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  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, 

Minimalių finansų kontrolės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 

m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.1K-123 nuostatomis, atsižvelgdamas į rekomendacijas, numatytas 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. sausio 

17 d. vidaus audito ataskaitos Nr. 1V-1 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 

veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaita“ įgyvendinimo priemonių plano 4 punkte, bei siekdamas 

užtikrinti patikimą finansų valdymą bir jų kontrolę įstaigoje: 

            1. T v i r t i n u pridedamus: 

            1.1. Finansų kontrolės taisykles; 

            1.2. Finansų kontrolės procedūras. 

            2. S k i r i u atsakingais už: 

            2.1. išankstinės finansų kontrolės vykdymą:  

            2.1.1. direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį Ūkio ir komunalinių paslaugų skyrių, o  jo 

atostogų ar ligos metu  jį pavaduojantį asmenį;  

            2.1.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją, o jo atostogų ar ligos metu  jį pavaduojantį 

asmenį; 

            2.2. einamosios finansų kontrolės vykdymą: 

            2.2.1. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus viršininko pavaduotoją Gediminą Leonavičių; 

            2.2.2. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus inspektorę Jūratę  Stankevičienę; 

            2.2.3. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus inspektorę Aistę Narijauskaitę; 

            2.2.4. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus inspektorę  Kristiną Kybartaitę; 

            2.2.5.Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniąją buhalterę Daną Sajavičienę; 

            2.2.6. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniąją buhalterę Gražiną Tomkienę; 

            2.2.7. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Rimą Kepežinskienę; 

            2.2.8. Buhalterinės apskaitos skyriaus ekonomistę Vilmą Keršytę. 

            2.3. paskesniosios finansų kontrolės vykdymą: 

            2.3.1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę Vaidą Ruzgienę;    

             2.3.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniąją buhalterę Birutę Mieldažienę; 

            2.3.3. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Virginiją Ramonienę; 

            2.3.4. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Janiną Krivienę; 

            2.3.5. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Alytę Navikienę; 

            2.3.6. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Jeleną Grigienę; 

            2.3.7. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Danutę Puškarenko; 

            2.3.8. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Gražiną Ludavičienę; 



Projektas 

            2.3.9. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Moniką Kirmilaitę; 

            2.3.10. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Aušrelę Colkevičienę; 

            2.3.11. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę  Jurgitą Mikalauskienę 

            2.3.12. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Neringą Lodienę; 

            2.3.13. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Aušrą Tuškevičienę; 

            2.3.14. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus inspektorę Audronę Grigaliūnienę; 

            2.3.15. Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus inspektorę Danutę Kabašinskaitę. 

            3. P a v e d u: 

            3.1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai šio įsakymo vykdymo  kontrolę;            

            3.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiajai specialistei Vaidai Ruzgienei, atliekant 

paskesniąją finansų kontrolę, užtikrinti turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų 

teisingą atvaizdavimą LABBIS programoje; 

            3.3. Administracijos reikalų skyriui su šiuo įsakymu supažindinti įsakyme paminėtus 

asmenis pasirašytinai. 

            4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 

            4.1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. 

įsakymą Nr. V-576 „Dėl finansų kontrolės vykdymo“; 

            4.2. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. 

įsakymą Nr. V-206 ,,Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. 

gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-576 „Dėl finansų kontrolės vykdymo“ pakeitimo“; 

             4.3. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. 

įsakymą Nr. V-10 ,,Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. 

gruodžio  5 d. įsakymo Nr. V-576  „Dėl finansų kontrolės vykdymo“ 2 punkto  pakeitimo“. 
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                                        PATVIRTINTA 

           Pravieniškių pataisos namų –     

                           atvirosios kolonijos 

           direktoriaus 2018 m.                             d. 

            įsakymu Nr.  

                                               

                                    

 

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Finansų kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansų ministro  2003 m. gegužės 8 d.  įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintų Minimalių 

finansų kontrolės reikalavimų nuostatomis.  

2. Taisyklių tikslas - nustatyti finansų kontrolės (toliau – kontrolė) ūkinės veiklos teisėtumą 

ir patikimo finansų valdymo principų, t. y. ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir 

skaidrumo laikymąsi įstaigoje. Su rekomendacijomis privalo būti susipažinę  atsakingi už kontrolę 

valstybės tarnautojai, taip pat pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai (toliau – darbuotojai). 

3. Šios taisyklės nustato, kaip vertinama kontrolė, atsižvelgiant į Pravieniškių pataisos 

namų-atvirosios kolonijos ( toliau- Įstaigos)  veiklos specifiką, užtikrinant kuriamos ir veikiančios 

kontrolės tinkamą organizavimą, reglamentavimą ir efektyvumą.  

4. Kontrolė yra susijusi su Įstaigos veikla, į ją įtraukta ir todėl negali būti nagrinėjama 

atskirai nuo veiklos. 

II. KONTROLĖS TIKSLAI 

5. Kontrolė turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie tikslai: 

5.1. Įstaigos veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal 

strateginius, kitus veiklos planus, programas ir procedūras; 

5.2. Įstaigos turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, 

iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų: 

5.2.1. kontrolės priemonės būtų taikomos kiekvienai veiklai, susijusiai su Įstaigos išteklių 

valdymu; 

5.2.2. informacija (taip pat ir saugoma kompiuterinėse laikmenose), apskaitos dokumentai ir 

apskaitos registrai turi būti saugomi nuo vagystės, netinkamo naudojimo ar sunaikinimo; 

5.2.3. Įstaiga, vykdydama veiklą, laikytųsi patikimo finansų valdymo principų; 

5.3. Įstaigos finansinės ir kitos veiklos ataskaitos privalo būti teisingos ir pateikiamos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

III. KONTROLĖS KRITERIJAI 

  

6. Siekiant, kad kontrolė būtų veiksminga, ji turi: 

6.1. užtikrinti Įstaigos vadovą, kad bus pasiekti bendrieji Įstaigos veiklos tikslai.  

6.2. būti vykdoma atsižvelgiant į rizikos veiksnius. Įstaigos  vadovo uždavinys – organizuoti 

rizikos nustatymą ir reaguoti į ją siekiant, kad Įstaigos tikslai būtų įgyvendinti; 

6.3. užtikrinti, kad kontrolės sąnaudos neviršytų gaunamos naudos, t. y. kad kontrolė būtų 

efektyvi; 

6.4. būti optimali – per didelė kontrolė stabdo veiklos procesus, o nepakankama kontrolė 

neužtikrina tinkamo rizikos valdymo ir rezultatų pasiekimo; 
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6.5. funkcionuoti nenutrūkstamai – kiekvienam veiksmui su turtu turi būti taikomos 

nustatytos kontrolės procedūros. 

 

IV. KONTROLĖS REIKALAVIMAI 

  7. Plėtojant ir vertinant kontrolę, turi būti laikomasi bendrųjų ir specialiųjų kontrolės 

reikalavimų. 

8. Bendrieji kontrolės reikalavimai apima: 

8.1. kontrolės aplinką: 

8.1.1. Kontrolės aplinka – Įstaigos vadovo ir darbuotojų asmeninių ir dalykinių savybių 

visuma, daranti įtaką Įstaigos veiklai. Kontrolės aplinka vertinama atsižvelgiant į Įstaigos vidaus 

tvarką bei etiką. 

8.1.2. Įstaigos vadovas ir darbuotojai turi laikytis bendro teigiamo požiūrio į kontrolę, jį 

skatinti. 

8.1.3. turi būti siekiama užtikrinti teigiamą kontrolės aplinką. 

8.1.4. teigiamą kontrolės aplinką lemia  Įstaigos vadovo ir darbuotojų požiūris į etiką, 

Įstaigos vadovo dalyvavimas kontrolės procesuose, Įstaigos struktūra, veiklos pobūdis ir 

reglamentavimas, tradicijos ir nusistovėjusi praktika bei žmogiškųjų išteklių politika, kuri apima 

darbuotojų paiešką, samdymą ir orientavimą; 

8.2. rizikos nustatymą: 

  8.2.1.  rizikos nustatymas apima rizikos veiksnius ir toleruojamą riziką. Toleruojama rizika 

– tai rizika, kurią valdyti nėra poreikio ar galimybės. Rizikos nustatymas yra kontrolės vertinimo 

pagrindas. Įstaigos rizikos veiksniai: 

8.2.1.1. struktūriniai: 

            8.2.1.1.1. finansų kontrolės ir kitų funkcijų priskyrimas; 

            8.2.1.1.2. atsakomybės ir teisių priskyrimas; 

            8.2.1.1.3. teisėtumo vertinimas; 

            8.2.1.1.4. planavimo specifika; 

            8.2.1.1.5. informacijos perdavimas ir saugojimas; 

            8.2.1.2. finansiniai: 

            8.2.1.2.1. naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto struktūra ir savybės; 

            8.2.1.2.2. disponuojamų lėšų dydis; 

            8.2.1.2.3. išlaidų struktūra; 

            8.2.1.2.4. įsipareigojimų apskaita; 

            8.2.1.2.5. sprendimų priėmimo teisės suteikimas; 

            8.2.1.2.6. mokėjimų atlikimas; 

            8.2.1.2.7. nustatytos klaidos; 

            8.2.1.3. asmeninių savybių: 

            8.2.1.3.1. požiūris į kontrolės ir kitų funkcijų atlikimą; 

            8.2.1.3.2. kompetencija; 

            8.2.1.3.3. vienkartinių ir specifinių funkcijų atlikimas; 

8.3. Informacijos perdavimo: 

8.3.1. informacijos perdavimą ir kaupimą padeda užtikrinti informacinės technologijos; 

8.3.2. informacijos perdavimas turi sudaryti sąlygas darbuotojams efektyviai atlikti jiems 

priskirtas funkcijas.  

8.3.3. informacija turi būti patikima ir tinkamai saugoma. Informacija, reikalinga priimti 

ypač svarbius sprendimus, turi būti tikrinama kelis kartus. Įstaigos direktorius turi nustatyti, kokia 

informacija reikalinga ir kokiu būdu ar kokiu periodiškumu pateikiama sprendimams priimti; 

8.3.4. įstaigoje turi būti rašytiniai kontrolės proceso atlikimo įrodymai; 

8.3.5. informacijos perdavimas turi sudaryti sąlygas darbuotojams efektyviai atlikti jiems 

priskirtas funkcijas; 

8.3.6. informacija turi būti patikima ir tinkamai saugoma; 



Projektas 

8.4. priežiūros: 

8.4.1. priežiūra turi būti vykdoma periodiškai.  Periodiškumas nustatomas pagal poreikį, 

dažniausiai kas ketvirtį. 

            Į kontrolės tobulinimo procesą tikslinga įtraukti visus įstaigos darbuotojus ir juos skatinti 

teikti pasiūlymus dėl kontrolės tobulinimo. Nesant priežasčių abejoti kontrole, tikslinga vieną kartą 

per kelerius metus nagrinėti rizikingiausią veiklą; 

8.4.2. kontrolei atlikti būtina nustatyti kontrolės procedūras. Jos gali būti individualios bei 

universalios. 

9. Specialieji kontrolės reikalavimai apima kontrolės procedūras, kurias atliekant 

kontroliuojama įstaigos veikla. Kontrolė laikoma tinkama, kai nustatytų kontrolės procedūrų 

pakanka, jų nėra per daug ir jų yra laikomasi; 

10. Kai kurios kontrolės procedūros gali būti suskirstytos į: 

10.1. įgaliojimo ir patvirtinimo. Ūkinės operacijos atliekamos tik atsakingų darbuotojų, 

patikrinus ar operacijos teisėtos ir nebus viršytos sąmatos; 

10.2. ūkinių operacijų dokumentavimo. Ūkinės operacijos ir kiti susiję svarbūs įvykiai turi 

būti nustatyta tvarka dokumentuoti. Turi būti nustatyta ataskaitų rengimo tvarka; 

10.3. funkcijų atskyrimo. Pareigas ir atsakomybę reikia paskirstyti keliems žmonėms; 

10.4. turto ir dokumentų prieigos kontrolės. Prieiti prie turto ir dokumentų gali tik įgalioti 

darbuotojai, atsakingi už jų saugojimą bei naudojimą; 

10.5. patikrinimo ir suderinimo. Ūkinės operacijos tikrinamos prieš jas atliekant, turtas 

tikrinamas jį inventorizuojant. Apskaitos kontrolės metu tikrinama, ar visi ūkiniai įvykiai ir ūkinės 

operacijos užregistruptos apskaitoje, ar jie patvirtinti įgaliotų darbuotojų, ar teisingi apskaitos įrašai; 

10.6. veiklos rezultatų, sričių ir procesų priežiūros.Veiklos rezultatai peržiūrimi reguliariai. 

11. Atliekant ūkines operacijas, reikėtų laikytis tokio nuoseklumo: 

11.1. išankstinė finansų kontrolė – kontrolė, atliekama priimant arba atmetant sprendimus 

dėl įstaigos turto naudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims, prieš juos tvirtinant įstaigos 

direktoriui. Išankstinės finansų kontrolės funkcija turi būti atskirta nuo sprendimų inicijavimo ir 

vykdymo; 

11.2. einamoji finansų kontrolė – kontrolė, kurios paskirtis – užtikrinti, kad tinkamai ir laiku 

būtų vykdomi įstaigos direktoriui  sprendimai dėl turto naudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems 

asmenims; 

11.3. paskesnė finansų kontrolė – kontrolė po įstaigos direktoriaus  sprendimų dėl  turto 

naudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo, kurios paskirtis – patikrinti, ar teisėtai 

ir pagal paskirtį naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, ar nebuvo teisės 

aktų, įstaigos struktūrinių padalinių vadovų nurodymų pažeidimų. Paskesnė finansų kontrolė 

numato priemones jos metu nustatytiems trūkumams pašalinti. Šios kontrolės negali atlikti 

darbuotojas, atsakingas už išankstinę finansų kontrolę.  

V. KONTROLĖS VERTINIMAS  

12. Kontrolės vertinimo tikslas – nustatyti kontrolės efektyvumą, neefektyvios ar perteklinės 

kontrolės atvejus ir imtis veiksmų kontrolei tobulinti. Vertinant kontrolę, tikslinga vertinti kontrolės 

tinkamumą, reglamentavimą ir nustatytų procedūrų laikymąsi. 

13. Siekiant užtikrinti finansų kontrolės kokybę, kiekvienais metais įstaigos direktorius 

įvertina   finansų  kontrolės  būklę.  Vertinant  finansų    kontrolės būklę, turi būti nustatyta, ar 

įstaigoje laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų, ar jos ekonomiškos, veiksmingos ir 

funkcionuoja kaip vientisa sistema. 

14. Įstaigos finansų kontrolės būklė įvertinama taip: 

            14.1. labai gerai - jeigu veiklos rizika tinkamai nustatyta ir kontrolės procedūros yra 

veiksmingos; 

            14.2. gerai – jeigu veiklos rizika yra tinkamai nustatyta ir kontrolės procedūros yra 

veiksmingos, nors yra keletas nesvarbių prieštaravimų; 
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            14.3. patenkinamai - jeigu veiklos rizika yra tinkamai nustatyta, tačiau kontrolės procedūros 

turi trūkumų; 

             14.4. blogai – jeigu kontrolės procedūros nustatė ne visą riziką ir kontrolės trūkumai yra 

akivaizdūs. 

           15. Įstaigos finansų kontrolės būklė kasmet iki balandžio 1 d. vertinama, užpildant  Lietuvos 

Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą finansų kontrolės būklės ataskaitą  ir pateikiant ją 

Kalėjimų departamento Finansų skyriui. 

           16. Papildomomis  kontrolės vertinimo priemonės gali būti  dokumentų peržiūra, peržiūrimi 

veiklos ir kontrolės reglamentavimo dokumentus, klausimynai darbuotojams, susitikimai su 

darbuotojais, kurių metu nustatomas darbuotojų požiūris į veiklą ir kontrolę, jų lojalumas, 

vertinama kompetencija ir žmogiškojo veiksnio rizika; 

            17.  Dažniausiai  įstaigos finansų kontrolės vertinimą  įstaigoje atlieka: 

          17.1. valstybės kontrolės pareigūnai, atliekantys valstybinį auditą; 

          17.2. Teisingumo ministerijos Centralizuoto audito skyrius. 

          18. Kai kontrolė nebuvo vertinta, rekomenduotina sudaryti vertinimo planą. Vertinimo planas 

sudaromas atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir apimtis, galinčių atlikti kontrolės vertinimą darbuotojų 

kompetenciją. 
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                                                                PATVIRTINTA 

                           Pravieniškių pataisos namų –     

                                            atvirosios kolonijos 

                           direktoriaus 2018 m.                  d. 

                            įsakymu Nr. 

                                               

      

 

 

  FINANSŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 

 

I. BENDROSIOS PROCEDŪROS 
 

 

1. Ūkinės operacijos vykdomos vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintomis programų išlaidų sąmatomis, 

sudarytomis pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir priemones, bei Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus pasirašytomis sutartimis. Patvirtintų programų 

priemonių ūkinių operacijų vykdymo ir konkrečios finansų kontrolės procedūros atliekamos pagal 

įstaigos direktoriaus  įsakymais patvirtintas tvarkas bei taisykles.  
 

 

II. ŪKINIŲ OPERACIJŲ VYKDYMO FINANSŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 

2. Įstaigoje jokios finansinės-ūkinės operacijos negali būti vykdomos be įstaigos 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ūkio reikalus bei  Buhalterinės apskaitos 

skyriaus vedėjo leidimo. Dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos piniginės lėšos ir 

materialinės vertybės, taip pat įsakymai įstaigos darbuotojų pareiginės algos, priedų ir priemokų 

nustatymo, premijų ir vienkartinių pašalpų mokėjimo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo ir 

atleidimo iš darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys 

turi būti pasirašytos įstaigos direktoriaus ir vizuotos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo (šiam, 

teisės aktuose nustatytais atvejais negalint prisidėti prie kontrolės, jo pavaduotojo). Be to, ūkinės – 

finansinės sutartys, prieš jas teikiant direktoriui turi būti vizuotos įstaigos juriskonsulto. 

3. Įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, parengę apskaitos dokumentus, leidžiančius 

atlikti  ūkinę operaciją, teikia juos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui. 

4. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas, gavęs apskaitos dokumentus: 

4.1. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina, kad ūkinė operacija yra 

teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti 

pakaks patvirtintų asignavimų lėšų; 

4.2. ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam asmeniui, jeigu išankstinės 

kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba, kad jai atlikti nepakaks patvirtintų 

asignavimų arba, kad  ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti. 

5. Nustatęs 4.2.p. nurodytus  faktus, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas privalo 

atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus, apie tai raštu pranešdamas įstaigos direktoriui, 

kuris gali atsisakyti tvirtinti ūkinę operaciją arba raštu nurodyti ją vykdyti. 

6. Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojai atsako už tai, kad būtų vykdomos tik teisėtos 

finansinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal įstaigos direktoriaus nustatytą tvarką, kad laiku 
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būtų perduodami Buhalterinės apskaitos skyriui reikalingi buhalteriniai apskaitos dokumentai, 

įsakymai, darbų priėmimo aktai, sąskaitos-faktūros. 

7. Įstaigos darbuotojų, kuriems suteikta teisė tvirtinti apskaitos dokumentus, sąrašą tvirtina 

įstaigos direktorius. 

            8. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas patikrina ar įstaigoje patvirtintos šios  tvarkos ar 

taisyklės: 

            8.1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarka; 

            8.2. Vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis skyrimo ir mokėjimo tvarka; 

            8.3. laikino pobūdžio darbo užmokesčio priemokų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarka; 

            8.4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo tvarka; 

            8.5. piniginių lėšų nuteistiesiems mokėjimo ir įforminimo tvarkos; 

            8.6. nuteistųjų parduotuvių darbo  tvarka; 

            8.7. važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos asmeniniu ir keleiviniu transportu išlaidų atlyginimo 

tvarka; 

            8.8. teisės aktais nustatytų kai kurių išlaidų apribojimo taisyklės (tarnybinių automobilių 

naudojimo, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo ir pan).  

            9. Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis  ir komunalinių paslaugų skyrių, vykdydamas 

išankstinę finansų kontrolę, tikrina ar:  

            9.1. priimami teisingi  sprendimus dėl statomų, remontuojamų, rekonstruojamų objektų; 

            9.2. ar paprastojo ilgalaikio turto remonto darbams parengtos darbų sąmatos; 

            9.3. ar užtikrinamas atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo pagrįstumas; 

            9.4. ar užtikrinamas teisės aktų laikymasis priimant sprendimus dėl valstybės  turto 

valdymo, naudojimo, nuomos, bei disponavimo juo; 

           9.5. ar teisėtai naudojamas įstaigos tarnybinis transportas; 

           9.6. ar ekonomiškai naudojami energetiniai resursai. 

             10. Einamosios kontrolės metu yra atliekamas sprendimo vykdymas. Asmenys, atsakingi už 

einamąją kontrolę, tikrina  ar: 

          10.1. apskaitos registruose atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami 

ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne 

anksčiau, negu buvo surašyti ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai įvertinant tai, kad 

biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.;  

10.2. visos atliekamos ūkinės operacijos yra patvirtintos atsakingų asmenų; 

10.3. į tą patį apskaitos registrą ūkinės operacijos yra įtrauktos vieną kartą;  

10.4. apskaitos registrai turi būti spausdinami laiku ir pasirašomi tą registrą sudariusių 

asmenų; 

11. Už paskesniąją finansų kontrolę atsako ir ją vykdo  direktoriaus įsakymu paskirti asmenys 

arba sudaryta komisija. Jie turi įsitikinti, kad sprendimas įvykdytas tinkamu būdu. Jei sprendimas 

įvykdytas netinkamu būdu, privalo raštu apie šį faktą (nurodant priežastis ir pasekmes) informuoti 

įstaigos direktorių. Paskesniąją finansų kontrolę taip pat vykdo Buhalterinės apskaitos skyriaus 

darbuotojai, kurių pareigybių aprašyme numatyta, kad jie atsakingi už ūkinių operacijų įtraukimą į 

apskaitą. 

12. Darbuotojai atsakingi, už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, privalo: 

            12.1. užtikrinti, kad visi ūkinės operacijos įvykdymo dokumentai per 5 darbo dienas po jų 

patvirtinimo būtų pateikti Buhalterinės apskaitos skyriui  ir darbuotojai, atsakingi už sprendimo 

vykdymo operacijų įtraukimą į apskaitą, turi patikrinti visus pateiktus dokumentus ir reikalauti, kad 

jie būtų tinkamai sutvarkyti. Jei dokumentai netinkamai sutvarkyti ir pateikti ne visi ir nėra 

galimybės šių trūkumų operatyviai pašalinti, tai Buhalterinės apskaitos skyriaus  darbuotojai, kurių 

pareigybių aprašyme tai numatyta, surašo buhalterinę pažymą ir inicijuoja ūkinės operacijos 

dokumentų parengimą teisės aktų  nustatyta tvarka. 
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           12.2. užtikrinti, kad dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų 

tinkamai klasifikuojami, išsamiai ir tiksliai dokumentuoti, kad kiekvieną operaciją arba įvykį bei su 

jais susijusią informaciją būtų galima atsekti nuo pradžios iki pabaigos;  

            12.3.  užtikrinti, kad ūkinės operacijos ir  įvykiai į tą patį apskaitos registrą įtraukiami vieną 

kartą; 

12.4.  užtikrinti, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentai būtų surašomi 

laiku; 

            12.5. užtikrinti ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą ir duomenų sutikrinimą LABBIS 

apskaitos programoje; 

            12.6 . Sutikrinti ūkinių operacijų  duomenis su pirminiai dokumentais. 

 

 

III. PINIGINIŲ LĖŠŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 
 

13. Asmenys, atsakingi už   išankstinę finansų kontrolę, tikrina: 

13.1. ar visi įrašai apie įplaukas ir apmokėjimus padaromi iš karto, kai tik jie atsiranda; 

13.2. ar avansiniai mokėjimai už komandiruotes išmokami tik direktoriaus leidimu pagal 

pateiktus prašymus;  

13.3. ar fizinių asmenų pajamų mokesčiai ir mokėjimai socialiniam draudimui, 

išskaičiuojami iš įstaigos darbuotojų teisingai ir laiku pervedami; 

13.4. ar teisingai ir nustatyta forma pildomi įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio 

žiniaraščiai; 

13.5. ar patvirtinta ir tinkamai funkcionuoja  įstaigoje Kasos darbo organizavimo taisyklės; 

13.6. ar su įstaigos kasininku sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis; 

13.7. ar sudaryta netikėtų patikrinimų įstaigos kasoje Komisija.  

14. Darbuotojas, vykdantis einamąją piniginių lėšų kontrolę, tikrina ar mokėjimams 

pateikiami šie dokumentai: 

14.1. sutartis arba jos kopija, kurios pagrindu vykdomas mokėjimas; 

14.2. sąskaita - faktūra arba sąskaita išankstiniam apmokėjimui; 

14.3. suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas; 

14.4. tiekėjų (rangovų) apklausos pažymos kopija; 

14.5. kiti dokumentai  papildomais teisės aktais patvirtinti dokumentai.  

14.6. Ar sudarytos sutartys, perdavimo - priėmimo aktai, PVM sąskaitos faktūros 

pasirašytos atsakingų asmenų. 

15. Sąskaitos- faktūros arba išankstinio apmokėjimo sąskaitos turi būti vizuotos asmenų, 

atsakingų už išankstinę finansų kontrolę.  

16. Asmenys, paskirti atsakingais už paskesniąją kontrolę, tikrina ar: 

            16.1. kiekvieną mėnesį atliekamas netikėtas kasos patikrinimas. Kasos patikrinimas 

atliekamas  

vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 

m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719“ bei Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos  direktoriaus 

patvirtinta inventorizavimo tvarka; 

16.2. nebuvo teisės aktų, reglamentuojančių lėšų panaudojimą ir apskaitą, bei įstaigos 

direktoriaus nurodymų pažeidimų ir piktnaudžiavimų; 

16.3. teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos įstaigos lėšos; 

16.4. iš įstaigos kasos grynieji pinigai  išmokami tik šiems tikslams: 

            16.4.1. išmokoms, susijusioms su nuteistųjų paleidimu į laisvę; 

16.4.2. išmokoms, susijusioms su viešaisiais pirkimais pagal patvirtintas Viešųjų pirkimų 

taisykles ir tik direktoriaus įsakymu paskirtiems atsakingiems asmenims; 

16.4.3. maistpinigiai ir asmeniniai grynieji pinigai nuteistiesiems;  

16.4.4. atsiskaitymams iš nuteistųjų  darbo užmokesčio. 
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            16.5. užtikrinti visų piniginių operacijų įtraukimą į apskaitą ir duomenų sutikrinimą 

LABBIS apskaitos programoje. 

IV. TURTO NAUDOJIMO PROCEDŪROS 

 

 

17. Įstaigoje naudojamas nematerialusis, ilgalaikis materialusis, biologinis turtas, bei atsargos. 

Nenaudojamas turtas yra saugomas specialiai paskirtose sandėliavimo vietose.  

18. Už turto saugojimą pagal savo kompetencijos sritis yra paskiriami materialiai atsakingi 

asmenys.  

19. Asmenys, atsakingi už  išankstinę turto naudojimo kontrolę, tikrina: 

19.1.ar turto įsigijimą, panaudojimą, nurašymą atlieka įstaigos direktoriaus įgalioti asmenys; 

19.2. ar laikomasi turto pajamavimo, saugojimo, išdavimo naudoti ir nurašymo tvarkos; 

19.3. ar organizuota turto apsauga. 

20. Darbuotojai, vykdantis einamąją ir paskesniąją  turto panaudojimo kontrolę, tikrina: 

20.1. ar turtas yra gautas ir ar Buhalterinės apskaitos skyriui pateikti visi turto įsigijimo 

dokumentai; 

20.2.ar gautam turtui suteiktas inventorinis numeris; 

20.3.ar atliekant veiksmus su turtu, surašomi apskaitos dokumentai; 

20.4. ar už nenaudojamą ar perduotą naudoti turtą paskirti atsakingi asmenys; 

20.5. ar pilnai įvykdyti direktoriaus nurodymai dėl turto įsigijimo, apskaitos, naudojimo ir 

apsaugos organizavimo; 

20.6. ar ilgalaikis materialusis turtas išduodamas įstaigos valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, pasirašant išdavimo naudoti dokumentus; 

20.7. ar įstaigos tarnybiniai automobiliai  bei mobilieji telefonai naudojami pagal 

direktoriaus patvirtintas taisykles; 

20.8. ar turtas inventorizuojamas vadovaujantis Inventorizacijos taisyklėmis patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 “ bei Pravieniškių 1-ųjų 

pataisos namų direktoriaus patvirtinta inventorizavimo tvarka; 

20.9. ar atliekami netikėti patikrinimai materialinių vertybių saugojimo vietose; 

20.10. užtikrint turto įtraukimą į apskaitą ir duomenų sutikrinimą LABBIS apskaitos 

programoje; 

            20.11. užtikrinti, kad valstybės turtas būtų nuomojamas vadovaujantis teisės aktų nustatytais 

reikalavimais; 

            20.12. užtikrinti, kad prekės ir paslaugos būtų įsigyjamos taikant Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytas viešųjų pirkimų procedūras; 

             20.13. užtikrinti, kad turtas ir sąnaudos apskaitoje būtų registruojami ir finansinėse 

ataskaitose pateikiami vadovaujantis VSAFAS. 

 
 

V. ĮSIPAREIGOJIMŲ KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 

 

              21. Asmenys, atsakingi už  išankstinę įsipareigojimų kontrolę, tikrina: 

              21.1. ar tiksliai žinomos mokėtinos ir gautinos sumos kiekvieno įsiskolinimo atveju; 

              21.2. ar įstaigos Apskaitos politikoje yra patvirtinta išankstinių mokėjimų ir gautinų sumų 

registravimo tvarka; 

              21.3. kaip kasmet organizuojamas įstaigos ir viešųjų juridinių asmenų tarpusavio skolų 

suderinimas, kuris įforminamas skolų suderinimo aktais;  

              21.4. ar komisija įstaigos strateginio plano ataskaitoms rengti bei programų vykdymo 

kontrolei atlieka savo funkcijas.  

              22. Įstaigos darbuotojai, atsakingi už einamąją finansų kontrolę kiekvieną mėnesį patikrina: 

              22.1. ar į apskaitą įtraukti įsipareigojimai, pagrįsti apskaitos dokumentais; 
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              22.2 ar teisingai į apskaitą įtrauktos pajamos ir sąnaudos; 

              22.3. ar sutartys dėl įsipareigojimų tinkamai įformintos; 

              22.4. ar vykdomi sutarčių įsipareigojimai. 

              23. Įstaigos darbuotojai, atsakingi už paskesniąją finansų kontrolę tikrina: 

              23.1. ar tinkamai ir laiku įvykdyti įstaigos direktoriaus sprendimai dėl įstaigos 

įsipareigojimų; 

              23.2. ar nėra įsipareigojimų apskaitos pažeidimų; 

              23.3. ar nustatyta direktoriaus įsakymu įsipareigojimų inventorizavimo tvarka ir paskirta 

inventorizavimo komisija;  

              23.4. ar kasmet inventorizuojami įsipareigojimai nustatyta tvarka; 

              23.5. ar teisingai apskaičiuotos įsipareigojimų sumos biudžetui, socialiniam draudimui bei 

darbuotojams; 

              23.6. ar užtikrintas visų įsipareigojimų įtraukimą į apskaitą ir duomenų sutikrinimą 

LABBIS apskaitos programoje; 

                   23.7. užtikrinti, kad  Didžiojoje knygoje būtų teisingai pateikta informacija apie  turto, 

finansavimo sumų,  įsipareigojimų  ir grynojo turto būklę; 

                  23.8. užtikrinti, kad  finansinėse ataskaitose būtų pateikta teisinga informacija apie 

veiklos rezultatus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

 
 

IV. REGISTRŲ SUDARYMO PROCEDŪROS 

 

            24. Asmenys, atsakingi už  išankstinę finansų kontrolę, tikrina ar yra patvirtintas įstaigoje 

dokumentų registrų sąrašas ir nustatytos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, 

naudojimo ir kontrolės taisyklės. 

           25. Asmenys atsakingi už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę tikrina; 

           25.1. ar laikomasi patvirtinto registrų sąrašo reikalavimų; 

           25.2. ar pildomi visi patvirtinti registrai, ar laikomasi patvirtintų registrų identifikavimo 

žymų; 

           25.3. ar patvirtinti atsakingi struktūriniai padalinai ar atskiri darbuotojai už dokumentų 

registravimą.  

            

V. KOMPIUTERINĖS APSKAITOS SISTEMOS KONTROLĖS PROCEDŪROS 

 

  

            26. Asmenys atsakingi už išankstinę finansų kontrolę: 

            26.1. tikrina ar darbuotojai sugeba tinkamai naudotis kompiuterine apskaitos sistema; 

            26.2. kontroliuoja ar paskirti atsakingi asmenys už metinių bei mėnesinių pajamų 

deklaracijų pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu;    

             26.3. ar paskirti atsakingi asmenys  už e sąskaitų spausdinimą; 

             26.4.   ar paskirti atsakingi asmenys darbuos su e-pristatymas, e-sąskaita sistemomis; 

             26.5. ar įstaigoje pakankamai suteikta prisijungimų darbuotojams, dirbantiems su 

Dokumentų valdymo sistema. 

            27. Darbuotojai, atsakingi už einamąją kontrolę tikrina: 

            27.1. ar laiku suvedami duomenys į naudojamas programas; 

            27.2. ar išspausdinus pataisytus apskaitos registrus jie yra perduodami visiems 

darbuotojams, naudojantiems šių registrų informaciją;   

            27.3. ar suminiai apskaitos registrų duomenys lengvai perkeliami į ataskaitas. 

            28. Darbuotojai, atsakingi už paskesniąją kontrolę tikrina: 

            28.1. ar visi kompiuterizuotos apskaitos registrai yra išspausdinti ir pasirašyti juos 

sudariusių darbuotojų; 

            28.2. ar kompiuterizuotos apskaitos registrai sunumeruoti; 

            28.3. ar užtikrintas duomenų saugumas bei slaptumas; 
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            28.4. ar kompiuterinė įranga naudojama efektyviai; 

            28.5. ar atliekami apskaitos duomenų įrašai į kompiuterines laikmenas; 

            28.6. ar paskirtas atsakingas asmuo už kompiuterinės sistemos priežiūrą; 

            28.7. ar mokėjimo paraiškų registravimą ir tvirtinimą atlieka skirtingi asmenys. 
 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

            29. Įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pastebėję šių taisyklių pažeidimus, apie tai 

privalo informuoti savo struktūrinio padalinio vadovą ir gali jam teikti pasiūlymus dėl finansų 

kontrolės procedūrų tobulinimo, keitimo bei atnaujinimo. 
 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


