PATVIRTINTA
I{aipedos Baltij os gimnazilos r,ll
direktoriaus 2O2l m. gruodLi{/d.
isakymu Nr. y -A5!
KLAIPEDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS X'INANSU KONTROLES TAISYKLES

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Klaipedos Baltijos gimnazijos finansq kontroles taisykles (toliau - Taisykles)
reglamentuoja Klaipedos Baltijos gimnazijos (toliau - Gimnazija) frnansq kontroles organizavimq
ir Grmnazijos darbuotojq, atliekandiq finansq kontrolg, pareigas ir atsakomybg.
Z. Siq Taisykliq nuostatos ir jose naudojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos
vidaus kontroles ir vidaus audito istatymo ir Biuose teises aktuose apibreZtas s4vokas.
3. Finansq kontrole yra Gimnazijos vidaus kontroles sistemos dalis, kurios deka
siekiama uZtikrinti Gimnazijos [kines veiklos teisetum4 ir patikimo finansq valdymo principq ekonomi5kumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo - laikym4si.
UZ finansq kontroles sukUrim4 ir veikimo prieZilr4 atsako Gmnazijos direktorius,

4.

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles
Taisyklemis.

ir vidaus audito istatymu bei Siomis

II SKYRIUS
TINANSU KONTROLES RUSYS

5.

-

Finansq kontroles tikslas uZtikrinti, kad valstybes turto, perduoto Gimnaztjos
Gimnazijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo, Gimnazijos
sutartiniai isipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktq teisetumo bei patikimo finansq valdymo
principus.
Siekiant igyvendinti finansq kontroles tiksl4, visi priimti sprendimai del Valstybes
arba Savivaldybes turto panaudojimo arba prisiimamq isipareigojimq ir tikines operacijos turi biiti
dokumentuoti taip, kad juos butq galima atsekti nuo sprendimo priemimo iki jo vykdymo
panaudai

ir

6.

pabaigos.

7. Atliekant finansq kontrolg turi btiti nuosekliai atliekama i5ankstine, einamoji ir
paskesne fi nansq kontrole.
8, ISankstine finansq kontrole - kontrole, atliekama priimant arba atmetant sprendimus,

susijusius su Valstybes turto, perduoto Camnazijai panaudai ir Savivaldybds turto, perduoto
Gimnazijai panaudai ar patikejimo teise, panaudojimu ir isipareigojimais tretiesiems asmenims,
prie5 juos Wirtinant Gimnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui. I5ankstines finansq kontroles
funkcija turi b[ti atskirta nuo sprendimq inicijavimo ir vykdymo. ISankstines kontroles metu
nustatomas projekto, isipareigojimo arba sandorio tikslingumas, ar le5os tam tikram tikslui yra
numatytos s4matoje ir ar jq tam pakanka. I5ankstind finansq kontrole numato priemones jos metu
nustatytiems trfikumams paialinti.
Einamoji finansq kontrole - kontrold, kurios paskirtis yra uZtikrinti, kad tinkamai ir
laiku b[tq vykdomi Gmnazijos direktoriaus sprendimai del Valstybds turto, perduoto Gimnazijai
panaudai ir Savivaldybes turto, perduoto Gimnazijai panaudai ar patikejimo teise, panaudojimo ir
jos metu
lsipareigojimq tretiesiems asmenims. Einamoji finansq kontrole numato priemones
nustatytiems tnlkumams paialinti.
10. Paskesne finansq kontrole kontrole po Gimnazijos direktoriaus sprendimq del
Valstybes turto, perduoto Gmnazijai panaudai, Savivaldyb0s turto, perduoto Gmnazijai panaudai
ar patikejimo teise, panaudojimo ir lsipareigojimq tretiesiems asmenims ivykdymo, kurios metu

9.

-

2

tikrinama, kaip yra atlikti veiksmar, Jos paskirtrs - patikrinti, ar teisetai ir pagal paskirti
naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansines verfibds, ar nebuvo teises aktq,
Gmnazijos direktoriaus ar jo igalioto asmens nurodymq vykdymo pa-Zeidimq bei piktnaudZiavr5nU.
Paskesn6 finansq kontrole nutato priemones jos'metu nusiatytiems triikumams pa.Salinti. $ios
kontroles negali atlikti asmuo, atsakingas uZ i5ankstinq finansq kontrolg.

ilI SI(YRIUS
ISANKSTINE FINANSU KONTROLE
11. IBankstine finansq kontrole apima:
11.1. uZtikrinim4, kad planuojamos [kines operacijos bus atliekamos nevir5ijant
patvirtintq s4matq ir atitiks patvirtintus asignavimus;
1.2. tikines operacijos teisetumo patikrinim4;
11.3. dokumentq, susijusiq su [kines operacijos
1

atlikimu, tinkamo

parengimo

patikrinim4;

4. pri emoniq i dentifi kuotiems trflkumams Salinti nustatym4.
Gimnazijos iSanksting finansq kontrolg vykdo direktoriaus paskirtas asmuo
dokumentq koordinavimo specialistas :
12.1. atlieka iSankstinq finansq kontrolg, kurios metu nustatoma, ar [kines operacijos bus
atliekamos nevir5ijant Gimnazijai pawirtintq biudZeto asignavimq, ar ketinamos vykdyti fikines
operacijos atitinka patvirtintas biudZeto programq s4matas ar le5as, numatytas i5 kitq finansavimo
Saltiniq, ar tikines operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar tikine operacija yra teiseta;
12.2. vykdydamas i5ankstinq finansq kontrolq, pasiraSo arba atsisako pasiraiyti
atitinkamus dokumentus, leidZiandius atlikti flking ar finansing operacij4;
!2.3. paskaBydamas fikines ar finansines operacijos dokumentus, paraiu ir data patvirtina
kad [kine ar finansine operacija yra teis6ta, dokumentai, susijg su flkinds ar finansines operacijos
atlikimu, yra finkamai parengti ir kad [kinei ar finansinei operacijai atlikti pakaks patvirtintq
biudZeto asignavimq ar le5q, numatytq i5 kitq finansavimo Saltiniq;
12,4, jeigui5ankstines finansq kontroles metu nustatom4 kad flkine ar finansine operacija
yra neteiset a wba kad jai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq, kad flking ar finansinq operacijq
pagrindiiantys dokumentai yra netinkamai parengti, flkines ar finansines operacijos dokumentai
gr4iinanijuos rengusiam darbuotojui, Nustatgs Siuos faktus, privalo atsisakyti pasira5yti [kines ar
finansines operacijos dokumentus ir nurodant atsisakymo prieiastis, apie tai ra3tu informuoti
direktoriq, kuris gali atsisakyti tvirtinfi flking ar finansing operacij4.
I

1

.

-

12,

TV SKYRIUS

EINAMOJI FINANSU KONTROLE
13. Einamoji finansq kontrole apima:
13,1, Ukines operacijos atlikimo terminq ir kokybes patikrinimq (suteiktq paslaugq ir
nupirktq prekiq kiekio, kokybes ir atitikimo pasiraiytoms sutartims, s4skaitai faktiirai, kvitui,
va"Ztaraidiams, perdavimo-priemimo aktams ar kitiems susijusiems dokumentams patikrinimas);
13.2. fikines operacijos dokumentq suraiymq laiku, teisetumo ir teisingumo kontrolg;
I 3. 3. priemoniq identifi kuotiems trfikumams Salinti nustatym4.
14. Ukiniq operacijq einamql4 finansq kontrolg organizuoja Gmnazijos direktorius ar jo
igaliotas asmuo.

J

V SIffRIUS
PREKTU, PASLAUGU IR DARBU ISIGIJIMO OPERACIJU EINAMOJI KONTROLE
15. Prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo operacijq einamqj4 kontrolg vykdo Gmnazijos
direktori aus pavaduotoj as flkiui ir bendri esi ems klausimams;
16. Gmnazijos direktorius ar jo igaliotas asmuo uitikrin4 kad atsakingi Gimnazijos
darbuotojai, atlikdami prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo operacijq einamqj4 finansq kontrolg,
patikrina:
16,1. ar yra sudaryta pirkimo sutartis su tiekeju (ei sutartis nera sudaryta, patikrin4 ar
yra kitas prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo pagrindas);
16.2. u su tiekeju sudaryta sutartis dar galioja;
16.3. ar gautos prekes, paslaugos ar darbai ir jq isigijimo dokumentai neprie5tarauja
sudarytos sutarties sqlygoms;
16.4. ar gautos prekes, paslaugos ar darbai yra tinkamos kokybes, atitinka sutartyje
nurodytus parametrus ir kitus reikalavimus;
16.5. ar gautuose dokumentuose nurodyta visa reikalinga informacija;
16.6, ar prekes, paslaugos ar darbai gauti laiku, nepa.ZeidZiant sutartyje nurodytq terminq.
17. Jei su prekiq, paslaugq ar darbq isigijimu susijq dokumentai neatitinka sutarties ar

kitq s4lygq, su prekiq, paslaugq ar darbq isigijimu susijg dokumentai yra grqiinaxni tiekejui ar
rangowi ne veliau kaip per 3 darbo dienas. Jei prekes, paslaugos ar darbai gauti paZeidiiant
sutartyje nurodytus terminus ar (ir) gautos prekds, paslaugos ar darbai yra netinkamos kokybes,
atsakingas Gmnazijos darbuotqas turi ultikrinti, kad bUQ pritaikyti sutartyje numatyti
delspinigiai ir (ar) kitos netesybos. Apskaidiuotq delspinigiq ir (ar) kitq netesybq iskaitymas
atliekamas pagal artimiausi4 po termino praleidimo (ar kito sutarties paZeidimo nustatymo)
atliekamq mokejimq uZ gautas prekes, paslaugas ar darbus.

18. Atsakingas Gimnazijos darbuotojas, atlikgs prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo
operacijq einamqj4 finansq kontrolE, pawirtina prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo dokumentus
savo para5u ir data, uZdedamas spaud4,,Patikrinta" bei parengia ir pasira5o lydra3ti, nurodydamas
detalizuojandius poZymius, atsaking4 asmeni ir kit4 bfitinq informacij4. Pasira5yti prekiq, paslaugq
ar darbq isigijimo dokumentai kartu su lydraidiu yra pateikiami Gimnazijos direktoriui ar jo
igaliotam asmeniui per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo dokumentq
gavimo dienos.

19. Gmnazijos direktorius ar jo igaliotas asmuo, atlikgs prekiq, paslaugq ar darbq
isigijimo operacijq einamqj4 kontrolE ir nenustatgs jokiq trfikumq, pasira.So gautus prekiq, paslaugq
ar darbq isigrjimo dokumentus bei lydraiti, nurodo dat4 bei iodi ,,apmok6ti".
20. Gmnazijos dokumentq koordinavimo specialistas atsako ui prekiq, paslaugq ar
darbq isigryimo dokumentq (uking operacij4 arba fikini ivyki patvirtinandius popierinius arba
elektroninius liudijimus, turindius privalomus rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti fikines
operacijos arba flkinio ivykio tapatumq) ir lydraldio pateikim4 Biudietiniq istaigq centralizuotos
apskaitos skyriui (toliau - BICAS) pagal Savivaldybes administracijos direktoriaus pawirtintos
buhalterines apskaitos dokumentq ir kitos informacijos pateikimo tvarkos nustatytq tvark4 ir
terminus,

21. Asmenys, atsakingi uZ prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo finansq operacijq einamqjq
kontrolq, nustatg neatitikimus ar trtikumus (pateikti netinkami, neteisingai suraiyti dokumentai,
suteiktos nekokybi5kos paslaugos, atlikti nekokybiSki darbai ar pateiktos nekokybiSkos prekes,
paZeisti tiekimo, mokejimo terminai, neatitinka kiekis, i5tekliai naudojami, nesilaikant teises aktq
pan.) turi imtis veiksmq jiems pa.Salinti
sutartyje numatytiems
nustatytos tvarkos
galimybes
iltaisyti nustatytus
pritaikyti.
Kai
nera
(ar)
netesyboms
kitoms
delspinigiams ir
tr[kumus ar neatitikimus, mindti asmenys privalo ra5tu prane5fi apie tai Gimnazijos direktoriui ar

ir

ir

4

asmeniui, pateikdami neatitikimq ar trfikumq atsiradimo paai$kinim4 bei pasiiilymus
del tolesnio prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo operacijos atlikimo.
22. Lli:prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo finansq operacijq einamqjq kontrolg atsakingi

jo igatiotam

Gimnazijos darbuotojar privalo uZtikrinti, kad visi su prekiq, paslaugq ar darbq isigijimo
operacijos atlikimu susijq dokumentai butq laiku pateikiami BICAS.

VI SICTRIUS
IR
GAUTINU SUMU
IPLAUI(U EINAMOJI KONTROLE
23. Gautinq sumq ir iplaukq einamqj4 kontrolg vykdo:

l.

Gimnazijos dokumentq koordinavimo specialistas;
24, Gmnazijos dokumentq koordinavimo specialistas, atlikdamas gautinq sumq ir
iplaukq einamqj4 kontrolq:
24.1. ui:nkrin4 kad dokumentai, apraiantys paslaugos ar prekes pardavim4 bfltq laiku
pateikti BICAS;
24.2. ripinasi, kad iplaukos biitq gautos laiku;
243, rnpinasi, kad, laiku negaws iplaukq, pagal sutartyje numatytas sqlygas bUtq
atliekamas delspinigiq skaidiavimas (ei tai numatyta sutarlyje).
25. Gmnazijos dokumentq koordinavimo specialistas, atsakingas ui gautinq sumq ir
kontrolq, nustatgs neatitikimus ar triikumus (pateikti netinkami, neteisingai
einamqj4
iplaukq
sura3yti dokumentai, pa.Zeisti mokejimo terminai ir pan.) turi imtis veiksmq jiems paialinti. Kai
nera galimybes i5taisyti nustatytus tr[kumus ar neatitikimus, mineti ,Nmenys privalo raitu prane5ti
apie tai Gmnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui, pateikdami neatitikimq ar triikumq
atsiradimo paai5kinim4 bei pasifilymus ddl tolesnio gautinq sumq valdymo.
26. TJi: gautinq sumq ir iplaukq einamqiQ kontrolg atsakingas dokumentq koordinavimo
specialistas privalo uitikrinti, kad visi su pajamq uZdirbimu ir ar iplaukq gavimu susijq
dokumentai butq laiku pateikiami BICAS.
23.

I

VII SKYRIUS
MOKtJTMU EINAMOJI KONTROLE

L Mokej imq einamqj q kontrolg vykdo Gmnazij os direktorius;
27. Gmnazijos direktoriaus isakymu paskiriami mokejimq operacijas bankineje
26.

sistemoj e wirtinantys atsakingi Gimnazij os darbuotoj ai.

28. Asmenys, atsakingi ui. mokejimq einamqj4 kontrolg, nustatg neatitikimus ar
trflkumus (pateikti netinkami, neteisingai sura5yti dokumentai, paieisti mokejimo terminai,
i5tekliai naudojami nesilaikant teises aktq nustatytos tvarkos ir pan.) turi imtis veiksmq jiems
paiatinti. Kai n6ra galimybes i5taisyti nustatytus triikumus ar neatitikimus, mindti asmenys privalo
raitu pranelti apie tai Gmnazijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui, pateikdami neatitikimq ar
tr[kumq atsiradimo paaiSkinimq bei pasitilymus del tolesnio mokejimo operacijos atlikimo,
29. Gmnazijos direktorius privalo uitikrinti, kad visi su mokejimo operacijos atlikimu
susijg dokumentai btitq laiku pateikiami BICAS.

VIII SKYRIUS
TT]RTO NAUDOJIMO KONTROLT

30. Dokumentq koordinavimo specialistas nuolat teikia BICAS duomenis reikalingus
turto buhalterinei apskaitai vykdyti,
31. Gmnazija jai patikejimo teise ar panaudos sutarties pagrindu perduot4 Savivaldybes
turtq valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal istatymus ir Savivaldybes tarybos sprendimus,

5

32, Eksploatuojamas materialusis ir nematerialusis turtas yra apskaitomas pagal
atsakingus asmenis, Atsakingas asmuo yra paskiriamas kiekvienam ilgalaikio turto vienetui turto
gavimo dien4.
atsakingo asmens paskyrim4 atsako Gmnazijos direktorius ar jo igaliotas

Ui

asmuo.

33. Gmnazijos darbuotojai yra atsakingi uZ tinkam4 jiems perduoto turto funkcijoms ir
pareigoms vykdyti naudojim4. Gimnazijos darbuotojas, ddl savo kaltes praradEs jam patiket4
Gimnazijos turt4 (ne5iojamqji kompiuteri, mobilqji telefon4 ar kt.), atsiradusi4 Zalq privalo
atlyginti teises aktq nustatyta tvarka.
34, TJi! neperduoto eksploataciiq ilgalaikio materialiojo turto kontrolg atsako
direktori aus pavaduotoj as ukiui ir bendri esi ems klausimams.
kitas [kinis inventorius darbuotojams yra i5duodami
35. Kompiuterind technika
naudoti jiems pasira5ius iSdavimo naudoti dokumentus (pvz., iikinio inventoriaus perdavimo
naudoti veikloje aktas, vidinio judejimo vaZtara5tis ir kt.). UZ 5iq dokumentq tvarkym4, parengim4
ir saugojim4 yra atsakingas dokumentq koordinavimo specialistas.
kita
36. Atleidziamas iS darbo darbuotojas grqiina kompiuterinE technik4
valdyty'naudot4 turt4.

i

ir

ir

IX SKYRIUS
PASKESNE F'INANSU KONTROLE
37,

Paskesne finansq kontrole apima:

37.1. nustatym% N teisetai ir pagal paskirti naudojamos materialiosios, nematerialiosios
ir finansines verfybes (pvr., nebuvo pasisavintas turtas);
nebuvo teises aktq, vadovybes nurodymq paZeidimq ir
37.2. w,statymqn
piktnaudZiavimq (pvz., flkinds operacijos nebuvo patvirtintos atsakingq darbuotojq);
37 .3, priemoniq identifi kuotiems tr[kumams Salinti nustatym4,
38. UZ iikiniq operacijq paskesng finansq kontrolq atsako Gimnazijos direktorius.
39. Gimnazijos direktorius arba jo igaliotas asmuo periodiSkai ( kas pusmeti) atrankos
b[du tikrina, kaip buvo atlikti veiksmai vykdant iikines operacijas.
40. Papildomai, siekdamas suma.Zinfi neteiseto Gimnazijos i5tekliq panaudojimo izikat,
Gimnazijos direktorius arba jo igaliotas asmuo, atsilvelgdamas i ukiniq operacijq dydi ir apimtis,
identifikuoja rizikingas [kines operacijas, kurias reikia ana]izuoti detaliai.
41. Esant poreikiui, Gimnazijos direktorius arba jo igaliotas asmuo, vykdydamas
paskesnE kontrolg, iSnagrineja (i5analizuoja) parengtus dokumentus: biudieto vykdymo, finansines
ataskaitas (pvz., biud.Zeto i5laidq s4matos vykdymo ataskait4 (2 forma), finansines bfikles
ataskaitq veiklos rezultafi4 ataskaitq) ir I w jq rinkinius, kitas finansq valdymo ir apskaitos
ataskaitas bei kitus dokumentus tam, kad isitikintq, jog materialiosios, nematerialiosios ir
finansines verlybes yra naudojamos pagal paskirti ir nebuvo finansq kontroles paieidimq ar
piktnaudZiavimq,
42. Jei Gimnazijos direktorius ar jo igatiotas asmuo nustato, kad yra finansq kontroles
protingumo kriterijais, jie nera
taisykliq paieidimq, tadiau, vadovaujantis racionalumo
reik5mingi, priima sprendim4 del priemoniq paZeidimams iStaisyti taikymo bei paskiria uL, tu
atsakingus asmenis.
43. Jei Gimnazijos direktorius ar jo igaliotas asmuo nustato, kad Ukine operacija yra
rizikinga arbq kad yra finansq kontroles taisykliq pa.Zeidimq, kurie, vadovaujantis racionalumo ir
protingumo kriterijais, yra reik5mingi, sudaro komisijq, kuri detaliai iSnagrineja iikines operacijos
vykdymo veiksmus ir finansq kontrol6s taisykliq laikymqsi atliekant tiking operacija bei nustato, ar
teisetai ir pagal paskirti naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansines verlyb6s, ar
nebuvo paZeidimq ar piktnaudZiavimq,

ar

ir
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Apiepaskesnes kontroles metu nustat;rtus paieidimus ir pikUraudZiavimus paskesnq
finansq kontrolq atlikusi komisija Gimnazijos direktoriq ar jo igaliotq asmeni informuoja raitu,
nurodydama prieZastis ir galimas pasekmes bei priemones jiems pa$alinti.
45, Gmnazijos direktoriui pareikalavus, asmenys, ipareigoti paialinti nustatytus finansq
kontrolds paZeidimus, turi pateikti informacrj4 apie priemoniq identifikuotiems triikumams Salinti

44,

igyvendinim4.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Gmnazijos darbuotojai privalo laikytis 5iq Taisykliq.
47, Gimnazijos darbuotojq ir, atliekandiq finansq kontroles funkcijas, pagrindines
pareigos ir atsakomybe finansq kontroles srityje yra apra.Somos jq pareigybiq apraiymuose ir Siose
Taisyklese.

48. Sios Taisykles gali buti keidiamos, naikinamos ar stabdomas jq galiojimas
Gimnazijos direktoriaus sprendimu, atsiZvelgiant i pokydius Gimnazijos organizacineje
strukt6roje, reglamentuojandiuose teises aktuose, Gimnazijos darbuotojq pasitilymus wba

nurodZius kompetentingoms institucijoms.

49. Tat, kas nereglamentuota Siose Taisykldse, vykdoma, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos reglamentuoj andiuose teises aktuose.
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