimo taisyklese nustatyta vie5ojo pirkimo sutardiq rengimo, derinimo ir
pasira5ymo tvarka.

41. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo

sLrtardiq vykdymo einamoji finansq kontrole vykdoma

vadovauj anti s I stai gos supaprast i nto v i e$oj o pi rki mo tai syklese nustatyta tvarka'

pirkimo sutarties vykdym4
42. lstaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, pasira5ydamas
paslaugq
(perdavimo-priemimo aktus, s4skaitas fakt[ras), patvirtina, kad prekiq,
lrodandius dokumentus
ar darbq pirkimai atitinka sutartyje numatytus reikalavimus.

1.1

43' uL sutarties vykdymq atsakingas darbuotojas, pastebejgs pirkimo
sutarties vykdymo trrkumus,
apie tai informuoja fstaigos direktoriq ir pateikia siDIymus. kaip paSalinti
nustatyrus netikslumus ar
paZeidinrus. fstaigos direktorius priirrra sprerrdinrq clel tolesnio prekiq.
paslauqrl ar darhu pirkirno
vykdymo (sustabdymo ar atlikimo).

VII SKYRIUS
LESU ISTAIGOS DARBUOTOJAMS ISMoKEJIMo FINANSU KoNTRoLE
44. lstaigos darbuotojarrs gali bDti ismoka*.s sios lis.s:
44.1. darbo uZmokestis ir su juo susijusios iSmokos;
44.2. komandiruodiq i5laidos;

44.3. [kinems iSlaidoms.

45. lstaigos vyr. buhalteris yra atsakingas:
45.1.

ui darbo

uZnrokesdio ir su.juo susi.iusir; iSrnokq apsliaitiavirnq pagal teises aktus:

45.2. uLteising4 lstaigos darbuotojq nepanaudotLl atostogrl dienq paskaidiavim4.

46. lstaigos direktorius atlieka darbuotojams i5mokamq leSq kontrolE, pasira5ydamas darbuotojams,
iSmokamq le5q apskaidiavimo dokumentus, patvirtina, kad leSos yra skiriamos teisetai (yra galiojantis
direktoriaus isakymas ar kitas dokumentas del le5q skyrimo). leSq iSrnokoms uZteks.
47.

tJi darbuotojarrs iSrnokarlq

leSq apskaitiavinto clokurnentq

atitikti teises aktq reikalar,itltilttts

atsako Siuos dokumentus rengiantys atsakingi darbuotojai.

VIII SKYRIUS
TURTO NAUDOJIMO KONTROLE
4g.

ir naudojimo kontrolg
UL lstaigoje apskaitorno nlaterialiojo ir nematerialiojo turto valdytno

atsako Ugdymo aprfipinimo skyriaus vedejas'

yra atliekamapagal:
naudojimo ir apskaitos kontrole rstaigoje
49. Irgalaikio ir trumparaikio turto

4g.l.ilgalaikiomaterialiojoturtoapskaitosapras4;
apra5q;
49.2. nematerialiojo turto apskaitos

49.3' atsargq aPskaitos aPraSq;

49.4'tstaigosdirektoriausisakymupatvirtintasinventorizacijostaisykles.
uztikrinti' kad:
vykdantys darbuotojai privalo
kontrolg
naudojimo
50. Turto
ekonomi5kai ir efektyviai;
50.1. turtas bfltq naudojamas

t2

50.2. dokumentai, kuriq pagrindu atliekamas turto perdavimas, pardavimas,
likvidavimas

ir kitos operacijos,

susijusios su turto valdymu,

nura5ymas,

b[tq parengti vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto valdym4;

50.3. apskaitos dokumentai, susijg su turto pirkimu, pardavimu, perdavimu, nura5ymu ir
likvidavimu, b[tq suraSomi Ukines operacijos metu. ir ne vOliau kaip per 5 darbo dienas b0tq perdLrodami
vyr. buhalteriui;
50.4. atleidZiami iS uZimamq pareigq fstaigos darbuotojai grqLintr4,jiems perduot4 naudoti turt4,
darbuotojui atsakingam uZ turto valdym4.

IX SKYRIUS
ATSISKAITYMV IR MOKEJIMU KONTROLE
51. Mokejimo nurodymus ir mokejimo parai5kas rengia lstaigos Savivaldybes jstaigq buhalterines
apskaitos tarnyba.
52. Mokejimams pagristi pateikiami Sie dokurnentai:
52.1 .

pirkimo

- pardavimo

apskaitos dokumentai;

52.2. sutarlis, kurios pagrindu atliekamas mokejimas, arba jos kopija;
52.3. darbq priemimo ir perdavimo aktas;
52.4. darbo uZmokesdi o i Smokej imo Zin iara5diai ;

kiti dokumentai (direktoriaus isakymas ar kitas dokumentas del le5q skyrimo).
53. Pirkimo - pardavimo apskaitos dokumentai turi btiti pasira5yti darbuotojq, atsakingq uZ Ukiniq
52.5.

operacijq kontrolg.

54. lstaigos vyr. buhalteris parengtus mokejimo dokumentus perduoda direktoriui, kuris
dokumentus patikrina ir juos pasira5o, arba,

Siuos

jeijie yra netinkamai parengti, atsisako pasira5yti.

X SKYRIUS
BUHALTERINES APSKAITOS KONTROLE
55. Vyr. buhalteris, tvarkantis lstaigos buhaltering apskait4, atsako uZ lstaigos apskaitos tvarkym4
pagat Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymq, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus
atskaitomybes lstatym4, VieSojo sektoriaus apskaitos

ir

finansines atskaitomybes standartus, lstaigos

apskaitos vadov4 (nustatyt4 apskaitos politik4) ir kitus buhaltering apskait4 reglamentuojandius teises aktus.
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56. Vyr. buhalteris, tvarkantis lstaigos apskait4, atsako uZ visq tinkamai iformintq ir apskaitos
dokumentais pagristq ukiniq ivykiq ir ukiniq operacijq itraLrkirnq iapskait4 ir buhalteriniq jraSq atitikti
Dkiniq !vykiq ar ukiniq operacijq tLrriniui.
57. lstaigos apskaitai tvarkyti ir mokejimams atlikti skirtos informacines sistemos naudojamos pagal
Bendruosius elektroninds informacijos saugos valstybes institucijq

ir

istaigq informacinese sisternose

nustatytus reikalavimus.
58. lstaigos direktorius atlieka lstaigos apskaitos kontrolq.
59.

Vyr. buhalteris turi teisg:

59.1. reikalauti, kad subjekto vadovas, subjekto vadovo paskirti atsakingi asmenys, sudarytq komisijq
atstovai laiku teiktq teising4 informacij4, reikaling4 buhalterinei apskaitaitvarkyti ir ataskaitoms rengti;

59.2. tikrinti dokumentus, susijusius su prisiimtais isipareigojimais ir atliekamais mokejimais, arba
pavesti tai kitam.jam pavaldZiam darbuotojui;

59.3. gr42inti Okines operacijos dokunrentus
nustato. kad rikine operacija yra neteiseta, kad

jq

rengejarrs,

jai atlikti

jeigu iSankstinis tinansq kontrolis

rnetu

nepakaks patvirtintq asignavimq ar kad [kines

operacijos pagrindimo dokumentai yra netinkamai parengti;
59.4. nevykdytijokiq nurodymq, jeigu su jais susijusios Ikines operacijos prie5tarauja teises aktams,

reglamentuojantiems apskaitos dokumentq rengimq, arba jq vykdyrno i5laidos nenlrmatytos sqnrato.ie. ir
apie tai raStu nedelsdamas informuoti subjekto vadov4. Jeigu nurodyrnai lieka nepakeisti, atsakomybe u2

[kines operacijos atlikim4 tenka subjekto vadovui;
59.5. atlikdamas iSanksting finansq kontrolg, be atskiro subjekto vadovo nurodymo gauti i5 subjekto

strukturiniq padaliniq vadovq,

kitq

valstybes tarnautojq arba darbuotojq raSytinius

ir

Zodinius

paaiSkinimus del dokumentq ukinei operac'rjai atlikti parengirno. ukines operaci.ios atlikirno. taip pat
dokumentq kopijas;

59.6. inicijuoti pasitarimus asignavimq naudojimo bei turto valdymo

ir buhalterines

apskaitos

klausimais.
60.

Kai keiiiasi vyr. buhalteris:

60.1. turi

blti

uZtikrintas darbul tgstinumas

ir visais atve.jais (net.ieigu yra pavaduo.iantis

asnruo)

pasiraSytas darbq perdavimo-priemimo aktas;

60.2. akte nurodomi buhalteriniai duomenys pagal Siq duomenq perdavimo

ir

priemimo dienos

bfiklE: sqskaitq plano s4skaitq likudiai pagal apskaitos registrq duomenis, nebalansiniq s4skaitq likudiai,
kasos inventorizacijos duomenys, banko s4skaitq likudiai, sudarytos ar pradetos sudaryti finansines ir

1.4

biudZeto vykdymo ataskaitos

ir kita

informacija, reikalinga darbq tgstinumui uZtikrinti. Akt4 pasiraSo

darbus perduodantis ir darbus perimantis asmenys;

60.3. jeigu pertvarkomos, reorganizuojamos

ar likviduojamos lstaigos finansiniq ir

biudZeto

vykdymo ataskaitq pagal pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo dienos buhalterinius duomenis
lstaigos buhalterines apskaitos tvarkyto.jas nebegali sudary'ti. Sias ataskaitas sudaro perimaniio sub.iekto
buhalterines apskaitos tvarkytojas arba, kai subjektas likviduojamas,

-

kontroliuojandiojo subjekto (uZ

likviduoto subjekto finansiniq ataskaitq konsolidavim4 atsakingo subjekto) buhalterines apskaitos
tvarkytojas.

XI SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES SISTEMOS VERTINIMAS

61. Siekiant uZtikrinti vidaus kontroles kokybg, kiekvienais metais [staigos direktorius atlieka
stebesen4

ir ivertina rizikq.

62. Stebesenq apibDdina 5ie principai:

62.1. nuolatine stebesena

ir (ar) periodiniai

vertinimai

-

atliekama reguliari lstaigos valdymo ir

ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrole lstaigoje igyvendinama
vadovo nustatytq vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sqlygas:

prieZilros veikla
pagal lstaigos

62.1.1. nuolatine stebdsena

-

integruota

i

kasdieng f staigos veikl4

vykdant reguliariq (atitinkamq lstaigos veiklos sridiq) valdymo

ir atliekama darbuotojams

ir prieZiuros veiklq bei kitus veiksmus

pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas);

62.1.2. periodiniai vertinimai

- jq apimti ir daZnum4 lemia

[staigos rizikos vertinimas ir nuolatines

stebesenos rezultatai (nustadius tam tikrus veiklos tr0kumus). Jie daZniausiai atliekami vidaus auditoriq

ir

kitq lstaigos audito vykdytojq;
62.2. trukumq vertinimas
nustatytus nuolatinds stebesenos

ir

prane5imas apie juos

-

apie vidaus kontrol€s trDkumus lstaigoje,

ir (ar) periodiniq vertinimq metu, turi b[ti informuotas [staigos vadovas

ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai.
63. Rizikos vertinimq apibudina 5ie principai:

63.1. rizikos veiksniq nustatymas

-

nustatomi galirni rizikos veiksniai (iskaitant korupcijos rizik4),

turintys itakos lstaigos veiklos tikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir ivertinami pokydiai, galintys
reikSmingai paveikti vidaus kontrolg lstaigoje (i5ores aplinkos (teisinio reguliavimo, ekonominiq, fiziniq
veiksniq) pokydiq vertinimas, [staigos misijos, organizacines struktDros ir kitq pokydiq vertinimas). {staigos
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strateginio planavimo dokumentuose aiSkiai iSkelti fstaigos veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir

iverlintisu jais susijusius rizikos veiksnius. Rizikai nustatytisudaromas rizikos veiksniq

63.2. rizikos veiksniq analize
pasirei5kimo tikimybe

-

s4raSas;

ivertinamas nustatytq rizikos veiksniq reikSmingumas

bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq analizq rizikos

i,

jq

veiksniai

sugrupuojami pagal jq svarb4 lstaigos veiklai;
63.3. toleruojamos rizikos nustatymas
ar galimybes (gali

- nustatoma toleruo.iama

b[ti toleruojama nereik5minga rizika, kurios

rizika, kurios valdyti nera poreikio

pasireiSkimo tikimybe maLa, o priemoniq

rizikai rnaZinti s4naudos yra dideles);
63.4. reagavimo

! rizik4 numatymas -

priimami sprendimai del reagavimo

i

reik5ming4 rizikq,

kurios pasirei5kimo tikimybe didele (nunratomos priemonds rizikai nTaZinti iki toleruojarros rizikos).
Galimi reagavimo i rizikq budai:
63.4.1. rizikos maZinimas

-

veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasirei5kimo tikimybg ir

(ar) poveiki veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika maLinama nustatant papildomas kontroles priemones
(tobulinant veiklos sridiq procesus). Prireikus parengiamas rizikos valdymo planas, numatant jame rizikos

jq igyvendinimo terminus ir atsakingus uZ priemonir"; igyvendinimq darbuotojusl
63.4.2. rizikos perdavimas - rizikos perdavimas trediosionrs 5alinrs (pavy,zdLiui. draudZiant

rnaZinimo priemones,

ar

perkant tam tikras paslaugas);

63.4.3. rizikos toleravimas

-

rizikos prisiemimas, kai rizikos pasirei5kimo tikimybe

ir

poveikis

veiklai nevirSija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokiq veiksmq rizikai maLinti;
63.4.4. rizikos vengimas

-

lstaigos veiklos (ar.jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo

priemonernis neimanorna sLrrnaZirrti veiklos rizilios ilti toleruo.lunros rizilit'rs.

XII SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ANALIZE IR VERTINIMAS
64. lstaigos vadovas uZtikrina, kad kiekvienais metais bDtq atliekama vidaus kontroles analize,
apimanti visus vidaus kontroles elementus. kr"rrios rnetu

bItq ivertinarni lstaigos veiklos

tr[rkumai.

pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams, vidaus kontroles igyvendinimo prieZi0r4 atliekandiq
darbuotojq pateikta informacija, vidaus ir kitq auditq rezultatai ir numatomos vidaus kontroles tobulinimo
priemonds.
65. lstaigos vidaus kontrole vertinama:
65.1. labai gerai

- jei visa rizika 1ra nustatvta ir valclortra.

r.idaLrs

kontrolis tralkllllltl llcrasta:
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65.2. gerai

- jei visa rizika

yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontroles trDkumq, neturindiq

neigiamos itakos vie5ojo juridinio asmens veiklos rezultatams;

65.3. patenkinamai

- jei

visa rizika 1'ra nLrstatyta. taciau del netinkarno rizikos valdyrno vra vidaus

kontrolds tr[kumq, kurie galitureti neigiam4 itakq vie5ojo juridinio asmens veiklos rezultatams;

65.4. silpnai

- jei

ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas

ir vidaus kontrolis

tr[kumai daro neigiam4 itak4 vie5ojo juridinio asmens veiklos rezultatams.
66. Atlikus vidaus kontroles analizg ir vertinim4, vie5ojo juridinio asmens vadovas gali si0lyti
vidaus audito tarnybai atlikti

tarl tikrq vieSojo juridinio

asnlens veiklos sriciq vidaus auditq.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS
67. lstaigos vadovas kiekvienais metais iki kovo

I dienos Finansq ministerijos

ra5ytiniu pra5ymu,

teikia:
67.1. ar lstaigoje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;

67.2. kaip lstaigoje kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atitinkanti vidaus kontrolds principus

ir apimanti visus vidaus kontroles elementus;
67.3. ar atliekama vidaus kontroles analize, apimanti visus vidaus kontrolds elementus, ivertinami
lstaigos veiklos trikumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavirnams;
67.4. ar paSalinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZi[r4 atliekandiq darbuotojq, vidaus auditoriq

ir

kitq [staigos audito vykdytojq nustatyti vidaus kontroles trDkumai ir jq atsiradim4lemiantys veiksniai;
67.5. [staigos vidaus kontroles vertinimas.

XI!'SKYRITJS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
68. Visi uZ veiklos kontrolg atsakingi asmenys privalo laiku
pareigas, privalo siekti, kad kontrole {staigoje bDtq veiksminga,
konkredios veiklos aplinkoje ir atsakyti

uZ

ir kokybiSkai atlikti savo kontrolds

t. y. patys privalo vykdyti kontrolg savo

jos nevykdym4.

69. lstaigos darbuotojai, pastebejg Sios Politikos paZeidimus, apie juos privalo informuoti direktoriq.
70. [staigos darbuotojai turi teisg ra5tu direktoriui teikti Sios Politikos ir veiklos kontroles tobulinimo
pasi0lymus.

71. [staigos direktorius uztikrina, kad britq paSalinti veiklos kontroles srityje atsakingq asmenq
nustatyti tr[kumai ir

jq atsiradimq

lerniantys veiksniai.
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72' uL Sioje Politikoje nustatytq
pareigq nesilaikym4 darbuotojams
gari bDti skiriamos drausmines
nuobaudos Darbo kodekso
nustatyta tvarka.

z:' sioje Politikoje nurodytq darbuotoiq.

atliekaniiq veiklos

pagrindinds pareigos ir
atsakomybe kontroles srityje
yra aprasomos

ir fira,sq korrr.les pr.cecirrras.

jq pareigybiq

aprasymuose.
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