
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA 

 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 

1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos, įmonės kodas 190144072, buveinės adresas 

Šv. Gertrūdos 33, Kaunas LT- 44283  (toliau - Įstaiga) vidaus kontrolės politika (toliau 

– Politika)  yra vidaus dokumentas, reglamentuojantis vidaus kontrolės organizavimą 

Įstaigoje ir darbuotojų, atliekančių joje vidaus kontrolę, pareigas ir atsakomybę. 

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

audito įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, atsižvelgiant į Įstaigos 

veiklos pobūdį bei ypatumus, veiklos riziką, organizacinę struktūrą, personalo išteklius, 

apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos sistemą, kitus veiklos kontrolės poreikio 

vertinimus. 

3. Atsižvelgiant į nuolat kintančias ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas vidaus 

kontrolės politikos turinys turi būti nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. 

4. Įstaigos vidaus kontrolės reglamentavimas: 

4.1. 2002 m. gruodžio 10 d. LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. IX-1253 (su 

vėlesniais papildymais ir pakeitimais); 

4.2. 2020 m. birželio 29 d. Nr. IK-195 LR finansų ministro įsakymas „Dėl Vidaus kontrolės 

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“; 

4.3. 2005 m. gegužės 25 d. LR finansų ministro įsakymas „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų 

buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1 K-l 70.  

5. Politikoje naudojamos šios sąvokos: 

5.1. vidaus kontrolė  - Įstaigos rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema; 

5.2. vidaus kontrolės politika - Įstaigos veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, 

taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei Įstaigoje sukurti ir įgyvendinti, 

visuma; 

5.3.  Įstaigos rizika - tikimybė, kad dėl Įstaigos rizikos veiksnių veiklos tikslai nebus 

įgyvendinti arba bus įgyvendinti netinkamai; 

5.4.  Įstaigos rizikos valdymas - Įstaigos rizikos veiksnių nustatymas, analizė ir priemonių, 

kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį Įstaigos veiklai, parinkimas; 

6. Įstaigos veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų sąrašas: 

6.1.  Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos  nuostatai; 

6.2.  darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka; 

6.3.  vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

6.4.  darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno Antano Martinaičio  

dailės mokyklos direktorės 

2020 m. lapkričio 18 d. 

Įsakymu  Nr. (V)-1.4-122 

 



 

 

   II SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI 

 

7. Laikytis teisės aktų, reglamentuojančių Įstaigos veiklą, ir kitų įstatymų, kurių taikymas 

yra privalomas visiems viešiems juridiniams asmenims. 

8. Saugoti turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų. 

9. Teikti patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą 

veiklą. 

10. Vykdyti veiklą laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo:  

ekonomiškumu, efektyvumu, rezultatyvumu ir dinamiškumu. 

 

 

III SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS PRINCIPAI IR SIEKIAI 

 

11. Vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama laikantis šių pagrindinių principų: 

11.1.  tinkamumas – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose Įstaigos veiklos 

srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika; 

11.2.  efektyvumas - vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos 

vidaus kontrolės gaunamos naudos; 

11.3.  rezultatyvumas - turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai; 

11.4.  optimalumas - vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė; 

11.5.  dinamiškumas - vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į pasikeitusias 

Įstaigos veiklos sąlygas; 

11.6.  nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat. 

12. Įstaigos siekiai vykdant vidaus kontrolę: 

12.1.   valdymo filosofija - Įstaigos vadovo nustatyta politika, motyvuojanti darbuotojus siekti 

geriausių veiklos rezultatų; 

12.2.  personalo valdymo politika ir praktika - Įstaigos personalo politika, skatinanti pritraukti, 

ugdyti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus; 

12.3.  prieigos kontrolė – rizikos mažinimas, kad turtu ir dokumentais naudosis neįgalioti  ar 

nepaskirti asmenys; 

12.4.  funkcijų atskyrimas – atskiri Įstaigos uždaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms 

darbuotojų pareigybėms; 

12.5. veiklos priežiūra - darbuotojui skiriamos aiškios užduotys ir atsakomybė už jų įvykdymą.  

periodiškai atsiskaitant už jį. 

 

 

IV SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI 

 

 

13. Vidaus kontrolė Įstaigoje įgyvendinama apimant šiuos vidaus kontrolės elementus:  

13.1. kontrolės aplinka - įstaigos organizacinė struktūra, valdymas, vadovų, darbuotojų 

profesinio elgesio principai ir taisyklės, kompetencija ir kiti veiksniai, turintys įtakos 

vidaus kontrolės įgyvendinimui ir kokybei:                                                                    

13.1.1. organizacinė struktūra – pavaldumo ir atskaitingumo nustatymas Įstaigos patvirtintoje 

organizacinėje struktūroje; organizacinė struktūra detalizuojama darbuotojų pareigybių 

aprašymuose;                                                                                            



13.1.2. profesinio elgesio principai ir taisyklės – viešųjų ir privačių interesų konflikto 

vengimas;                                                                                                                          

13.1.3. kompetencija - Įstaigos siekis, kad darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją, 

pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti 

ir atsakomybei už vidaus kontrolę suprasti;                                                                 

13.2. rizikos vertinimas – rizikos vertinimą apibūdinantys principai: galimų rizikos veiksnių 

nustatymas, jų reikšmingumo įvertinimas ir sprendimų priėmimas; 

13.3. kontrolės veikla - veikla, kuria siekiama sumažinti neigiamą rizikos veiksnių poveikį 

Įstaigai ir vadovo nustatytų reikalavimų laikymąsi; 

13.4. informavimas ir komunikacija – su vidaus kontrole susijusios aktualios, išsamios ir 

patikimos informacijos gavimas bei teikimas laiku vidaus ir išorės vartotojams; 

13.5. stebėsena - nuolatinis ir (arba) periodinis stebėjimas ir vertinimas, kai analizuojama, ar 

vidaus kontrolė įgyvendinama pagal vadovo nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji 

atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas.  

 

V SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI 

 

14. Vidaus kontrolės dalyviai: 

14.1.  Įstaigos vadovas:  

14.1.1. užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą; 

14.1.2. nustato vidaus kontrolės politiką pagal LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo  

nuostatas; 

14.1.3. Finansų ministerijos nustatyta tvarka teikia informaciją apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą; 

14.2.  vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai: 

14.2.1. vykdo reguliarią Įstaigos veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą pagal pavestas 

funkcijas; 

14.2.2. prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą Įstaigoje ir jos atitiktį vadovo nustatytai vidaus 

kontrolės politikai. 

 

VI SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

15. Įstaigos vadovas užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės 

analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus. 

16. Vidaus kontrolės analizės metu įvertinami Įstaigos veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis 

nustatytiems reikalavimams, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių 

darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditą rezultatai ir numatomos vidaus 

kontrolės tobulinimo priemonės. 

17. Atliekant vidaus kontrolės analizę rizikos veiksniai sugrupuojami pagal jų svarbą 

Įstaigos veiklai. 

18. Analizuojama, ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal vadovo nustatytą vidaus kontrolės 

politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas. 

19. Finansų kontrolė Įstaigoje atliekama vadovaujantis Įstaigos vadovo 

patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis. 

20. Atliekant vidaus kontrolę analizuojami planuojami atlikti, atliekami ir atlikti veiksmai, 

planuojamos vykdyti, vykdomos ir įvykdytos procedūros. 

21. Įstaigos vidaus kontrolė vertinama: 

21.1. Labai gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta; 

21.2. Gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, 

neturinčių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams;  



21.3. Patenkinamai - jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra 

vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens 

veiklos rezultatams. 

21.4. Silpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės 

trūkumai daro neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams. 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS 

 

22. Vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už informacijos (dokumentų) 

paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje. 

23. Interneto svetainėje pateikiama ir reguliariai atnaujinama informacija apie Įstaigos 

funkcijas, struktūrą ir veiklą. 

24. Įstaigos interneto svetainė turi atitikti „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1K-195 reikalavimams. 

25. Sudaromas vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų (tvarkos 

aprašų, taisyklių, nuostatų, pareigybių  aprašymų, instrukcijų ir  kitų dokumentų) sąrašas 

( priedas 1). 

 

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Visi už veiklos kontrolę atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybiškai atlikti savo 

kontrolės pareigas, privalo siekti, kad kontrolė Įstaigoje būtų veiksminga, t. y. patys 

privalo vykdyti kontrolę savo konkrečios veiklos aplinkoje ir atsakyti už jos nevykdymą. 

27. Darbuotojai, pastebėję šios Politikos pažeidimus, apie juos privalo informuoti direktorių. 

28. Darbuotojai turi teisę direktoriui teikti šios Politikos ir veiklos kontrolės tobulinimo 

pasiūlymus. 

29. Įstaigos direktorius užtikrina, kad būtų pašalinti veiklos kontrolės srityje atsakingų 

asmenų nustatyti trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai. 

30. Už šioje Politikoje nustatytų pareigų nesilaikymą darbuotojams gali būti skiriamos 

drausminės nuobaudos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

31. Šioje Politikoje nurodytų darbuotojų, atliekančių veiklos ir finansų kontrolės procedūras, 

pagrindinės pareigos ir atsakomybė kontrolės srityje yra aprašomos jų pareigybių 

aprašymuose. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       priedas 1  

 

 

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimą Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje 

reglamentuojančių dokumentų 

(tvarkos aprašų, taisyklių, nuostatų, pareigybių  aprašymų, instrukcijų ir  kitų 

dokumentų) sąrašas 
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