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YIESOSIOS ISTAIGOS TRAKV LIGONINES
VIDAUS KONTROLES POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vidaus kontroles politika (toliau - Politika) V5{ Trakq ligonineje (toliau - {staiga) - vidaus

dokumentas, reglamentuojantis vidaus kontroles organizavim4 [staigoje, kuriame detalizuojamas [staigos

vidaus kontroles politikos turinys, ivardijami vidaus kontroles tikslai, principai, elementai, dalyviai,

vidaus kontroles analize ir vertinimas bei reglamentuojama informacijos apie vidaus kontroles

igyvendinim4 ir veikimq {staigoje teikimo tvarka.

2. Politikoje vartojamos s4vokos:

2.1. Vidaus kontrole - lstaigos visq kontroles rfiSiq sistema, kuria siekiama uZtikrinti lstaigos

veiklos teisetumq, ekonomiSkum4, efektyvum4, rezultatyvumq ir skaidrum4, strateginiq ir kitq veiklos

planq igyvendinim4, turto apsaug4, informacijos ir ataskaitq patikimum4 ir i5samumq, sutartiniq ir kitq

isipareigojimq tretiesiems asmenims laikym4si bei su visu tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4.

2.2. Darbuotojai- fstaigos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutaftis.

2.3. Kitos Politikoje vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus

audito istatyme (toliau - [statymas), Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatyme, kituose teises

aktuose, reglamentuojandiuose vidaus kontroles sistemos funkcionavim4, apibreZtas s4vokas.

3. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu

ir Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. 1K-195 ,,Del vidaus

kontroles igyvendinimo vie5ajame juridiniame asmenyje" patvirtintu Vidaus kontroles igyvendinimo

vie5ajame juridiniame asmenyje tvarkos apra5u, atsiZvelgiant i istaigos veiklos pobudi bei ypatumus,

veiklos rizik4,organizacing struktiir4, personalo iSteklius, apskaitos ir informacinE sistem4, turto apsaugos

sistem4, kitus veiklos kontroles poreikio vertinimus.

4. Politika reglamentuoja pagrindines nuostatas del vidaus kontroles, o vidaus kontroles procesai,

kompetencijos, atsakingi asmenys, vidaus kontroles procedDros detalizuojami atskiruose lstaigos vidaus

teises aktuose, kuriq s4ra5as tvirtinamas Politikos priede.



5. Politikoje pateikiamos kiekvieno vidaus kontroles elemento apibtidinimas, pagrindiniai aspektai

bei taikytinos igyvendinimo priemones.

6. AtsiZvelgiant i nuolat kintandias {staigos ekonomines, reguliavimo ir veiklos s4lygas, rizikos

vertinimas atliekamas nuolat ir (arba) periodiSkai. Del Sios prieZasties vidaus kontroles politikos turinys

nuolat perZifirimas ir atnaujinamas.

II SKYRIUS
VIDAUS KONTROLE

PIRMAS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES TIKSLAI

7. Vidaus kontroles sistema kuriama ir palaikoma, atsiZvelgiant i veiklos ypatumus, teises aktus bei

kitus dokumentus, reglamentuojandius {staigos veikl4.

8. Vidaus kontrole skirta nustatyti ir valdyti didZiausias rizikas, su kuriomis fstaiga susiduria

vykdydama veiklq ir uZtikrinti, kad btitq pasiekti vidaus kontroles tikslai:

8.1. lstaigos veikla atitiktq galiojandius istatymus, jai taikomus teises aktq reikalavimus,

strateginius dokumentus bei vidaus politik4;

8.2. turtas, informacija bei kiti i5tekliai b[tq saugomi nuo praradimo, i5vaistymo, pasisavinimo,

neteiseto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, sukdiavimo ar kitq neteisetq veikq;

8.3. veikla bDtq lgyvendinama laikantis patikimo finansq valdymo principo, grindZiamo:

8.3.1. ekonomiSkumu, kuris suprantamas kaip minimalus iStekliq panaudojimas uZtikrinant

vykdomos veiklos kokybg;

8.3.2. efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamq i5tekliq ir vykdomos veiklos

(kiekio, kokybes ir laiko poZi[riu) santykis;

8.3.3. rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytq veiklos tikslq ir planuojamq rezultatq

pasiekimo lygis;

8.4. finansines operacijos atliekamos ir itraukiamos i apskait4 pagal teisingumo, apskaitos

iSsamumo, savalaikiSkumo ir teisetumo principus;

8.5. informacija apie lstaigos finansing ir kit4 veiklq tiekiama laiku, ji biitq patikima, aktuali, i5sami

ir teisinga.

9. Siekiant vidaus kontroles tikslq, kuriama ir uZtikrinama veiksminga vidaus kontrole, kurios dalis

yra finansq kontrole. Finansq kontrole {staigoje atliekama vadovaujantis Politikos 2 priede patvirtintomis

VSl Trakq ligonines finansq kontroles taisyklemis.



10. Vidaus kontrole |staigoje nama atsiZvelgiant i lstaigos veiklos ypatumus, laikantis

vidaus kontroles principq, apimant vidaus

kontroles igyvendinimo prieZiiir4 atliekandi

elementus, nustatant lstaigos direktoriaus, vidaus

darbuotojq pareigas, integruojant vidaus kontro[g i lstaigos

kontroles veikl4, apimant pagrindinius procesus (planavim4, atlikimq ir stebesenq), nuolat

tobulinant ir keidiant vidaus kontrolg, atsi iant i pokydius.

SKIRSNIS

VIDAU KONTROLES PRINCIPAI
I l. lstaigos vidaus kontrole a vadovaujantis Siais principais:

I l.l. tinkamumo - vidaus kontrole pi

kuriose susiduriama su didZiausia rizika;

iausia turi b[ti lgyvendinama tose {staigos veiklos srityse,

I 1.2. efektyvumo - vidaus kontroles

gaunamos naudos;

inimo s4naudos neturi vir5yti del atliekamos kontroles

I 1.3. rezultatyvumo - turi b[ti pasiekt vidaus kontroles tikslai ;

, b[ti proporcinga rizikai ir nepertekline;I 1.4. optimalumo - vidaus kontrole

1 1.5. dinami5kumo - vidaus kontrole i buti nuolat tobulinama atsiZvelgiant i pasikeitusias vie5ojo

juridinio asmens veiklos s4lygas;

I 1.6. nenutr[kstamo funkcionavimo - kontrole turi b[ti igyvendinama nuolat.

12. Vidaus kontroles tikslams pasi nustatomos ir vykdomos proced[ros atitinkandios vidaus

kontroles [gyvendinimo principus.

IAS SKIRSNIS

FIN VALDYMO PRINCIPAI
13. Finansq valdymo principai:

I 3. l. ekonomiSkumas-minimalus iq panaudojimas uZtikrinant vykdomos veiklos kokybg;

13.2. efektyvumas - geriausias iStekliq ir vykdomos I'eiklos (kiekio, kokybes ir laiko

poZi[riu) santykis;

13.3. rezultatyvumas - nustatytq vei

I 4. Finansineje atskaitomybeje info

iSsami ir teisinga.

tikslq ir planuotq rezultatq pasiekimo lygis.

acija apie finansing ir kit4 r'eikl4 turi btiti patikima, aktuali,

15. Dalis vidaus kontroles yra finansq kontrole. Finansq kontrole istaigoje atliekama laikantis tokio

nuoseklumo:



15.1. iSankstine finansq kontrole, kurios paskirtis - priimant arba atmetant sprendimus, susijusius

su turto panaudojimu, prie5 juos tvirtinant istaigos vadovui, nustatyti, ar [kine operacija yra teiseta, ar

dokumentai, susijg su iikines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengi ir ar jai atlikti pakaks patvirtintq

asignavimq;

15.2. einamoji finansq kontrole, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku bttq vykdomi

istaigoje priimti sprendimai del turto panaudojimo;

15.3. paskesne finansq kontrole, kurios paskirtis - nustatyti, kaip yra ivykdyti istaigos priimti

sprendimai del turto panaudojimo.

16. Atsakingi asmenys uZ Finansq kontrolg:

16.1. kai apskait4 organizuoja pati istaiga - uZ finansq kontrolg atsakingi istaigos vadovas ir jo

paskirti darbuotojai. Vyriausioji finansininke atsako uZ i5anksting finansq kontrolg. Tas pats darbuotojas

negali b[ti paskirtas atsakingu ir uZ i5anksting, ir uZ paskesng finansq kontrolg;

16.2.kai apskaita organizuojama centralizuotai - uZ finansq kontrolg yra atsakingi istaigos vadovas

bei jo paskirti darbuotojai ir centralizuotos apskaitos istaigos vadovas bei jo paskirti centralizuotos

apskaitos istaigos darbuotoj ai.

KETVIRTAS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLES ELEMENTAI
17. Siekiant igyvendinti pagrindinius vidaus kontroles tikslus pagal nustatytus principus, vidaus

kontrole skirstoma i Siuos tarpusavyje susijusius elementus:

17. l. kontroles aplink4;

17 .2. rizikos vertinimq;

I 7.3. kontroles veikl4;

I 7.4. informavim4 ir komunikacij4;

17.5. stebesen4.

PENKTAS SKIRSNIS

KONTROLES APLINKA
18. Kontroles aplinka - tai aplinka, kurioje vykdoma [staigos veikla ir darbuotojai igyvendina savo

pareigas, nurodytas pareigybiq apra5ymuose, ir kurioje funkcionuoja vidaus kontroles sistema. Kontroles

aplinka turi skatinti kiekvien4 darbuotojq laikytis nustatytq taisykliq, pabreZiant vidaus kontroles svarb4

ir vietq vidaus kontroles procese. Kontroles aplink4 apibudina Sie principai:



18.1. profesinio elgesio principai ir taisykles - fstaigos direktorius ir darbuotojai laikosi profesinio

elgesio principq ir taisykliq, vengia viesqjq ir privadiq interesq konflikto, lstaigos direktorius formuoja

teigiam4 darbuotojq poZiiiri ! vidaus kontrolg ({staigos darbo tvarkos taisykles, VieSqjq pirkimq

organizavimo taisykles, Rekomendacijos del veiksmq susidiirus su korupcinio pobldZio veika,

Nuotolinio darbo tvarkos taisykles ir pan.);

18.2. kompetencija - [staigos siekis, kad darbuotojai turetq tinkam4 kvalifikacij4, pakankamai

patirties ir reikiamq igUdZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti ir atsakomybei uZ vidaus

kontrolg suprasti (planuojama per metinius vertinimus, isivertinant veikl4 metq veiklos programoje irlar

individualiai);

18.3. valdymo filosoflrja ir vadovavimo stilius - [staigos direktorius palaiko vidaus kontrolg, nustato

politik4, proced[ras ir formuoja praktik4, skatinandi4 ir motyvuojandi4 darbuotojus siekti geriausiq

veiklos rezultatq, priZi[ri, kaip igyvendinama vidaus kontrole (darbuotojai motyvuojami priemonemis

numatytomis lstaigos darbo tvarkos taisyklese ir Darbo apmokejimo sistemoje, o taip pat atliekant metini

veiklos vertinim4;

18.4. organizacinb strukttira - [staigoje patvirtinta organizacine struktlra, kurioje nustatomas

pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant {staigos veikl4 ir igyvendinant vidaus kontrolg.

Organizacine strukttira detalizuojama {staigos nuostatuose, {staigos pareigybiq s4raSe, darbuotojq

pareigybiq apra5ymuose ir kituose dokumentuose ([staigos nuostatai, [staigos direktoriaus isakymas del

vidaus darbo strukt[ros);

18.5. personalo valdymo politika ir praktika - {staigoje formuojama tokia personalo politika, kuri

skatintq, pritraukti, ugdyti ir i5laikyti kompetentingus darbuotojus, taikomos tinkamos prevencines

priemones, skirtos darbuotojq darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe i5saugoti (Darbuotojq saugos ir

sveikatos, prie5gaisrines saugos instrukcijos, Kolektyvine sutartis, Mokytojq ir pagalbos specialistq

atestavimas ir pan.).

19. Pagrindines {staigos veiklos yra nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos prieZitiros istaigq

istatyme, lstaigos nuostatuose ir kituose teises aktuose.

20. [staiga yra atskaitinga Trakq rajono savivaldybes tarybai. [staigai vadovauja ir uZ jos veikl4

atsako fstaigos direktorius. lstaigos vadovas nustato lstaigos viding organizacing struktur4, tvirtina

pareigybiq sqraS4, nustato pavaldumq, funkcijas, atsakomybes ir atskaitomybq.



21. Personalo valdymo procesai (darbuotojq atranka, priemimas i darbq, atleidimas, darbo

apmokejimas, mokymai, veiklos vertinimas, skatinimas) yra reglamentuoti teises aktuose: lstaigos

darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis - Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2017 m. birZelio 2l d. nutarime Nr. 496 ,,Del Lietuvos Respublikos darbo kodekso

igyvendinimo",

22. Siekiant uztikrinti skaidrq ir efektyvq valdym4, vengiant galimq interesq konfliktq, darbuotojai

(tarnautojai, finansininkas, teisininkas), vie5qjq pirkimq komisijos nariai, pirkimq organizatoriai savo

privadius interesus deklaruoja Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo istatymo

nustatyta tvarka.

23. {staigoje idiegtos ir palaikomos informaciniq technologrjq sistemos, uZtikrinamas jq saugumas,

nenutrlkstama Siq sistemq, ypad susijusiq su duomenq, informacijos kaupimu, apdorojimu, naudojimu ir

saugojimu, veikla.

SnSras sKrRSNrs

RIZIKOS VERTINIMAS
24. Rizikos vertinimas - neigiamos itakos istaigos veiklai galindiq tureti aplinkybiq nustatymas ir

analizd.

25. Rizikos vertinimq apibudina Sie principai:

25.1. rizikos veiksniq nustatymas * nustatomi galimi rizikos veiksniai (iskaitant korupcijos rizikq),

turintys itakos [staigos tikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir ivertinami pokydiai, galintys reikSmingai

paveikti vidaus kontrolg istaigoje (i5ores aplinkos, teisinio reguliavimo, ekonominiq, fiziniq veiksniq)

pokydiq vertinimas, [staigos misijos, organizacines strukt[ros ir kitq pokydiq vertinimas). lstaigos

strateginio planavimo dokumentuose ai5kiai i5kelti veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir ivertinti su

jais susijusius rizikos veiksnius. Rizikai nustatyti sudaromas rizikos veiksniq s4raSas;

25.2. rizikos veiksniq analize - ivertinamas nustatytq rizikos veiksniq reik5mingumas ir jq

pasireiSkimo tikimybe bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq analizg rizikos veiksniai

sugrupuojami pagal jq svarb4 [staigos veiklai;

25.3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojamarizika, kurios valdyti nera poreikio

ar galimybes (gali b[ti toleruojama nereik5minga izika, kurios pasirei5kimo tikimybe maLa, o priemoniq

rizikai maZinti s4naudos yra dideles);



25.4. reagavimo i rizikq, numatymas - priimami sprendimai del reagavimo i reik5mingqizikq,

kurios pasirei5kimo tikimybe didele (numatomos priemones rizikai maZinti iki toleruojamos rizikos).

Galimi reagavimo i rizikqb[dai :

25.4.1. rizikos maZinimas - veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasireiSkimo tikimybg ir

(ar) poveiki veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika maZinama nustatant papildomas kontroles priemones

(tobulinant veiklos sridiq procesus). Prireikus parengiamas rizikos valdymo planas, numatant jame rizikos

maZinimo priemones, jq igyvendinimo terminus ir atsakingus uZ priemoniq igyvendinim4 darbuotojus;

25.4.2. rizikos perdavimas - rizikos perdavimas trediosioms Salims (pavyzdLiui, draudZiant ar

perkant tam tikras paslaugas);

25.4.3. rizikos toleravimas - rizikos prisiemimas, kai rizikos pasirei5kimo tikimybe ir poveikis

veiklai nevir5ija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokiq veiksmq rizlkai maZinti;

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

priemonemis neimanoma sumaZinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos.

26. AtsiLvelgiant i nuolat kintandias {staigos ekonomines, reguliavimo ir veiklos sqlygas, rizikos

vertinimas turi biiti atliekamas nuolat ir (arba) periodi5kai.

27. fstaigos vadovaujamas pareigas einantys darbuotojai yra atsakingiuLrizikos valdymo procesq

savo vadovaujamuose skyriuose ir privalo imtis priemoniq rizikai sumaZinti nustatant papildomas

kontroles priemones (tobulinant veiklos sridiq procesus).

SEPTINTAS SKIRSNIS

KONTROLES VEIKLA

28. Kontroles veikla - tai lstaigos veikla, kuria siekiama sumaZinti neigiamq rizikos veiksniq

poveiki lstaigai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4, prieigos prie turto ir

dokumentq kontrolg, veiklos rezultatq perZiiir4, veiklos prieZi[r4 ir kitq [staigos direktoriaus nustatytrl

reikalavimq laikymqsi.

29. Kontroles veikl4 apib[dina Sie principai:

29.1. kontroles priemoniq parinkimas ir tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizik4 iki

toleruoj amos rizikos maZinandios kontroles priemones :

29.1.1. igaliojimq, leidimq suteikimas - uZtikrinama, kad butq atliekamos tik lstaigos direktoriaus

nustatytos procediiros;



29.1.2. prieigos kontrole - uZtikrinama, kad turtu ir dokumentais naudosis igalioti (paskirti)

asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus apsaugoti nuo neteisetq veikq;

29.1.3. funkcijq atskyrimas - lstaigos uZdaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms darbuotojq

pareigybems, kad darbuotojui (-ams) nebutq pavesta kontroliuoti visq funkcijq, siekiant sumaZinti klaidq,

apgauliq ir kitq neteisetq veikq .'izikq. Darbuotojq pareigos ir atsakomybe nustatoma darbuotojq

pareigybiq apra5ymuose.

29.1.4. veiklos rezultatq perZifira - periodiSkai perZi[rimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai,

siekiant uZtikrinti jq atitikti lstaigos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla teisetumo,

ekonomi5kumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poZilriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos

rezultatai su planuotais ir (arba) praejusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais;

29.1.5. veiklos prieZiiira - priZi[rima {staigos veikla (uZduodiq skyrimas, perZiiira ir tvirtinimas),

kad kiekvienam darbuotojui btitq ai5kiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybe, sistemingai priZiiirimas

kiekvieno darbuotoj o darbas, prireikus periodi5kai uZ j i atsiskaitoma.

29.1.6. finansq kontrole (i5ankstine, einamoji ir paskesne) - procesas, kurio metu uZtikrinama, kad

fstaigos turto valdymas, naudojimas, apsauga ir disponavimas juo, sutartiniai isipareigojimai tretiesiems

asmenims atitiktq teisetumo bei patikimo finansq valdymo, grindZiamo ekonomi5kumu, efektyvumu ir

rezultatyvumu, principus. Finansq kontrole {staigoje atliekama vadovaujantis {staigos direktoriaus

patvirtintomis lstaigos finansq kontroles taisyklemis;

29.2. technologijq naudojimas - parenkama ir tobulinama technologrjtt veikla. fstaigoje idiegtos ir

palaikomos patikimos informaciniq technologijq sistemos, uZtikrinama saugi ir nenutrlkstama Siq

sistemq, ypad susijusiq su duomenq, informacijos kaupimu, apdorojimu, naudojimu ir saugojimu, veikla,

parengti veiklos tgstinumo planai. fstaigos darbuotojams taikoma Informaciniq ir komunikaciniq

technologijq naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka, patvirtinta fstaigos

direktoriaus.

29.3. politikq ir proced[rq taikymas - kontroles veikla igyvendinama taikant atitinkamas fstaigos

politikas ir procediiras. Vidaus kontrole reglamentuojama nustatant lstaigos tikslus, organizacing

struktfir4, veiklos sritis ir vidaus kontroles procediiras.



ASTUNTAS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

30. Informavimas ir komunikacija - su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios, patikimos ir

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

31. Informavim4 ir komunikacij4 apibudina Sie principai:

31.1. informacijos naudojimas - fstaiga gauna, rengia ir naudoja aktuali4, iSsami4, patikim4 ir

teisingq informacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikalavimus ir palaikandiq vidaus kontroles veikimq;

31.2. vidaus komunikacrja - nenutrflkstamas informacijos perdavimas [staigoje, apimantis visas

lstaigos veiklos sritis ir organizacing struktiir4. Tiek lstaigos direktorius, tiek darbuotojai turi buti

informuoti apie veiklos rezultatus, pokydius, rizik4 ir vidaus kontroles veikim4. Vidaus informacijos

vartotoj ai turi tarpusavyj e kei sti s informacij a :

31.2.1. vidaus komunikacija [staigoje vyksta bendraujant gyvai, elektroniniu pa5tu, telefonu,

naudojant komunikacijos kanalus, programas, esant poreikiui rengiami susirinkimai;

31.2.2. {staigoje tinkamai igyvendinamas reguliarus {staigos darbuotojq ir jq atstovq informavimas

ir konsultavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis;

31.3. i5ores komunikacija informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir

informacijos gavimas i5 jq naudojant [staigoje idiegtas komunikacijos priemones:

31.3.1. [staigos vie5i prane5imai skelbiami [staigos interneto svetaineje;

31.3.2. apie korupcij4 Trakq rajono savivaldybei pavaldZiose istaigose galima prane5ti elektroniniu

pa5tu korupcija@trakai.lt, anonimi5kai pateikti skund4 i Asmenq pageidavimq, pasi[lymq ir pastabq

deZutg (Savivaldybes priimamajame).

DEVINTAS SKIRSNIS

STEBESENA

32. Stebesena - nuolatinis ir (arba) periodinis stebejimas ir vertinirnas, kai analizuojama, ar vidaus

kontrole lstaigoje igyvendinama pagal Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

33. Stebesen4 apib[dina Sie principai:

33.1. nuolatine stebesena ir (ar) periodiniai vertinimai - atliekama reguliari fstaigos valdymo ir

prieZi[ros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrole [staigoje igyvendinama

pagal 5i4 Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusiais veiklos s4lygas:



33.1.1. nuolatine stebesena - integruota ikasdieng fstaigos veiklq ir atliekama darbuotojams

vykdant reguliari4 (atitinkamq {staigos veiklos sridiq) valdymo ir prieZi0ros veiklq bei kitus veiksmus

pagal pavestas funkcij as (atliekant pareigas) ;

33.1.2. periodiniai vertinimai- jq apimti ir daZnumq lemia lstaigos rizikos vertinimas ir nuolatines

stebesenos rezultatai (nustadius tam tikrus veiklos trfikumus).

33.2. trUkumq vertinimas ir prane5imas apie juos - apie vidaus kontroles trfikumus lstaigoje,

nustatytus nuolatines stebesenos ir (ar) periodiniq vertinimq metu, turi b[ti informuotas lstaigos

direktorius ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai.

DESIMTAS SKIRSNIS

VIDAUS KONTROLES DALYVIAI

34. lstaigos vidaus kontroles dalyviai: [staigos direktorius, {staigos vadovaujandias pareigas

einantys darbuotojai ir skyriq vadovai:

34.1. lstaigos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose lstaigai nustatytq tikslq,

uZtikrina vidaus kontroles (apimandios nurodytus vidaus kontroles elementus ir atitinkandios vidaus

kontrolei keliamus reikalavimus) sukfirim4 fstaigoje, jos igyvendinimq ir tobulinim4;

34.2. lstaigos direktorius nustato vidaus kontroles politik4;

34.3. kiekvienais metais savivaldybes ra5ytiniu pra5ymu ir nustatytu terminu teikia savivaldybei

informacij 4 apie vidaus kontroles igyvendinim4 istaigoj e.

35. {staigos darbuotojai, vykdantys reguliari4 {staigos veiklos sridiq valdymo ir prieZi[ros veikl4

pagal pavestas funkcijas (atlikdami nuolating stebesen4), priZiiiri vidaus kontroles igyvendinim4 {staigoje

ir jos atitikti Siai Politikai bei teikia fstaigos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams

informacijq apie vidaus kontroles ir rizikos valdym4, Politikos igyvendinimo tr[kumus ir rizikos

veiksnius.

35.1. Vidaus kontroles dalyviq pareigos ir atsakomybe nustatytos lstaigos darbuotojq pareigybiq

apra5ymuose ir kituose lstaigos vidiniuose teises aktuose;

35.2. uLlikrina, kad biitq pa5alinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZi[r4 atliekandiq darbuotojq,

kitq audito (vertinimo) vykdytojq nustatyti vidaus kontroles triikumai ir jq atsiradim4lemiantys veiksniai;

35.3. uZtikrina, kad kiekvienais metais bltq atliekama vidaus kontroles analize ir vertinimas,

atsiZvelgiant i vidaus kontroles stebesenos rezultatus.



36. darbuotojai, vykdantys reguliari4 istaigos veiklos sridiq valdymo ir prieZi0ros veikl4 pagal

pavestas funkcijas, priZi[ri vidaus kontroles igyvendinimq istaigoje ir jos atitikti istaigos vadovo

nustatytai vidaus kontroles politikai.

TREdIAS SKYRIUS

VIDAUS KONTROLES ANALIZE IR VERTINIMAS

37. lstaigos direktorius uZtikrina, kad kiekvienais metais atsiZvelgiant ividaus kontroles stebesenos

rezultatus biitq atliekama vidaus kontroles analize, apimanti visus vidaus kontroles elementus, kurios

metu biitq ivertinami [staigos veiklos trDkumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus

kontrole igyvendinama pagal Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas), vidaus kontroles

igyvendinimo prieZi[r4 atliekandiq darbuotojq pateikta informacija, vidaus ir kitq auditq bei vertinimq

rezultatai ir numatomos vidaus kontroles tobulinimo priemones.

38. Vidaus kontrole vertinama:

38.1. labai gerai - jei visa rizika nustatyta ir valdoma, vidaus kontroles tr[kumq nerasta;

38.2. gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontroles tr0kumq, neturindiq

neigiamos itakos {staigos veiklos rezultatams;

38.3. patenkinamai - jei visa rizika yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos valdymo yra vidaus

kontroles trDkumq, kurie gali tureti neigiamq itak4 fstaigos veiklos rezultatams;

38.4. silpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontroles

tr0kumai daro nei giam 4 itakq {stai gos veiklos rezultatams.

39. UZ vidaus kontroles istaigoje analizg ir vertinim4 atsakingas lstaigos direktorius ar jo paskirtas

kitas darbuotojas. Vidaus kontroles lstaigoje analize ir vertinimas uZ praejusius metus atliekamas iki

kiekvienq metq vasario l0 d.

40. Vidaus kontrole nuolat tobulinama, atsiZvelgiant i vidaus kontroles analizes ir vertinimo rezultatus

(pateiktas rekomendacijas ir pasiulymus) bei pritaikoma prie pasikeitusiq veiklos sqlygrl.

KETVIRTAS SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

41. lstaigos direktorius atitinkamo Trakq rajono savivaldybes administracijos struktflrinio dalinio

pra5ymu ir jo nurodytu informacijos teikimo terminu teikia informacij4 apie vidaus kontroles {staigoje uZ

praej usius metus igyvendinimq.

42. Teikiama informacija:

42.1. ar fstaigoje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;



42.2.kaip [staigoje kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atitinkanti vidaus kontroles principus

ir apimanti visus vidaus kontroles elementus;

42.3. ar atliekama vidaus kontroles analizd, apimantivisus vidaus kontroles elementus, ivertinami

lstaigos trtikumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;

42.4. ar pa5alinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZi[r4 atliekandiq darbuotojq ir kitq fstaigos

audito vykdytojq nustatyti vidaus kontroles triikumai ir jq atsiradimq lemiantys veiksniai;

42.5 . lstaigos vidaus kontroles vertinimas.

43. lstaigos direktorius Trakq rajono savivaldybes administracijos strukt[rinio dalinio nurodytu

informacijos teikimo terminu teikia Trakq rajono savivaldybes administracijos strukturiniam daliniui,

Politikos informacij4 apie vidaus kontroles igyvendinim4, taip pat paai5kinimus del vidaus kontroles

ivertinimo ,,Patenkinamai" ar,,Silpnai" ir numatytas taikyti vidaus kontroles tobulinimo priemones.

PENKTAS SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Visi uZ vidaus kontrolg [staigoje atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybiSkai atlikti savo

pareigas, siekti, kad vidaus kontrole {staigoje bltq veiksminga.

45. [staigos darbuotojai, pastebejg Sios Politikos paZeidimus, privalo apie juos informuoti {staigos

direktoriq.

46. lstaigos darbuotojai turi teisg teikti {staigos direktoriui si[lymus del Politikos nuostatq

tobulinimo.

47.U2, Sioje Politikoje nustatytq pareigq nesilaikym4, asmenys atsako Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.

48. Politika keidiama {staigos direktoriaus isakymu.



VSf Trakq ligonines direktoriaus
2020 m.lapkridio men. l1 d. isakymo Nr. V-34
Priedas I

VsI TRAKU LIGONINES VEIKLA REGLAMENTUOJAXTITT TEISES AKTU SARASAS

ES ir nacionaliniai teis6s aktai

l. Lietuvos Respublikos konstitucija;
2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksas;
3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymas;
4. Lietuvos Respublikos sveikatos prieZi[ros istaigq istatymas;
5. Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymas;
6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymas;
7. Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymas;
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymas ,,Del baziniq kainq patvirtinimo";
9. Valstybines akreditavimo sveikatos prieZi[ros veiklai tarnybos isakymai;
10. Kititeises aktai.

fstaigos vidaus teisds aktai (tvarkos, taisyklds, instrukcijos ir kt.)
l. {staigos istatai;
2. Vidaus darbo tvarkos taisykles;
3. Vidaus medicininio audito veiklos apra5as;

4. Medikamentq ir medicinines paskirties medZiagq isigijimo, sandeliavimo, i5davimo ligonines
padaliniams apskaitos apra5as;

5. Asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq laukimo eiliq valdymo tl'arkos apra5as;

6. Pacientq skundq nagrinejimo apra5as;

7. Kokybes vertinimo rodikliq stebesenos tvarkos apra5as;

8. Mirusiq pacientq medicinines dokumentacijos tvarkymo apraSas;

9. Darbuotojq elgesio kodeksas;
10. Pacientq izoliavimo tvarkos apraSas;

I l. Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykles;
12. Tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo tvarka;
13. Darbuotojq darbo apmokejimo tvarka;
14. Darbuotojq civilines saugos mokymo tvarkos apra5as;

15.2020-2022 mett4 Ekstremaliqiq situacijq prevencijos priemoniq plano patvirtinimo;
I 6. 2020-202 I metq korupcij os prevencij os programa;
17. Asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq koronaviruso organizavimo tvarkos patvirtinimo.
18. Asmens duomenq tvarkymo taisykles;
19. SaviZudybiq rizikos valdymo apra5as;

20. Pacientq registracijos pas gydytoj4 specialist4 tvarkos apraSas;

21. Mokamq paslaugq teikimo ir atsiskaitymo tvarkos apra5as;

22. Medicininiq atliekq tvarkymo tvarka.



V5[ Trakq ligonines direktoriaus
2020 m.lapkridio men. l1 d. isakymo Nr. V-34
Priedas 2

VIESOSIOS ISTAIGOS TRAKU LIGONINES

FINANSU KONT'ROLES TAISYKLEIi

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5oji istaiga Trakq ligonine (toliau - fstaiga) finansq kontroles taisykles (toliau - Taisykles)
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu, Lietuvos
Respublikos biudZeto sandaros istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterirnes apskaitos istatymu, Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m.

birZelio 29 d. isakymu Nr.lK-195 ,,Delvidaus kontroles igyvendinimo vie5ajame juridiniame asmenyje",
Lietuvos Respublikos finansq ministro 2018 m. rugpj[dio 28 d. isak.ymu Nr. lK-298 ,,Del vie5ojo
sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

2. Sios Taisykles reglamentuoja finansq kontroles organizavim4 ir qgkdymq fstaigoje bei darbuotojq,
dirbandiq pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) teises, pareigas beri atsakomybg finansq kontroles
srityje.

3. Finansq kontrole organizuojama ir atliekama atsiZvelgiant i fstaigos tikslus, funkcijas, veiklos
pobudi ir ypatumus, veiklos rizikq, organizacing struktDr4, nustatyt4 apskaitos politik4, apskaitos ir
informacing sistem4, turto apsaugos b[klg ir kitus vidaus tvarkos dokumentus.

4. Sios Taisykles remiasi pareigq atskyrimo, kompetencijos ir atsakomybes principais.
5. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respuhlikos vidaus kontroles ir vidaus

audito istatyme, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym€), Lietuvos Respublikos vie5ojo
sektoriaus atskaitomybes istatyme, Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatyme.

II. FINANSU KONTROLES TIKSLAI

6. Finansq kontroles tikslai - uZtikrinti, kad {staigoje:
6.1. btitq teisingai sudaromas ir nustatyta tvarka naudojamos [staigos le5os;

6.2. butq efektyviai, ekonomi5kai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirti naudojamas turtas;

6.3. butq laiku gaunama finansine informacija, sudaroma tiksli, patikima finansine atskaitomybe ir
kitos ataskaitos;



6.4. butq laikomasi teises aktq ir sutartiniq isipareigojimq.

III. PAGRINDINIAI FINANSV KONTROLES REIKALAVIMAI

7. Finansq kontrole lstaigoje turi b[ti organizuojama ir vykdoma taip, kad atitiktq Siuos kriterijus:
7. I . funkcionuotq nenutrflkstamai;
7.2. atliekama tinkamai - reikiama kontrole reikiamoje vietoje;
7.3. atliekama racionaliai, jos atlikimo s4naudos neturi vir5yti teikiamos naudos.

8. Atliekant finansq kontrolg, turi bDti laikomasi kontroles nuoseklumo:
8.1. i5ankstine finansq kontrole, kurios paskirtis - priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su

turto isigijimu, nuraSymu, leSq panaudojimu (toliau - turto panaudojimas) ir isipareigojimais tretiesiems

asmenims, prie5 juos tvirtinant direktoriui, ar [kine operacija yra teiseta, ar dokumentai, susijg su Dkines

operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintq reikalavimq. ISankstine
finansq kontroles funkcija turi bfiti atskirta nuo sprendimq iniciavimo ir vykdymo;

8.2. einamoji finansq kontrole, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku b[tq vykdomi

fstaigos priimti sprendimai del turto panaudojimo ir isipareigojimq tretiesiems asmenims;
8.3. paskesne finansq kontrole, kurios paskirtis - nustatyti, kaip yra ivykdyti lstaigos sprendimai del

turto panaudojimo.
9. Turi bUti uZtikrintas tinkamas pareigq atskyrimas, t. y., tas pats darbuotojas negali b[ti paskirtas

atsakingu ir uZ i5anksting, ir uZ paskesng finansq kontrolg.
10. Darbuotojas, atsakingas uZ i5anksting finansq kontrolg, gali dalyvauti vykdant einamqi4 finansq

kontrolg.
I l. Priimti sprendimai del turto panaudojimo arba prisiimamq isipareigojimq ir [kines operacijos turi

bDti dokumentuoti taip, kad butq galima atsektinuo priemimo ikivykdymo pabaigos. Turi b[ti laikomasi
teises aktq reikalavimq del turto apsaugos nuo neteisetq veiksmq. Turtas turi btiti nustatyta tvarka
inventorizuotas.

12. Turi biiti nustatytos ir patvirtintos priemones, uZtikrinandios kompiuterines informacijos sistemos
saugum4.

IV. FINANSV KONTROLES DIEGIMAS IR ATSAKOMYBE

13. fstaigos direktorius yra atsakingas uZ finansq kontroles diegim4 {staigoje, uZ tinkamq s4lygq
sudarymq finansq kontrolei vykdyti ir darbuotojq, atliekandiq Siose 'faisyklese nurodytas funkcijas,
kvalifikacijos lygi.

I 4. {staigos direktorius:
14.1. priZi[ri finansq kontroles veikim4 [staigoje, nuolat analizuodamas jos efektyvum4;
14.2. ulti}cina, kad bUtq laikomasi Taisykliq, teises aktq, strateginiq planq, programq, proced[irq,

darbo reglamentq, atsiZvelgta i veiklos ir finansines informacijos patikimum4, veiklos veiksmingum4,
turto apsaug4;

14.3. uZtikrina, kad biitq pa5alinti atsakingll asmenq nustatyti vidaus kontroles, iskaitant finansq
kontrolg, tr[kumai ir jq atsiradim4lemiantys veiksniai.



15. Direktoriaus isakymu paskirti pirkimq organizatoriai atlieka ,Ukinir{ operacijq, susijusiq su

vieSaisiais pirkimais, iSanksting kontrolg, t. y. nustato, ar iikine operacija yra teiseta, ar dokumentai, susijg

su 0kines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti.

16. lstaigos finansininkas atlieka visq [kiniq operacijq iSanksting kontrolg.
17. Nustadius neatitikimus ar tr[kumus (pateikti netinkami dokumentai, pateiktos nekokybi5kos

paslaugos ar prekes, paZeisti tiekimo terminai, neatitinka kiekiai ar kita), pirkimq organizatorius turi imtis
veiksmq Siems neatitikimams paSalinti. Kai nera galimybes iStaisyti nustatytus neatitikimus ar tr[kumus,
pirkimq organizatorius privalo ra5tu apie tai informuoti direktoriq nurodydamas prieZastis, del kuriq
atsirado neatitikimai ar tr[kumai, pateikdamas pasiDlymus del tolesnio sprendimo vykdymo. {staigos
direktorius nusprendZia, ar sustabdyti sprendimq vykdymq, ar leisti vykdyti [king operacij4 si[lomu
geriausiu bDdu.

18. Paskesng finansq kontrolg atlieka pirkimq organizatorius bei direlctoriaus paskirtas darbuotojas.

19. Apskaitos dokumentq registravimo apskaitos sistemoje, duomenq teisingo atvaizdavimo apskaitos

registruose, ataskaitq parengimo ir pateikimo einam4j4 finansq kontrolg v'ykdo lr ui: j4atsako vyriausiasis
buhalteris.

20. Vyriausiasis buhalteris yra atsakingas uZ sprendimo vykdymo rcperacijos itraukim4 i apskait4,

atlieka einamqj4 kontrolg reikalaudamas, kad visi operacij qpagrindLiantys dokumentai bfltq pateikti laiku
ir tinkamai sutvarkyti (vizuoti atsakingq darbuotojq, nustatyta tvarka patvirtintos kopijos ir kt.). Jeigu
pateikti ne visi dokumentai arba jie sutvarkyti netinkamai, finansininkas informuoja pirkimo
organizatoriq ir direktoriq.

2l . Vyriausiasis buhalteris pagal savo kompetencij4 atlikdamas einarnqj4 kontrolg patikrina, ar gauti

mokejimo dokumentai pateikti laiku, ar dokumentai pasira5yti ir antspauduoti, ar teisingi duomenys

iraSyti i s4skait4 faktur4, ar avansinis mokejimas apskaidiuotas teisingai. Atlikgs patikrinim4 parengia

mokejimo pavedimus. Mokejimo pavedimus darbuotojai perduoda direktoriui, kuris juos pasira5o.

22.leigu dokumentai mokejimui uZpildyti neteisingai, jie grqLinamii rengejams nurodant tr[ikumus.
Jeigu nepakanka le5q, mokejimai pateikti paveluotai, pateikti ne visi dokumentai, vyriausiasis buhalteris
privalo atsisakyti pasira5yti mokejimo dokumentus ra5tu pateikdamas atriisakymo motyvus. Vyriausiasis
buhalteris ivykdo tokipavedim4 tik gavgs ra5ti5k4 direktoriaus nurodymq vykdyti pavedim4.

v. FTNANSV KONTROLES PROCED0ROS

23. Finansq kontroles reikalavimai skirstomi pagal atskiras proced[ras, kurios yra:
23.1. ukiniq operacijq ir [kiniq i,.ykir+ registravimas:
23.1.1. atliktos [kines operacijos ir [kiniai ivykiai turi buti per nustatyt4 laikotarpi teisingai

fi ksuoj ami apskaitos dokumentuose;
23.1.2. visos atliekamos tikines operacijos turi bfiti patvirtintos atsakingq asmenq;
23.1.3. dokumentuose uZfiksuotos iikines operacijos ir tikiniai ivykiai turi biiti itraukti i apskaitos

registrus;
23.1.4. flkines operacijos ir Dkiniai ivykiai it4 pati apskaitos registrq turi b[ti itraukti vien4 kart4;

23.l.5.ukiniq operacijq ir flkiniq ivykiq apskaitos dokumentai turi biiti sura5omi laiku;
23.2. piniginiq le5q apskaita:
23.2.1. banko sqskaitq iplaukos ir i5laidos bei likudiai turi atitikti apskaitos registrq likudius;
23.2.2. mokejimai i5 banko s4skaitos turi bUti patvirtinti atitinkamais dokumentais, leidZiandiais atlikti

tokius mokejimus;



23.3. isipareigojimq apskaita:
23.3 .1 visi isipareigoj imai turi b[ti patvirtinti dokumentais;

23.3.2. isipareigojimq padidejimas ir sumaZejimas turi b0ti patvirtintas apskaitos dokumentais;

23.3.3. isipareigojimai turi btiti inventorizuojami direktoriaus isakymu nustatyta tvarka;

23.4. tu*o apskaita:

23.4.1. visas turto judejimas (isigijimas, perdavimas, pardavimas, nura5ymas ir kt.) turi bUti rodomas

apskaitoje;

23.4.2. veiksmai, susijg su turtu, turi btti fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus;

23.4.3. nusidevejgs turtas, naudojamas veiklai, turi buti apskaitomas apskaitoje;

23.4.4. turtas apskaitoje turi tureti inventoriaus numerius;

23.4.5. uZ nenaudojamq ir perduot4 naudoti turt4 paskiriami atsakingi darbuotojai;

23.4.6. turi btiti ai5ki ir patikima turto iSdavimo naudoti sistema;

23.4.7. kitos materialines vertybes apskaitomos pagal atskaitingus asmenis, vertybiq pavadinimus,

r[Sis, vertE ir kieki;

23.5. registrq sudarymas:

23.5.1. {staigos buhalterine apskaita tvarkoma naudojant DB Apskaita kompiuterine programine

iranga.

23.5.2. naudojami apskaitos registrai nurodyti istaigq apskaitos politikoje.

23.5.3. apskaitos registrai turi bflti informatyvtis;

23.5.4. turib[ti laiku atnaujinami visi apskaitos registrai;

23.5.5. sudarant kompiuterinius apskaitos registrus, turi b[ti sutikrinama visq registrq iraSq ir
buhalteriniq apskaitos dokumentq informacija;

23.5.6. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kompiuterizuotos apskaitos registrai turi b[ti
atspausdinti ir pasira5yti juos sudariusiq asmenq;

23.6. kompiuterine sistema:

23.6.1. turi buti vieninga ir patikima;

23.6.2. kiekvienas ikompiutering apskaitos sistem4 itrauktas dokumentas turi tureti ne tik dokumento

numeri;

23.6.3. darbuotojai, naudojantys kompiutering apskaitos sistem4, turi b[ti atitinkamai parengti;

23.6.4. vartotojq teises FVAS turi b[ti suteikiamos pagal darbuotojq atliekamas funkcijas;



23.6.5. kompiuterines sistemos ir irangos gedimo atveju uZ sutrik;lmq pa5alinimq yra atsakingas

savivaldybes administrac ij os E. miesto departamentas.

YI. UKINIU OPERACIJU FINANSU KONTROLE

24. Ukines operacijos vykdomos vadovaujantis fstaigos pasira5ytomirs sutartimis.
25. Ukines operacijos sprendimo inicijavimas apima b[kles analilzg, le5q poreikio pagrindim4,

ekonominius skaidiavimus ir reikiamq dokumentq parengim4.
26. Ukines operacijas lstaigoje pagal savo kompetencij4 inicijuoja direktorius arba jo pavaduotojas,

darbuotojai.
27. Prekiq, paslaugq ir darbq pirkimo, sprendimo del jq priemimo bei atitinkamq pirkimq procedlrq

vykdymas atliekamas vadovaujantis viesuosius pirkimus reglamentuojandiais teises norminiais aktais.
28. I5ankstines kontroles proced[ros apra5ytos Siq Taisykliq IX skyriuje.
29. Einamoji finansq kontrole atliekama po sprendimq priemimo, t. y. le5q ir materialiniq vertybiq

naudojimo metu. Sios kontroles metu tikrinama ir isitikinama, kad priimti sprendimai vykdomi geriausiu

b[du. Patikrinama prekiq, teikiamq paslaugq, atliekamq darbq kokybe ir kiekis, atitiktis sudarytoms

sutartims ir kitiems dokumentams ir kt., vykdomi administraciniai patikrinimai (dalyvaujama priimant
atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, skaidiuojant, atrankos b[du tikrinant prekes ir kt.),
atliekamas dokumentinis patikrinimas (gautq prekiq, suteiktq paslaugq ir atliktq darbq sulyginimas su

sutarties s4lygomis ir kitais dokumentais ir kt.), suvedami duomenys i apskaitos duomenq bazg, sudaromi
apskaitos registrai.

30. Einamosios kontroles metu nustatg neatitikimq ar tr[kumq (pateikti netinkami dokumentai,
pateiktos nekokybi5kos prekes ar paslaugos, nekokybi5kai atlikti darbai, paZeisti prekiq teikimo, paslaugq

teikimo ar darbq atlikimo terminai, neatitinka kiekis, dydis ar kt.), darbuotojas turi imtis veiksmq Siems

neatitikimams ar trlkumams pa5alinti. Kai nera galimybes i5taisyti nustatytus tr[kumus ar neatitikimus,
darbuotojas nedelsdamas informuoja direktoriq ar jo pavaduotojq.

31. Direktorius ar jo pavaduotojas i5analizuoja esam4 buklg ir nusprendZia:
31.1. jei sprendimas vykdomas neteisetai, ji sustabdyti;
3l.2.ivertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar kitas aplinkybes, vykdyti ji toliau

geriausiu b[du.
32. Vykdant paskesng finansq kontrolg tikrinama, ar teisetai ir pagal paskirti naudojamos

materialiosios, nematerialiosios ir finansines vertybes, ar vykdant sprendimus nebuvo teises aktq
paZeidimq ir piktnaudZiavimq. Darbuotojas, atsakingas uZ paskesng finansq kontrolg, numato priemones
jos metu nustatytiems triikumams paSalinti ir teikia pasiiilymus direktoriui.

33. Ukiniq operacijq dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaito.mybes standartais. Darbuotojai,

igalioti rengti (gauti) dokumentus, kuriq pagrindu atliekamos [kines operacijos, atsako uZ Siq dokumentq
sura5ym4 laiku, teisetai ir teisingai.

vrr. MoKrunnq KONTROLE

34. {staigos gautinq ir moketinq sumq kontrolg vykdo vyriausiasis buhalteris.



35. Vyriausiasis buhalteris vykdo asignavimq valdytojo turto, isipareigojimq, finansavimo sumll,
pajamq ir sqnaudq apskait4 ir kontrolg, teikdamas paraiSkas mokejimams le5oms gauti, apskaidiuodamas

darbuotojams darbo uZmokesti, kitus i5mokejimus ir socialinio draudimo imokas; apskaidiuodamas ir
pervesdamas gyventojq pajamq mokesti i biudZetq, valstybinio socialinio draudimo ina5us - i Valstybini
socialinio draudimo fond4, vykdydamas kitus mokejimus.

36. Finansininkas, gavgs Dking operacij4 pagrindZiandius ir mokejimams atlikti reikalingus
dokumentus, patikrina, ar dokumentai yra pateikti laiku, ar jie pasiraiiyti ir antspauduoti, ar teisingi
duomenys ira5yti ! s4skait4 fakt[r4, ar avansinis mokejimas apskaidiuotar; teisingai, ar pakanka le5q.

37. Mokejimams atlikti pateikiami Sie dokumentai: sutartis arba jos kopija, s4skaita faktura arba

iSankstinio apmokejimo s4skaita, suteiktq paslaugq ar atliktq darbq perda'vimo-priemimo aktas, kiti iiking
operacij 4 pagrindZiantys dokumentai.

38. Gautq prekiq, suteiktq paslaugq ar atliktq darbq priemimo-perdavimo aktai turi b[ti pavizuoti
darbuotojq, atsakingq uZ einamqj4 kontrolg, ir pasira5yti direktoriaus.

VIII. TURTO KONTROLE

39. {staiga eksploatuoja ilgalaiki materialqji ir nematerialqji bei trumpalaiki turt4. Sis turtas
apskaitomas pagal atsakingus asmenis.

40. Turtas privalo tureti priskirtus inventorinius numerius.
41. {staigos apskaitoje esantis turtas negali b[ti i5ne5amas i5 savivaldybes pastato, i5skyrus kaijis

pagal perdavimo-priemimo aktus perduodamas remontuoti arba yra skirtas uZduotims atlikti ne [staigos
patalpose.

42. Darbuotojai yra atsakingi uZ jiems perduoto turto tinkam4 naudojim4 funkcijq vykdymui.
Darbuotojas, del savo kaltes praradgs jam patiketq {staigos turtq (ne5iojam4 kompiuteri, mobilqji telefon4
ar kt.), atsiradusiq Zal4 privalo atlyginti teises aktq nustatyta tvarka. AtleidZiamas i5 darbo darbuotojas
atsiskaito del jam i5duoto naudoti turto su atsakingu asmeniu pasiraSydamas priemimo - perdavimo aktas.

43. Tarnybinis transportas naudojamas teises aktq nustatyta tvarka.
44. Vyriausiasis buhalteris yra atsakingas uZ turto judejimo (isigijimo, perdavimo, pardavimo,

nura5ymo ir kt.) teising4 rodym4 apskaitoje, atlieka einamqjq kontrolg: patikrina, ar turto isigijimo,
perdavimo, pardavimo, nura5ymo ar kt. dokumentai pateikti laiku, ar dokumentai pasira5yti ir
antspauduoti, ar teisingai ira5yti visi duomenys.

45. {staigoje inventorizacija atliekama teises aktq nustatyta tvarka.

IX. FINANSININKO KOMPETENCIJA KONTROLES SRITYJE

46. Vyriausiasis buhalteris finansq kontroles srityje atsako uZ:

46.1. tinkam4 apskaitos tvarkymo kontrolg;

46.2. atsiskaitymq kontrolg;

46.3. i5anksting finansq kontrolg.

47. Vykdydamas i5anksting kontrolg finansininkas pasira5o arba atsisako pasira5yti atitinkamus
dokumentus, leidZiandius atlikti tiking operacij4.



48. Vyriausiasis buhalteris:
48.1. prie5 pasiraSydamas [kines operacijos dokumentus, gauna irodymus del ukines operacijos

teisdtumo, patikrina dokumentus, susijusius su prisiimamais isipareigojimais ir mokejimq pavedimais,

patikrina, ar [kines operacijos atlikimui ir mokejimams pakaks le5q.

48.2. pasira5ydamas tikines operacijos dokumentus, patvirtina, kad tikine operacija yra teiseta,

dokumentai, susijg su [kines operacijos atlikimu yra tinkamai parengti, kad operacijai atlikti mokejimams

vykdyti pakaks le5q.

48.3. i5ankstines kontroles metu nustatgs, kad [kine operacija yra neteiseta arba, kad jai atlikti
nepakaks turimq le5q, kad [king operacij4 pagrindZiantys dokumentai yra netinkamai parengti

(nesutampa sumos, nepasira5yti, be antspaudq, neteisingi rekvizitai ir kt.), privalo atsisakyti pasira5yti

iikines operacijos dokumentus ir ra5tu nurodydamas atsisakymo prieZastis grqZinti juos rengusiam

darbuotojui.

48.4. prane5a direktoriui apie atsisakym4 pasira5yti [kines operacijos dokumentus, jeigu nustatyta,

kad [kine operacija yra neteiseta arba kai jai atlikti nepakaks le5q.

48.5. turi teisg be atskiro direktoriaus nurodymo gauti i5ankstinei finansq kontrolei vykdyti i5
darbuotojq ra5tiSkus ir Zodinius paai5kinimus del dokumentq [kinei operacijai atlikti parengimo ir [kines
operacijos atlikimo bei Siq dokumentq kopijas.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Sios Taisykles yra privalomos visiems fstaigos darbuotojams.
50. {staigos darbuotojai apie pastebetus finansq kontroles taisykliq paZeidimus privalo prane5ti

direktoriui.


