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FINANSŲ KONTROLĖS KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS 

MOKYKLOJE TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Finansų kontrolės Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje taisyklių (toliau – 

Taisyklės) tikslas – tinkamai įgyvendinti Lietuvos respublikos vidaus kontrolės ir vidaus 

audito įstatymo nuostatas dėl finansų kontrolės. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir 

vidaus audito įstatyme vartojamomis sąvokomis. 

 

II. FINANSŲ KONTROLĖS TIKSLAI 

3. Finansų kontrolė Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje turi užtikrinti, kad 

būtų įgyvendinti šie pagrindiniai tikslai: 

3.1. veiksmingai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamas 

valstybės turtas; 

3.2. laiku gaunama finansinė informacija, sudaroma tiksli, patikima finansinė 

atskaitomybė, programų vykdymo ir kitos ataskaitos; 

3.3. laikomasi teisinių aktų ir sutartinių įsipareigojimų; 

3.4. turtas apsaugomas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo 

ir kitų neteisėtų veikų; 

3.5. užtikrinamas teisingas biudžetinių asignavimų vykdymas. 

 

III. FINANSŲ KONTROLĖS DIEGIMAS 

4. Diegiant finansų kontrolę ir atsižvelgiant į Finansų ministerijos metodinius 

nurodymus ir rekomendacijas finansų kontrolės srityje ir Kauno Antano Martinaičio dailės 

mokykloje vadovaujamasi šiais kriterijais: 

4.1. veiklos pobūdžiu ir ypatumais; 

4.2. veiklos rizika; 

4.3. organizacine struktūra; 

4.4. apskaitos ir informacine sistema; 

4.5. turto apsaugos būkle. 

5. Direktorius arba jo įgaliotas asmuo prižiūri finansų kontrolės Kauno Antano 

Martinaičio dailės mokykloje veikimą nuolat analizuodamas jos veiksmingumą ir prireikus 

rekomenduoja atlikti tam tikrų veiklos sričių vidaus auditą. 

6. Visus finansinius Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos dokumentus: sąmatas, 

sprendimus dėl turto įsigijimo, valdymo, naudojimo bei kitus ūkines operacijas 

pagrindžiančius dokumentus pasirašo arba vizuoja direktorius. 

7. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams pagal savo kompetenciją atsako už ūkinės operacijos išankstinę finansų 

kontrolę, kurios tikslas nustatyti, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos (atliekamos 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje) atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti 

pakaks patvirtintų asignavimų. 

8. Darbuotojai (jei tokie paskirti), atliekantys finansų kontrolę, privalo nuolat kelti savo 

kvalifikaciją, kad turėtų tinkamą kompetenciją atlikti savo funkcijas. 

9. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos darbuotojai privalo laiku ir kokybiškai 

atlikti savo pareigas finansų kontrolės srityje. 



 

IV. REIKALAVIMAI FINANSŲ KONTROLEI 

10. Finansų kontrolė turi funkcionuoti nenutrūkstamai. 

11. Finansų kontrolė turi būti racionali ir jos atlikimo sąnaudos neturi viršyti duodamos 

naudos. 

12. Finansų kontrolės procedūros atliekamos ir tvirtinamos direktoriaus. Finansų 

kontrolės procedūros atlikimą reglamentuoja šių taisyklių V skirsnis. 

13. Paskesnioji finansų kontrolė negali būti atliekama darbuotojo, atsakančio už 

išankstinę finansų kontrolę. 

14. Teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus turi mokyklos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.  

15. Turi būti laikomasi teisės aktų reikalavimų dėl turto apsaugos nuo neteisėtų veikų. 

Turtas turi būti nustatyta tvarka inventorizuojamas. 

 

V. FINANSŲ KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLĖS 

16. Finansų kontrolės vykdymo taisyklės – tai direktoriaus patvirtintas vidaus 

dokumentas, reglamentuojantis finansų kontrolės organizavimą Kauno Antano Martinaičio 

dailės mokykloje ir darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę. 

17. Ūkinių operacijų tvirtinimo ir mokėjimų atlikimo taisyklės: 

18.1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktorius rengia sąmatų projektus, 

sutartis ir kitus finansinius dokumentus, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos ir 

atsako už šių dokumentų surašymą laiku, teisėtai ir teisingai, tikrina ūkinių operacijų 

dokumentus, nustato, ar joms atlikti pakaks patvirtintų asignavimų, ar ūkines operacijas 

pagrindžiantys dokumentai yra tinkamai parengti.  

18.2 Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktorius pasirašydamas banko ir 

kasos dokumentus, būtinus ūkinėms operacijoms atlikti, patvirtina, kad dokumentai susiję 

su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų 

asignavimų lėšų. 

____________________________ 
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