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I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sios finansq kontroles taisykles (totiau - Taisykles) parengtos vadovaujantis

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birzelio 29 d, isakymuu Nr. lK-l95,.Del vidaus

kontroles ! gyvend ini mo vie5aj ame jurid in iame asmenyje'0,

2. Taisykles nustato finansq kontroles reikalavimus, kuri valdo, naudo.ia valstybes (ar

savivaldybes) turtq, juo disponuo.ia ir numato teisetus sutartinius isipareigojimus tretiesiems

asmenims bei patikimus tinansq valdyrno principus'

II. SKYRIUS
FINANSV KONTROLES TIKSLAI

3. Lop5elio- darZelio vidaus finansq kontrole turi uZtikrinti, kad bUtq pasiekti Sie

tikslai:

3.1. LopSelio-darZelio finansine veikla bDtq vykdoma istatymq, kitq teises aktq

nustatyta tvarka pagal strateginius ar kitus veiklos planus ir programas;

3.2. LopSelio-darZelio turtas bei !sipareigojimai tretiesiems asmenims bfitq apsaugoti

nuo sukdiavimo, iS5vaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo ar kitq neteisetq veikq;

3,3. LopSelis-darZelis vykdydama veikl4 laikytqsi patikimo finansq valdymo principq;

3.4, Informacija apie lopSelio-darLelio finansinE veiktq b0tq teisinga ir pateikiama

teises aktq nustatyta tvarka'
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4' Kiekvienais metais lopselio-darzelio direktorius lvertina finansq valdymo rizikosveiksnius ir toleruojam4 rizikos lygi. Nustadius rizikos veiksnius, isanalizuojama, koks gali bfrtiiq poveikis ir parenkamos kontrores proceduros jiems vardyti.

5. Lopselio-darzerio direktorius kiekvienq metq pradzioje su darbuotojais
inicijuo'iandiais ir atl.iekandiais Dkines operacijas, su apskaitos darbuotojais surengia pasitarimq,kurio metu primenajq pareigas finansq kontroles srityje, patariakaip priziilreti finansq kontrolessistem4, aptaria varstybes kontrores ar vidaus audito iur,uuu, ir isvadas.6' Lopselio-darzelio direktorius uztikrina, kad istaigoje f)nansq kontroles atzvilgiuvyrautq pritariamasis poziuris, t. y, vadovai ir darbuotojai laikytqsi bendro teigiamo pozi'rio,vadovai skatina darbuotojus tobulinti kontroles p.oc"duras, rengti reikiamas vidaus tvarkas irtaisykles, taip par skatina jtl grieLtai laikytis.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI KONTROLES REIKALAVIMAI

7' Lopselyj e-darLelyie naudojamos organizacines priemones tikslams pasiekti: vidausl<ontroles tvarkos ir taisykres, darbuotoiq pareigq paskirstymas ir kitos priemones.8' Lopselyje-darLelyie yra parengtos ir direktoriaus patirtintos sios vidaus kontrolestvarkos ir taisykles:
8' l' Ilgalaikio ir trumparaikio turto, atsargq apskaitos tvarka;
8.2. Darbo laiko apskaitos Ziniara5dio pildymo tvarka;
8.4. Mokiniq nemokamo maitinimo organizavimo tvarka;
8.5.. Supaprastintq vie5qj q pirkimq taisykles;
8'6' Kiti, reikalingi mokykros veikrai, tvarkq aprasai ir lsakymai.9' Lopsel yj e'darLeryje fi nansq kontror e atr iekama toki u nuosekr um u :
9' l. ISankstine kontrore - kontrore, atriekama pries jgyvendinant f.inansinius
sprendimus, kurie gali b0ti priimami tik tada, kaijuos patvirtina atsakingas uz kontrolgdarbuotojas.

Isankstine kontroles metu nustatoma projekto, lsipareigojimo arba sandorio tikslingumas, arlesos tam tikslui numatytos s4matoje, ar tam pakanka les!. los paskirtis - neleisti neracionaliainaudoti lesq, materialiniq vertybiq, vertinti, kiek yra pajamq ir kiek galima darytiislaidq;9.2. Einamoji r<ontrore - resq naudojimo metu atriekama kontrore. si".i. r..ril[,dalyje yra svarbu atskirti iikiniq operacijq tvirtinimo, vykdymo, ltraukimo j apskait4 bei turtosaugojimo f'unkcijas' Jos paskirtis - uztikrinti, l<ad lesos ir materialines vertybes bLitq naudojarnospagal pasl<irtj, tinkamai saugomos ir jtraukiamos j apskait4;



9.3. Pasl<esnioji kontrole - lcontrole parraudojus le5as, kurios metu til<rinami.iau atlil<ti

susijg veil<smai, siel<iant nustatyti, ar teisetai ir pagal pasl<irti panaudotos leSos ir rnaterialines

vertybes, ar nebuvo jstatymq paZeidimq, piktnaudZiavimq.

V. SKYRIUS

PAGRINDINIAI KONTROLES KLAUSIMAI

10. Vykdant iSanksting, einamqlq ir paskesniqj4 kontrolq nustatyti Sie pagrindiniai

l<ontroles klausimai:

10.1. Ar atliekama kontrole siekiant, l<ad visos [kines operacijos ir [kiniai ivykiai
bUtq fi ksuojami apskaitos dokumentuose;

10,2, Ar atliel<ar-nos 0kines operacijos patvirtintos tik atsakingq darbuotojq;

10.3. Ar [kiniq ivykiq ir iikiniq operacijq apskaitos dokumentai sura5omi laiku.

10,4. Ar visi isipareigojimai patvirtinti dokumentais;

I 0.5.A r isi parei goj i mu sumaZe.j i mas i r pad idej imas patvi rtintas apskaitos

dokumentais;

1 0.6, Ar visas turto judej imas rodomas apskaitoje.

10.7. Ar veiksmai, susijg su turtu, fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus ir pagal

atitinkamus dokumentus;

10.8. Ar turtas apskaitoje sugrupuotas j grupes ir turi inventoriaus numerius:

10.9. Ar uZ nenaudojama ir perduota naudoti turtq paskirti atsakingi darbuotojai,

10.10. Ar aiSki ir patikima turto iSdavimo naudotis sistema.

VI. SKYRIUS

ISaNTSTTNES FINANSU KONTROLtrS ATLIKIMAS

I l. Lop5ely.f e-darZelyje iSankstirrg finansq l<ontrolg atliel<a Jonavos rajono

savivaldybes administraci.jos centralizuoto biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriaus

vyresnioji specialiste, tvarkanti istaigos buhaltering apskaitq.

I 2. Jonavos rajono savivaldybes adm i n istracij os central izuoto bi udZeti n i q jstai gq

buhalterirres apskaitos skyriaus vyresnioji specialiste, atlieka iSankstinE finansq kontrolq,

ruZtikrina

l<ad istaigoje bfitq:

l2.l . Patvirtintas darbuotojq s4raSas, l<uriems suteikta teise suraSyti ir tvirtinti
apsl<aitos dol<umentus.

12,2, Apskaitos dokumentai laiku suraSomi, registruojami ir pateikiami centralizuoto

biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriui.



12.3. Nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, i5davimo ir nura5ymo tvarka.

12.4. Veiksmai susijg su turtu teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami i apskaitq tik
juos atlikus, bet ne ankSdiau.

12.5. VisiSl<ai nusidevejgs turtas itrauktas iapskaitq:
12.6. Nustatyta tvarka, l<aip nusidevejgs turtas ir turtas, kuris nebus naudoj imas

ateityje yra parduodamas aukciono budq arba nura5omas kaip netinkamas naudoti.

I 2,7, Nustatyta inventorizacijos tvarka ir periodi5kumas.

12.8. Sudarytos materialines atsakomybes sutartis su darbuotojais, igaliotais saugoti

turt4.

VII. SKYRIUS

EINAMOSIOS FINANSU KONTROLES ATLIKIMAS

13. [staigoje einamqj4 finansq kontrolE stebejimo (nuolatines prieZitiros) bDdu atlieka
d irektoriaus pavaduotojas 0kiu i.

I4. Nustatqs patvirtintq darbo procedilrq ir reikalavimq nesilail<ymo atvejus,

nede lsi ant tarnyb i n i u prane5imu i nformuoj a lop5el io-darZel io d irektori q.

15. Direktoriaus pavaduotojas tikiui atliekantis einamqj4 finansq kontrolg uZtikrina,
kad:

15.1. suraSant ir tvirtinant apskaitos dokumentus juos pasira5ytq atitinkamus

igal ioj im us turintys darbuotojai ;

15.2. Neb0tq atveju l<ai Ukine operacija pirma atliekama, o tada tvirtinama.
15.3. Apskaitos dokumentus pasiraSantys (tvirtinantys) darbuotojai turetq pakankamai

informacijos ir kompetencijos juos pasira5yti arba atmeS;ti.

l5.4.Aapskaitos dokumentus pasiraSantys (tvirtinantys) darbuotojai turetq jgaliojimus

ir bDtq objektyv0s priimdami sprendim4 atsisakyti vykdyti operacij4, jeiji yra neteiseta,

neekonomiSka, neefektyvi.
l5.5.Aptikus klaidq ir netikslumq apskaitos dokumentuose, nedelsiant imtqsi
priemoniq l<laidoms ir netikslumams iStaisyti, o klaidq taisymas bDtq atliekamas visuose su Dkine

operacij a susij usi uose dokumentuose.

15.6. Apskaitos dokumentas bDtq sura5omas nustatytu laiku po tikines operacijos
atlikimo.

15.7. Butq laikomasi turto pajamavimo, saugojimo, i5davimo naudoti ir nuraSymo

tvarkos.

15.8. Atliekant veiksmus, susijusius su turtu b[tq suraSomi apskaitos dokumentavo

apskaitos dokumentai neb0tq sura5omi prie5 atliekant veiksmus, susijusius su turtu.
15.9. Gautam (!sigytam) turtui bDtq suteikiamas inventoriaus numeris.

15.10. Perimdami naudotiturt4 darbuotojaiprisiimtq atsakomybg uZ jo naudojim4, o
turt4 naudojantys asmenys sugebetq juo tinkamai naudotis.



VIII. SKYTRIUS

PASKESNIOSIOS FINANSU KONTROLES ATLIKIMAS

16. Lop5elyje-darZelyje paskesniqj4 finansq kontrolE atlieka IopSelio-darlelio
direktorius.
17. Lop5elio-darZelio direktorius,'atliekantis paskesniqj4 kontrolg pastoviai turi atlikti
kontroles prieZiUrqt. y. turi nuolat vertinti kontroles funkcionavim4 ir, nustadius nereikalingos,
neekonomiSkos ir neefektyvios l<ontroles atvejus, turi imtis priemoniq trUl<umams paSalinti,
18. Lop5elio-darZelio direktorius atlil<gs pasl<esniqiq finansq kontrolg ir nustatEs, kad

ir kiti darbuotojai l<ontroles ir jos prieZiDros metu nustate patvirtintq darbo procedurq ir
reikalavimq

nesilaikymo atvejus, parengia kontroles efektyvumo ataskaitq. Kontroles efektyvumo ataskaitoje
turi b0ti nurodytas ataskaitiniais metais nustatytas klaidq ir netikslumq atvejq skaidius ir.jq
pobfidis.

Ataskaita pate i kiama lopSel i o-darLelio tarybai.
19. LopSelio-darZelio direktorius, atliekantis paskesniEj4 finansq kontrolg registrq
sudaryme priZiiri ar:

19.1. Nustatyta atvejq, kai darbuotojai, atsakingi uZ apskaitos registrq sudarymq ir
patikirnurnE, j q nepasira5e;

19.2. Nustatyta atvejq, kai duomenys nebuvo tikrinami prie5.iuos perkeliant
suvestinius apskaitos registrus ir todel buvo gautos neteisingos ataskaitos arba suvestiniai
registrai;

19.3. Nustatyta atvejq, kai apskaitos registrai buvo sudaryti paveluotai irvadovai bei

kiti darbuotojai laiku negavo reikiamos informacijos, todel buvo paveluotai parengtos ataskaitos;
I9.4. Nustatyta atvejLl, kai sudarant suvestinius apskaitos registrus ir ataskaitas teko
sugaiSti daug laiko persl<aidiuojant duomenis;

19.5. Nustadius auk5diau paminetus atvejus buvo imtasi priemoniq, siekiant to i5vengti
ateityje,

19.6. Nenustatyta atvejq, kai banko s4skaitq jplaukos ir i5laidos bei likudiai neatitiko
apskaitos registrq. Ar nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siel<iant to iSvengti

ateityje;

19.7. Nenustat[.a atvejq, kai mokejimai banko s4skaitq nebuvo ne buvo patvirtinti
atitinkamais dokumentais, leidZiandiais atlikti tokius mokejimus. Ar nustadius tokiq paZeidimq

buvo imtasi priemoniq, siekiant to iSvengti ateityje.
19.8. Nustatyta atvejq, kai dokumentuose uZfiksuotos ilkines operacijos ir ukiniai

ivykiai nebuvo itraukti i apsl<aitos registrus. Nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq,
siekiant to iSvengti ateityje;
19.9, Nustatyta atvejq, kai atliekant inventorizacij4 buvo nustatyta neatitikimq arba



tr0kumq;

19.10. Nustatyta atvejq, kai gautam (isigytam) turtui nebuvo suteiktas inventoriaus
numeris ir atvejq, kai buvo klaidingai suteikti inventoriaus numeriai arba buvo keli daiktai,
turintys

tuos padius inventoriaus numerius;

l9.ll. Nustatyta atvejq, kai apskaitoje buvo parodytas ne visas turto judejimas;
l9.l2.Nustatyta atvejq, kai ukines operacijos nebuvo patvirtintos atsakingq darbuotojq,
o nustadius tokiq paZeidimq buvo in,.tasi prevenciniq priemoniq, siekiant to isvengti ateityje;
l9.l3.Nustadius auk5diau iSvardintus paZeidimus buvo imtasi priemoniq, siekiant
to iSvengti ateityje.
19.14. Nenustatyta atvejq, kai isipareigojimai nebuvo pagristi apskaitos dokumentais.
Ar nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to i5vengti ateityje;
19.15. Nustatyta atvejq, kai 0kine operacija ir Ikinis jvykis iapskaitos registrus

itraukti kelis kartus. Nustadius tokiq paZeidimq buvo imtasi priemoniq, siekiant to i5vengti
ateityje,

IX. SKYRIUS

TINANSU KONTROLES SISTEMOS VERTINIMAS

20. Metq pabaigoje iki gruodZio 31 d. lop5elio-darZelio direktorius jvertina finansq
kontroles sistem4, parengia kontroles efektyvumo ataskait4 ir trtikumq Salinimo plan4.

21. Finansq kontroles b0kles ataskaita pasiraSyta lop5elio-darZelio direktoriaus
pateikiama savivaldybei kartu su metine finansine atskaitomybe.

X. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.Darbuotojai, kurie pasl<irti atlil<ti finansq l<orrtrolq, siekdarni uZtikrinti patil<im4
finansq valdymq ir apsl<ait4 bei tinkam4 flnansines atskaitomybes sudarym4, privalo laikytis 5iq

Taisykliq.
24. 'l'aisykles isigalioja nuo jq patvirtinirno dienos


