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TINANS\] KONTROLES

TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" finansq kontroles taisykles reglamentuoja tinansq

kontroles sistemos organizavim4 Alytaus lop5elyje-darilelyje,,Linelis" (toliau - lop5elis-darZelis

Linelis" ).
2. Taisyklese vartojamos s4vokos paai5kintos Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir

vidaus audito istatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatyme.

II. FINANSU KONTROLES TIKSLAI IR VEIKSMINGUMO KRITERIJAI

3. Finansq kontrole - tai vidaus kontrolds sistemos dalis, kurios deka siekiama uztikrinti

[kines veiklos teisetum4 ir patikimo finansq valdymo principq - ekonomiSkumo, efektyvumo,

rezultatyvumo bei skaidrumo laikym4si lopSel yj e-d arLelyie,, L i ne I i s"

4. Finansq kontrole lopSelyje-darLelyje,,Linelis" turi uZtikrinti, kad bDtq:

4.1. efektyviai, ekonomiSkai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirti naudojamas valstybes

ir savivaldybes turtas;
4.2. laiku gaunama finansine informacija, sudaroma tiksli, patikima finansine

atskaitomybe, programq vykdymo ir kitos ataskaitos;

4.3. laikomasi teises aktq ir sutartiniq isipareigojimq;
4.4. lop5elio-darZelio ,,Linelis" turtas apsaugomas nuo sukdiavimo, iS5vaistymo,

pasisavinimo, neteisdto valdymo ir kitq neteisetq veikq;

4.5,u2tikrinamas teisingas lopSelio-darZelio ,,Linelis" biudZeto sudarymas ir jo vykdymas.

5. Finansq kontroles veiksmingumui lop5elyje-darZelyje "Linelis" uZtikrinti:

5.1. kontrole turi funkcionuoti nenutr[kstamai;
5.2. finansq kontroles procedflros turi b[ti atliekamos ir tvirtinamos tik valstybes

tarnautojq arba darbuotojq, veikiandiq pagaljiems nustatytas funkcijas ir uZdavinius;

5.i. priimti sprendimai del valstybes arba savivaldybes turto panaudojimo arba prisiimamq

isipareigojimq ir uiines operacijos turi blti dokumentuoti taip, kad juos bltq galima atsekti nuo

priemimo iki vykdymo pabaigos.

III. FINANSU KONTROLES nUSvS

6. Atliekant finansq kontrolg turi blti laikomasi tokio nuoseklumo:

6.1. ISankstine (ispejamoji) finansq kontrole - kontrole, atliekama priimant arba atmetant

sprendimus, susijusiui-ru fitursiniq iStekliq, valstybes ir savivaldybes turto panaudojimu'

I5ankstines kontroles metu nustatoma projekto, isipareigojimo arba sandorio tikslingumas, ar

leSos tam tikram tikslui numatytos s4matoje, ar jq tam pakanka;

6.2. Einamoji (operatyvine) finansq kontrole - le5q naudojimo metu atliekama kontrole,

kurios paskirtis - ,itit.irii, kad tinkamai ir laiku b[tq vykdomi lopselio-darzelio ,,Linelis"

sprendimai del finansiniq iStekliq, kad le5os ir materialines vertybes bltq naudojamos pagal

paskirti, tinkamai saugomos ir itraukiamos iapskait4;



6.3. Paskesnioji finansq kontrole - jos paskirtis - patikrinti, ar teisetai ir pagal paskirtj
panaudotos le5os ir materialines vertybes, ar nebuvo teises aktq, vadovq nurodymq paZeidimq
bei piktnaudZiavimq. Paskesnioji finansq kontrole numato priemones jos metu nustatytiems
triikumams paSalinti.

IV. ISANKSTINE (ISPEJAMOJI) FINANSV KONTROLE

7. Finansq kontrole vykdoma vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybes biudZetiniq
istaigq centralizuoto buhalterines apskaitos tvarkymo 2017 m. spalio l6 d. sutartimi Nr. A-8/S-
18, pasiraSytatarp Alytaus miesto paslaugq centro ir Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis".

7.1. iSanksting finansq kontrolE lopSelyje-darLelyje ,,Linelis" i5anksting atlieka Alytaus
miesto paslaugq centro buhaltere, lop5elio-darZelio direktores pavaduoto.ia [kiLri ir direktores
pavaduotoja ugdymui;

7.1.1. asmenys atliekantys i5anksting finansq kontrolg pasiraSo apskaitos dokumentus.
paZymas, ataskaitas ir kitus dokumentus leidZiandius atlikti fiking operacij4;

7 .1.2. direktorius pasira5ydamas flkiniq operacijq dokumentus para5u ir data patvirtina, kad
flkine operacija yra teiseta, dokumentai, susijg su Dkines operacijos atlikimu, yra tinkamai
parengti;

7,1.3. i5ankstines finansq kontrole metu nustatoma, ar [kines operacijos bus atliekamos
nevir5ijant patvirtintq sqmatq ir ar pakaks patvirtintq asignavimq lesq;

8. Ukines operacijos dokumentai grqZinami, jeigu i5ankstines finansq kontroles metu
nustatoma, kad fikine operacija yra neteiseta arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq.
kad lking operacijq pagrindZiantys dokumentai yra netinkamai parengti. Nustatg Siuos faktus.
asmenys, vykdantys iSanksting finansq kontrolg, atsisako pasiraSyti [kines operaciios
dokumentus ir nurodo atsisakymo prieZastis.

9. Sprendimus del [kiniq operacijq atlikimo priima lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktorius.

V. EINAMOJI FINANSU KONTROLE

10. Einamoji finansq kontrole apima:
10.1. [kines operacijos atlikimo terminq ir kokybes patikrinimq (suteiktq paslaugq ir

nupirktq prekiq kokybes ir atitikimo pasiraSytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams
patikrinimas);

10.2. [kines operacijos dokumentq sura5ym4 laiku, teisetumo ir teisingumo kontrolg;
10.3. [kines operacijos teising4 ir savalaiki ira5ymq i apskaitos registrus.
1 1. Einamqj4 finansq kontrolg atlieka Alytaus paslaugq centro bulialteris. lopSelio-darZelio

direktores pavaduotoja flkiui, direktores pavaduotoja ugdymui.
12. Asmenys, atlikdami flkines operacijos einamqj4 finansq kontrolg, atsako uZ [kines

operacijos savalaiki ir teising4 iraSym4 i apskaitos registrus. Sios kontroles metu turi buti
patikrinama, ar operacijos, kurias reikia uZregistruoti ir itraukti i apskaitq. yra patvirtintos

igaliotq darbuotojq, ar jos visos teisingai uZregistruotos. Nurodyti asmenys turi reikalauti. kad
b[tq pateikti visi su flkine operacija susijE dokumentai.

13. Asmenys, atsakingi fi einamqj4 finansq kontrolE, nustatg neatitikimus ar tr[rkumus
(pateikti netinkami, neteisingai suraSy,ti dokumentai, suteiktos nekokybiSkos paslaugos. pardr"roti

nekokybiSki darbai ar prek6s, paZeisti tiekimo terminai, neatitinka kiekiai, iStekliai naudojami.
nesilaikant teises aktq nustatytos tvarkos ir pan.) turi imtis veiksmq jiems paSalinti. Kai nera
galimybes i5taisyti nustatytus tr[kumus ar neatitikimus, mindti asmenys privalo ra5tu praneSti

apie tai lop5elio-darZelio ,,Linelis" direktoriui, pateikdami neatitikimq ar trlkumq atsiradimo
paai5kinim4 bei pasiDlymus del tolesnio Dkines operacijos atlikimo.

l4.UZ einamqjq finansq kontrolg atsakingi asmenys reikalauja, kad su [kines operacijos
atlikimu susijg dokumentai bDtq laiku pateikiami Alytaus paslaugq centrui.



VI. PASKESNIOJI FINANSU KONTROLE

15. Paskesniqj4 finansq kontrolg vykdo lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktorius.
16. Paskesniosios kontroles metu tikrinamaar teisetai ir pagal paskirti panaudotos le5os ir

materialines vertybes, ar nebuvo istatymq paZeidimq, piktnaudZiavimq:
16.1. efektyvq, ekonomiSk4, rezultatyvq, skaidrq valstybes ir savivaldybes leSq turto

naudojim4, taip pat naudojim4 pagal paskirti;
16.2. teisingq biudZeto sqmatq sudarymq ir vykdym4.

vrr. FTNANSU KONTROLES UzTIXRTNIMAS

17. Siekiant uZtikrinti, kad finansq kontroles tikslai bfitq pasiekti, kontrole b[tq
ekonomi5ka, efektyvi ir funkcionuotq kaip vientisa sistema, naudojamos tokios organizacines
priemones:

I 7. L Lop5elio-darZelio,,Linelis" nuostatai;
17.2. patvirtinti darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq apra5ymai;
17.3. parinkta ir igyvendinama lop5elio-darZelio,,Linelis'o apskaitos politika;
17 .4. kryptingai formuojamas personalas, siekiant uZtikrinti auk5tq personalo kvalifikacij4;
17.5. [kine - finansine veikla vykdoma organizuojant vie5uosius pirkimus Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
17.6. valstybes ir savivaldybes turto valdymas, naudojimas bei disponavimas juo

vykdomas teises aktq bei lopSelio-darZelio ,,Linelis" nustatytomis tvarkomis;

VIII. APSKAITOS TVARKYMO IR ATSISKAITYMU KONTROLE

18. UZ tinkam4 apskaitos tvarkymo kontrolg ir atsiskaitymq kontrolg atsako Alvtaus miesto
paslaugq centro buhalteris ir lopSelio-darZelio direktorius , vadovau.jantis Alytaus miesto
savivaldybes administracijos direktoriaus20lT m. spalio l3 d. isakymu Nr.DV-1278 patvirtinta
Alytaus miesto savivaldybes biudZetiniq istaigq centralizuoto buhalterines apskaitos tvarkymo
sutartimi.

19. Lop5elio-darZelio,,Linelis" biudZeto leSq buhalterine apskaita tvarkoma pagal

savivaldybes tarybos paskirstytus finansinius iSteklius (mokinio krep5eliui finansuoti. valstybes
deleguotq funkcijq vykdymui, savarankiSkq funkcijq vykdymui. specialiqiq programq
vykdymui) asignavimq valdytojams, kurie atsako ui minetq finansiniq iStekliq apskaitos
organizavimE ir vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros

istatyme bei kituose teises aktuose.

IX. TURTO NAUDOJIMO KONTROLE

22. UL lop5elio-darZelio ,,Linelis" turto teiset4, saugq ir taupLl naudo.iimq atsako

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, paskirti atsakingais uZ t4 turt4.
23. Valstybes ir savivaldybes turto inventorizacija atliekama vadovaujantis

inventorizacijos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio 3 d.

nutarimu Nr. 719 12in.,1999, Nr. 50-1622).
24. Visi lop5elio-darZelio ,,Lineliso' darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, susijg su

turto naudojimu privalo taupiai, atsargiai ir saugiai elgtis su .iiems priskirtu darbo funkcijq
vykdymui turtu.

X. FINANSU KONTROLES SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Lop5elio-darZelio ,,Linelis" direktorius turi priZi[rdti savo darbuotojq darbq ir uZtikrinti
optimalq uZduodiq paskirstym4, bei tai, kad pavedimai, nurodymai bfitq teisingai suprasti ir



ivykdyti, garantuoti mokym4, kad b[tq iki minimumo sumaZinta klaidq. i5eikvo.iimq ir neteiserq
veiksmq tikimybe. Darbo uZduodiq skyrimas, tvirtinimas ir tikrinimas - kontroles prieZiDros
procedfiros, kuriomis siekiama garantuoti, kad bus tinkama darbuotojq darbo kontrole, bus
laikomasi patvirtintq darbo procedDrq ir reikalavimq, klaidos, nesusipratimai, neteisinga praktika
bus nustatyta ir pa5alinta, bus stengiamasi, kad neteiseti veiksmai neivyktq arba nesikartotq, bus
vertinamas darbo naSumas ir veiksmingumas. Kontroles prieZiDros metu jvertinama koniroles
kokybe per tam tikr4 laik4 bei uZtikrinama, kad nustatyti trlkumai bItq Salinanri. Apie
neiStaisytus trlkumus b[tina pranesti lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktoriui.

29' LopSelyje-darZelyje ,,Linelis" naudotis duomenq bazemis ir dokumentais gali tik
igalioti darbuotojai, atsakingi uZ jq saugojim4 ir naudojim4.

XI. FINANSU KONTROLES SISTEMOS VERTINIMAS

31. Siekiant uZtikrinti finansq kontroles kokybg, kiekvienais merais lopSelio-darZelio
,,Linelis'o direktorius ivertina finansq kontroles b[klg. Vertinant finansq kontroles b[klE, turi b[ti
nustatyta, ar lopSelyje-darZelyje yra laikomasi nustatytq finansq kontroles procedflrq, ar jos
ekonomiSkos, veiksmingos ir funkcionuoja kaip vientisa sistema.

32. Lopselio-darzelio ,,Linelis" finansq kontroles bukle jvertinama taip:
32.1. labai gerai - jeigu veiklos rizika tinkamai nustatyta ir kontroles procedDros yra

veiksmingos;
32.2. gerai - jeigu veiklos rizika yra tinkamai nustatyta ir kontroles proceduros yra

veiksmingos, nors yra keletas nesvarbiq prie5taravimq;
32.3. patenkinamai - jeigu veiklos rizika yra tinkamai nustatyta, tadiau kontroles

proced[ros turi trtkumq;
32.4. blogai - jeigu kontroles proced[ros nustate ne visq rizikq ir kontroles tr[kumai yra

akivaizdts.
33. lop5elio-darZelio ,,Linelis" finansq kontroles bUkle kasmet iki vasario I d. vertinama,

uZpildant I ietuvos Respublikos finansq ministro isakymu patvirtint4 finansq kontroles bukles
ataskait4 1Zin.,2004,Nr. 8-205) ir pateikiant j4 Alytaus miesio savivaldybes administracijai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOS'TATOS

34. Siekdami uZtikrinti patikim4 lopSelio-darZelio ,,Linelis" finansq valdymq ir apskait4 bei
tinkam4 finansines atskaitomybes sudarym4, visi lopSelio-darZelio darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, privalo laikytis Siq finansq kontroles taisykliq.

35. Visi Siose Taisyklese i5vardinti atsakingi uZ finansq kontrolg asmenys privalo laiku ir
kokybi5kai atlikti savo pareigas finansq kontroles srityje bei pastebejg taisykliq paZeidimus, apie
juos privalo informuoti lop5elio-darZelio direktoriq.


