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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
VIDAUS KONTROLES POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.
Politika)

KupiSkio r. Alizavos pagrindine mokykla (toliau

-

lstaiga) vidaus kontroles politika (toliau

- vidaus dokumentas. reglamerrtuo.jantis vidaus kontroles organizavimq

-

lstaigoie ir darbuotojq.

atliekandiq joje vidaus kontrolg, pareigas ir atsakomybE.

2. Politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus

audito

4

straipsniu, Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymu ,,Del Vidaus kontroles
igyvendinimo vieSajame juridiniame asmenyje", atsiZvelgiant i lstaigos veiklos pob[di bei ypatumus,

istatymo

veiklos rizikq, organizacinE strukt[r4, personalo iSteklius, apskaitos ir informacing sistemq, turto apsaugos
sistemq, kitus veiklos kontrol€s poreikio vertinimus.

3. AtsiZvelgiant

i

nuolat kintandias ekonomines, reguliavimo ir veiklos s4lygas vidaus kontroles

politikos turinys turi blti nuolat perZi[rimas ir atnaujinamas.
4. fstaigos vidaus kontrolds reglamentavimas:

4.1.2002 rn. gruodZio l0 d. LR vidaus kontrolds irvidar"rs audito istatyrnasNr. IX-1253;

4.7.2020 m. birZelio 29 d. Nr. lK-195 LR finansq ministro isakymas,,Ddl Vidaus kontroles
i

gyvend ini mo vieSaj ame j uri diniame asmenyj e";

4.3. 2005 m. geguZes 25 d. LR finansq ministro isakymas ,,Del Vie5ojo sektoriaus subjektq
buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" Nr. I K- I 70.
5. Vidaus kontrole

-

lstaigos rizikos valdyrnui

jo vadovo

sukurta kontrolds sistema, padedanti

siektitokiq tikslq:
5.1. laikytqsi teises aktq, reglamentuojandiq lstaigos veikl4, reikalavimq;

5.2. saugotq turt4 nuo sukdiavimo, i55vaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ar kitq neteisetq veikq;

5.3. vykdytq veiklq laikydamasis patikimo finarisq valdymo prirrcipo, grindZiamo ekonomiSkumu,
efektyvumu ir rezultatyvumu;
5.4. teiktq patikimq, aktuali4, iSsami4 ir teisingq informacij4 apie savo finansinq

6. Vidaus kontrotes politika

-

ir kit4 veikl4.

lstaigos veiklos sridiq vidaus kontrol€s tvarkos apra5q, taisykliq ir

kitq dokurnentq, skirtq vidaus kontrolei {staigoje sukurti ir igyvendinti, visuma.
1.

7. [staigos rizika

-

tikimybe, kad del fstaigos rizikos veiksniq lstaigos veiklos tikslai
igyvendinti arba bus igyvendinti netinkamai ir delto jis gali patirti nuostoliq.
8. fstaigos rizikos valdymas

-

lstaigos rizikos veiksniq nustatymas, analize

nebus

ir priemoniq, kurios

sumaZintq arba paSalintq neigiam4 poveiki fstaigos veiklai, parinkimas.

9. lstaigos veikl4 reglamentuojandiq istatymq ir kitq teises aktq s4ra5as:

Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtintais Vie5ojo sektoriaus apskaitos

ir

finansinds

atskaitomybes standartai;

2001 m. lapkridio

6 d. Lietuvis Respublikos

Buhalterines apskaitos lstatymas

Nr. IX-574

su

gal iojandiai s pakeiti mai s;

2007 m. birZelio 26 d. Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymas Nr. X-1212
su galiojandiais pakeitimais;

1990 m. liepos 30

d. Lietuvos Respublikos BiudZeto sandaros istatymas Nr.I-430 su galiojandiais

pakeitimais;

2001 m. geguZes 14

d. Lietuvos

Respublikos valstybes biudZeto
gal iojandiais

Respublikos vyriausybds nutarimas

Nr.543,,Del

Lietuvos

ir savivaldybiq biudZetq sudarymo ir vykdymo taisykliq patvirtinimo"

su

pakeitimais;

2003 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymas Nr.lK-l84,,DeI Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto ir savivaldybiq biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijos patvirtinimo" su
gal

iojandiais pakeitimai s;

2018 m. liepos I I d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimas Nr.679 ,,Del mokymo

leSq

apskaidiavi mo, paskirstymo ir panaudoj imo tvarkos apra5o patvirtin imo";

2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybes

ir

savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ darbq istatymas Nr. XIII-198 su galiojandiais pakeitimais;2017

m. birZelio

2l d. Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimu

valstybes ir savivaldybiq imonese, istaigose

2016 m. rugsejo 14

d. Lietuvos

Nr. 496 patvirtintas "Darbo laiko reZimo

ir organizacijose nustatymo

apra5as";

Respublikos Vyriausybes istatymu NT.XII-2603 patvirtintas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas su galiojandiais pakeitimais;

Kiti galiojantys teises aktai.
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II

SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMAS
10.

Vidaus kontrolds principai:

10.1. tinkamumas

vidaus kontrole pirmiausia turi

-

b[ti igyvendinama

tose lstaigos veiklos srityse,

kuriose susiduriama su didZiausia rizika;

-

10.2. efektyvumas

vidaus kontroles igyvendinimo s4naudos neturi virSyti del atliekamos vidaus

kontroles gaunamos naudos;
10.3. rezultatyvumas
10.4. optimalumas

- turi b0ti pasiekti vidaus

kontroles tikslai;

vidaus kontrole turi bUti proporcinga rizikai ir nepertekline;

-

10.5. dinamiSkumas

vidaus kontrole turi briti nuolat tobulinama atsiZvelgiant ipasikeitusias

-

lstaigos veiklos s4lygas;
10.6. nenutr[kstamas funkcionavimas
I

- vidaus

kontrole turi bDti lgyvendinama nuolat.

l. Vidaus kontroles elementai:

-

11.1. kontroles aplinka

lstaigos organizacine strukt0ra, valdymas, personalo valdymo politika,

vadovq, darbuotojq profesinio elgesio principai ir taisykles, kompetencija ir kiti veiksniai. tlrrintys itakos
vidaus kontrol€s igyvendinimui ir kokybei;
11.2. rizikos vertinimas

I1.3. kontroles veikla

rizikos veiksniq nustatymas ir analize;

-

- fstaigos veikla, kuria siekiama sumaZinti neigiam4 rizikos veiksniq poveiki

lstaigai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikimq, funkcijq atskyrimq, prieigos prie turto ir dokumentr;

kontrolg, veiklos

ir

rezultatrl perZiur4. veiklos prie2iurq

ir kitq

fstaiuos vadovo nustatvtll reikalavirrrl

laikym4si;
11.4. informavimas

ir komunikacija- su vidaus kontrole susijusios aktualios,

iSsamios, patikimos

ir

teisingos informacijos gavimas ir teikimas laiku vidaus ir iSores informacijos vartotojams;

I1.5. stebesena- nuolatinis ir (arba) periodinis stebejimas ir vertinimas, kai analizuojama, ar vidaus
kontrole lstaigoje igyvendinarna pagal lstaigos vadovo nustatytq vidaus kontroles politikq ir

arii atitinka

pasikeitusias veiklos s4lygas.
12. [staigos vadovas:

12.1. uLtikrina vidaus kontroles elementus ir vidaus kontrolei keliamus reikalavimus:

valdymo politikq,
lstaigos organizacinQ strukt[r4, valdym4, personalo
r'eiksrrirrs- tttrittciLts
vadovr4. darbuotojq profesinio elgesio principLrs ir taislliles. konrpetenci.iq ir kitLrs

l2.l.l.

kontrolds aplink4

-

itakos vidaus kontroles igyvendinimui ir kokybei;
12.1.2. rizikos vertinim4

-

rizikos veiksniq nustatym4

it

analizE;
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12.1.3. kontroles veiklq

-

lstaigos veiklq, kLrria siekiarna sumaZinti neigiarnq rizikos veiksniq

ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4, prieigos prie turto ir
kontrolg, veiklos ir rezultatq perLiirq, veiklos prieZi[r4 ir kitq {staigos vadovo nustatytq

poveiki [staigai
dokumentq

reikalavimq laikym4si

;

12.1.4. informavim4 ir komunikacij4

-

su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios, patikimos

ir

teisingos informacijos gavimq ir teikimq laiku vidaus ir i5ores intbrmacijos vartotojams;

l2.l .5.

stebesen4

-

nuolatini ir (arba) periodini

stebej

imq ir vertinim4 , kai analizuojama, ar vidaus

kontrole lstaigoje igyvendinama pagal lstaigos vadovo nustatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar

ji atitinka

pasikeitusias veiklos s4lygas;
12.2. nustato vidaus kontroles politikq;
12.3. teikia Finansq ministerijai infbrmacijq apie vidaus kontroles jgyvendinirn4.

ir prieZi[ros veikl4 pagal
funkcijas, priZi[ri vidaus kontroles igyvendinim4 lstaigoje ir jos atitikti fstaigos vadovo

13. Darbuotojai, vykdantys reguliari4 lstaigos veiklos sridiq valdymo
pavestas

nustatytai vidaus kontroles politikai.
14.

Finansq valdymo principai:

14.l. ekonomiSkumas
14.2. efektyvumas

-

-

minimalus iStekliq panaudojirnas uZtikrinant vykdomos veiklos kokybg;

geriausias naudojamq i5tekliq ir vykdomos veiklos (kiekio, kokybes

ir

laiko

poZiIriu) santykis;
14.3. rezultatyvumas

- nustatytq veiklos

tikslq ir planuotq rezultatq pasiekimo lygis.

15. Finansineje atskaitomybeje informacija apie finansing

ir kitq veik14 turi bDti patikima, aktuali,

iSsami ir teisinga.
16. Dalis vidaus kontroles yra finansq kontrole.

Finanstl kontrolO lstaigoje atliekama laikantis tokio

nuoseklumo:
16.1. i5ankstine finansq kontrold, kurios paskirtis

-

priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su

turto panaudojimu, prieS juos tvirtinant lstaigos vadovui, nustatyti, ar lkine operacija yra teiseta, ar
dokumentai, susijg su [kines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintq
asignavimq;
16.2. einamoji finansq kontrole, kurios paskirtis

-

uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku bDtq vykdomi

lstaigoje priimti sprendimai del turto panaudojimo;
16.3. paskesne finansq kontrole, kurios paskirtis

-

nustatyti, kaip yra ivykdyti lstaigos priimti

sprendimai del turto panaudojimo.
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17.

Atsakingi asmenys uZ finansq kontrolg:

- uZ finansq kontrolg

17.1. kai apskaita organizuojama centralizuolai

bei

jo

paskirti darbuotojai

ir

yra atsakingi fstaigos vadovas

centralizuotos apskaitos istaigos vadovas bei

jo

paskirti centralizuotos

apskaitos istaigos darbuotojai.
18.

Kontroles aplinkq apibudina Sie principai:

18.1. profesirrio elgesio principai

ir taisykliq,

elgesio principq

ir taisykles

vengia vieSqiq

ir

-

fstaigos vadovas

ir darbuotojai laikosi

profesinio

privadiq interesq konflikto. fstaigos vadovas formuo.ja

teigiam4 darbuotojq poZi[ri i vidaus kontrolg;

18.2. kompetencija

patirties

ir

-

lstaigos siekis, kad darbuotojai turetq tinkam4 kvalifikacij4, pakankamai

reikiamq igudZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti

ir

atsakomybei uZ vidaus

kontrolg suprasti;
18.3. valdymo

filosofija ir vadovavimo stilius

politikq, proced[ras

ir

-

lstaigos vadovas palaiko vidaus kontrolE. nLrstato

formuoja praktik4, skatinandiq

ir

motyvuojandi4 darbuotojus siekti geriausiq

veiklos rezultatq, priZi0ri, kaip !gyvendinama vidaus kontrole;

fstaigos patvirtintoje organizacineje strukt[roje nustatymas
atskaitingumas, pareigos vykdant lstaigos veiklq ir jgyverrdinant vidaus kontrolg.

18.4. organizacine strukt[ra
pavaldumas

ir

-

Organizacine struktilra detalizuota pareigybiq si1ra5e. padaliniq nuostatuose

ir

darbuotojq pareigl,bitr

apraSymuose;

18.5. personalo valdymo politika

ir praktika -

[staigos personalo politika, kuri skatina pritraukti,

ugdyti ir iSlaikyti kompetentingus darbuotojus.
19.

Kontroles veikl4 apibiidina 5ie principai:

19.l. kontroles priemoniq parinkimas

ir tobulirrinlas -

parenkanros

ir

tobulinanros rizikq iki

toleruojamos rizikos maZinandios kontrolds priemones:
19.1.1. igaliojimq, leidimq suteikimas

-

uZtikrinama, kad

b[tq atliekamos tik

{staigos vadovo

nustaty,tos procediiros;

19.1.2. prieigos kontrole

-

sumaZinama rizika, kad

turtu

ir

dokurnentais nar,rdosis neigalioti

(nepaskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti rruo neteisetq veikq;
19.1.3. funkcijq atskyrimas

-

lstaigos padaliniq uZdaviniai

ir

funkcijos priskiriami atitinkamoms

darbuotojq pareigybems, kad darbuotojui (-ams) neb[tq pavesta kontroliuoti visq funkcijq (leidimo
suteikimo, atlikimo, registravimo

ir patikrinimo),

siekiant sumaZinti klaidq, apgauliq

ir kitq

neteisetq

veikq rizikq;
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19.1.4. veiklos

ir rezultatq

perZiDra

-

periodi5kai perZi[rimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai,

jq atitikti lstaigos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla teis€tumo,
efektyvumo ir rezultatyvumo poZiDriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos

siekiant uZtikrinti
ekonomiSkumo,

rezultatai su planuotais ir (arba) prae.iusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais:
19.1.5. veiklos prieZi0ra

-

priZiDrirna lstaigos veikla (uZduodiq skyrimas, perliura ir tvirtinimas),

jo pareigos ir
periodiSkai uZ ji atsiskaitoma;

kad kiekvienam darbuotojui bDtq aiSkiai nustatytos
kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus
19.2. technolog,jq naudojimas

-

atsakomybd, sistemingai priZi[rimas

parenkama ir tobulinama technologrjq veikla (valdymo

ir kontroles

mechanizrnq. uZtikrinandiq [staigos informaciniq technologi.iq sistemq veikl4 bei tinkamq rrustaty,trl

veiklos priemoniq kontrolg, kilrimas, saugos politikos taikymas, informaciniq technologijq isigijimo,
prieZiiiros ir palaikymo procesq kontrole ir kita veikla);
19.3.

politikas

politikq ir procedDrq taikymas

-

kontroles veikla igyvendinama taikant atitinkamas [staigos

ir

procedIras. Vidaus kontrole reglamentuojama nustatant lstaigos tikslus, organizacing
strukturq, veiklos sritis ir vidaus kontroles procedIras (pavyzdZiui. struktIrindse schemose, politikose.

tvarkq apraSuose, taisyklese ir kituose dokumentuose).
20. Informavimas

ir komunikacija:

-

20.l. vidaus komunikacija

nenutr[kstamas informacijos perdavimas [staigoje, apimantis visas

lstaigos veiklos sritis ir organizacing struktur4. Tiek lstaigos vadovas, tiek darbuotojai turi

b[ti informuoti

apie veiklos rezultatus, pokydius, rizikq ir vidaus kontrolds veikimq. Vidaus informacijos vartotojai turi
tarpusavyj e keistis informacij a;

20.2. iSores komunikacija
gavimas

i5

-

jq naudojant Istaigoje

informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir informacijos
idiegtas komunikacijos priemones.

2l . Informacin6 apskaitos sistema.

21.1. lnformacine sistema

-

inforrnacijos apdorojimo procesus (duomenq ir dokumentq tvarkymo,

skaidiavimo, bendravimo nuotoliniu bldu

ir t. t.) vykdanti

sistema, kuri veikia informaciniq

ir

ry5iq

technolo gij q pagrindu.

21.2. lnformacing sistemq sudaro keturi pagrindiniai komponentai: technine iranga, programine
iranga, duomenys ir Zmones.

21.3. Siekiant uZtikrinti tinkam4 informacijos saugq, kornpiuteriniq operacijq

vientisumq,

visiems subjekto informacines sistemos
ldiegiamos bendrosios kontroles proced[ros, kurios taikomos
komponentams, procesams ir duomenims.
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21.4. ldiegtos kontroles procedDros yra su duomenq ivestimi, apdorojimu, duomenq bazemis ir
duomenq gavimu susijusios kontroles proced[ros, kuriq tikslas yra uZtikrinti ira5q (buhalteriniq

ir ne tik)

ir patikimumE. [diegtos kontroles procedDros gali b[ti atliekamos rankiniu ir (arba)
automatiniu bldais. Priklausomai nuo sub.iekto veiklos pobtidZio ir sudetingumo. subjektas derina
iSsamum4, tikslumE

automatiniu ir rankirriu bldu atliekamas kontroles proced[ras.
22. Informacines apskaitos sistemos kontrole.

Nustatoma,

kiek galima pasitiketi lstaigos taikomosiose programose idiegtomis

kontrol6s

procedlromis, kuriq metu nustatoma ar duomenys neiSkraipomi:
1) ivedant duomenis i konkredi4 taikom4j4 program4;

2) tvarkant duomenis konkredioje taikomojoje programoje;

3) iSvedant duomenis i5 konkredios taikomosios programos;

4)

apsaugant klasifikatoriq (pvz., euro

ir

uZsienio valiutq kursq, mokesdiq, ilgalaikio turto

nusidevejimo normatyvq) duomenis.
23. Finansq kontroles s4sajos su vidaus kontrole.

23.1. Vidaus korrtrol6s apimtis priklauso nuo vertinamo ob.iekto..leigu vertinarni lstaigos atitinkarno

ataskaitinio laikotarpio

Ikiniq operacijq ir iikiniq ivykiq duomenys ir jq

atskaitomybeje, tai vertinamos

pateikimas finansineje

[kiniq operacijq ir [kiniq ivykiq dokumentavimo, registravimo,

apskaitos,

pateikimo finansineje atskaitomybeje kontroles proced[ros. Jeigu vertinama visa subjekto vykdoma veikla,
atskiros veiklos riiSys, atliekamos funkcijos, tai vertinamos

su

jornis susijusios kontroles procedIros.

23.2. Atliekant vidaus korrtrolg analizuo.iami planuojami atlikti. atliekarni

ir atlikti veiksnrai.

planuojamos vykdyti, vykdomos ir ivykdytos proced[ros (vadybine apskaita).
23.3. Atliekant finansq kontrolg analizuojami finansiniai dokumentaijau atliktq operacijq (buhalterine
apskaita).

24. [staigos duomenq kaupimas

ir perdavimas.

25. Finansq kontroles procediiros:
25.1. pirminiq dokumentq gavimo lstaigoje kontrole;

25.2. pirminiq dokumentq itraukimo i apskait4 kontrole;
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5.3. atsiskaitymq atiti kimo sutartiniams isipareigoj imams kontrole;

25.4. mokejimq atitikirno s4rlatai kontrold;
25.5.

pi rki

mq

at

iti ki nras

nustatytolls

procedLt ronl s kotltro I e:

25.6. finansavimo sumq gavimo, naudojimo, perdavimo, gr4zinimo kontrole;
25.7 . pajamq

uZdirbimo kontrole.
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26. Darbuotojq pareigos
26.

l. kontroles funkcijos

ir atsakomybe atliekant finansq kontrolg:

nurodomos pareigybes apralyme;

26.2. uiltil<ri nama, kad kontrol iuoj amos operac ij os nesidub I iuoj a;

26.3. uLtikrinama, kad atliekamos operacijos nepriklauso nuo darbuotojq atostogq, ligos

ir

kitq

nebuvo darbe atvejq;
26.4. suteikiami igaliojimai gauti dokumentus, paai5kinimus, kit4 reikaling4 informacij4;

26.5. organizuotas griZtamasis ry5ys, darbuotojas gali matyti kontroles iSvadq;
26.6. suteikta galimybe taisyti aptiktus neatitikimus;
26.7 . nustatytos proceduros aptiktq

neatitikimq korekcij os;

26.8. darbuotojq atsakorrrybe apibreLiama vidaus darbo tvarkos taisyklise ir tinansq kontroles taisyklese.

III SKYRIUS
rSaNrsuNE FTNANSU KoNTRoLE
27. UL iSanksting finansq kontrolq yra atsakinga Savivaldybes jstaigq buhalterines

apskaitos

tarnyba:

27.1. iSanksting finansq kontrolg, kurios metu nustatoma, ar [kines operacijos bus atliekamos
nevirSijant lstaigai patvirtintq biudZeto asignavimq, ar ketinamos vykdyti [kines operacijos atitinka
patvirtintas biudZeto programll sqmatas

ar

leSas, numatytas

i5 kitq finansavimo Saltiniq, ar

Dkines

operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ukine operacija yra teisdtal
27

.2. tinkam4 apskaitos po I itikos j gyvend ini mq I stai goj e;

27.3. vykdydamas iSanksting finansq kontrolg, pasiraSo arba atsisako pasira5yti atitinkamus
dokumentus, leidZiandius atlikti iikinq ar finansing operacij4;

27.4. pasiraSydamas [kines ar finansines operacijos dokumentus, para5u ir data patvirtina, kad [kine

ar finansind operacija yra teiseta, dokumentai. susijg su ukines ar finansines operacijos atlikimu. yra
tinkarnai parengti
leSq, numatytq i5

ir kad Ikinei ar flnansinei operacijai atlikti pakaks patvirtintq

biudZeto asignavimq ar

kitq finansavimo Saltiniq;

27.5. jeigu i5ankstines finansq kontroles metu nustatoma, kad [kine ar finansin€ operacija yra
rreteisdta arba kad

jai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq,

kad Dking ar finansing

operacij4

pagrindZiantys dokumentai yra netinkamai parengti, Ukines ar finansines operacijos dokumentai grqZinami

juos rengusiam darbuotojui. Nustatgs Siuos faktus, privalo atsisakyti pasiraSyti [kines ar

flnansines

operacijos dokumentus ir, nurodydami atsisakymo prieZastis, apie tai ra5tu informuoti direktoriq, kuris
gali atsisakyti tvirtinti [king ar finansing operacij4.
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