VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO IR VIDAUS KONTROLĖS
PRIEŽIŪRĄ ATLIEKANČIO DARBUOTOJO PASKYRIMO
2021 m. gruodžio
Vilnius

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4
straipsniu, 7 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame
juridiniame asmenyje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m.
birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame
asmenyje“ (toliau – Aprašas), nuostatomis bei įgyvendindamas Vilniaus pataisos namų (toliau –
Vilniaus PN) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“, 17.6 papunktį:
1. T v i r t i n u pridedamą Vilniaus PN vidaus kontrolės politiką (toliau – Vidaus kontrolės
politika).
2. S k i r i u Vilniaus PN vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantį darbuotoją –
Veiklos organizavimo skyriaus patarėją (dokumentų valdymo klausimais) Ingą Keršulytę.
3. N u r o d a u šio įsakymo 2 punkte nurodytam darbuotojui:
3.1. organizuoti ir užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė
ir vertinimas;
3.2. vykdyti nuolatinę priežiūrą dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Vilniaus PN ir jos
atitikties nustatytai Vidaus kontrolės politikai.
3.3. teikti Vilniaus PN direktoriui informaciją apie Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo
trūkumus.
3.4. rengti informaciją apie Vilniaus PN vidaus kontrolę Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Apraše nustatyta tvarka.
4. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui:
4.1. su šiuo įsakymu supažindinti visus Vilniaus PN darbuotojus;
4.2. paskelbti šį įsakymą Vilniaus pataisos namų interneto svetainėje.
Direktorius

Viktoras Davidenko
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PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gruodžio d. įsakymu Nr.
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus pataisos namų vidaus kontrolės politika (toliau – Vidaus kontrolės politika)
nustato tvarką, kuria vadovaujantis Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ir patarėjas (toliau kartu – vadovybė) ir visi Vilniaus PN pataisos
pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau kartu –
darbuotojai), siekia užtikrinti, kad Vilniaus PN vidaus kontrolė (toliau – vidaus kontrolė) būtų
tinkamai organizuota, veiksminga ir užtikrintų efektyvią ir veiksmingą Vilniaus PN veiklą.
2. Vidaus kontrolės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymu (toliau – Įstatymas), Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame
asmenyje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ (toliau
– Aprašas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu ir atsižvelgiant į Vilniaus PN
veiklos ypatumus.
3. Vidaus kontrolė – tai Vilniaus PN direktoriaus sukurta kontrolės sistema, kuria siekiama
užtikrinti veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, turto apsaugą,
informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų laikymąsi,
metiniame veiklos plane numatytų tikslų įgyvendinimą ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą
bei kurią įgyvendina vadovybė ir darbuotojai.
II SKYRIUS
VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
4. Vilniaus PN veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas Vilniaus PN
interneto svetainėje http://www.kaldep.lt/lt/vilniauspn/ rubrikos Teisinė informacija porubrikėje
Teisės aktai.
III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS PRINCIPAI
5. Vidaus kontrolė kuriama, įgyvendinama ir palaikoma laikantis šių principų:
5.1. tinkamumo – vidaus kontrolė visų pirma įgyvendinama tose veiklos srityse, kuriose
buvo nustatyta didžiausia rizika;
5.2. efektyvumo – vidaus kontrolė nustatoma taip, kad vidaus kontrolės įgyvendinimo
sąnaudos neviršytų gaunamos vidaus kontrolės priemonių naudos;
5.3. rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;
5.3. optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė;
5.4. dinamiškumo – vidaus kontrolė gali būti tobulinama, atsižvelgiant į pokyčius;
5.5. nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė Vilniaus PN įgyvendinama nuolat.
IV SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI
6. Vidaus kontrolė Vilniaus PN įgyvendinama apimant šiuos vidaus kontrolės elementus:
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6.1. kontrolės aplinka;
6.2. rizikos valdymas;
6.3. kontrolės veikla;
6.4. informavimas ir komunikacija;
6.5. stebėsena.
7. Kontrolės aplinka. Kontrolės aplinką sudaro:
7.1. Vilniaus PN organizacinė struktūra (valdymo struktūros schema, pareigybių sąrašai,
struktūrinių padalinių nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai, kuriais nustatomas Vilniaus PN
administracijos padalinių pavaldumas, kompetencija, atskaitomybė, paskirstomos pareigos ir
atsakomybės);
7.2. personalo valdymo politika (Vilniaus PN darbo reglamentas, darbo tvarkos taisyklės,
etikos taisyklės, Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo tvarka, Darbo
užmokesčio priemokų nustatymo, pašalpų ir premijų skyrimo bei skatinimo tvarka, Nacionalinio
bendrųjų funkcijų centro, kuris centralizuotai vykdo personalo administravimo funkcijas,
direktoriaus teisės aktai, kuriais siekiama efektyvaus darbo organizavimo, darbo kokybės, vidinės
tvarkos, racionalaus darbo laiko panaudojimo, savalaikio dokumentų personalo valdymo klausimais
parengimo);
7.3. kompetencija (žinių ir įgūdžių lygis, kuris būtinas efektyviai ir rezultatyviai veiklai
užtikrinti. Siekiama, kad darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją ir nepriekaištingą reputaciją,
pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo pareigoms atlikti, dalyvautų kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, kuriuos organizuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos mokymo centras);
7.4. profesinio elgesio principai ir taisyklių laikymasis (siekiama, kad Vilniaus PN
darbuotojai laikytųsi profesinio elgesio principų, moralinių vertybių, taisyklių, vengtų viešųjų ir
privačiųjų interesų konfliktų ir kt.);
7.5. valdymo filosofija ir vadovavimo stilius (vadovybė ir administracijos padalinių vadovai
nuolat motyvuoja ir skatina darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų; užtikrina, kad darbuotojų
funkcijos būtų tinkamai paskirstytos ir nesidubliuotų; būtų vengiama interesų konfliktų).
8. Rizikos vertinimas – tai rizikos veiksnių visose Vilniaus PN veiklos srityse nustatymas ir
analizė bei reagavimo į riziką numatymas (t. y. kurie rizikos veiksniai toleruojami, stebimi ir
kuriems reikalingos valdymo priemonės). Rizikos veiksnių vertinimas ir analizė atliekama
vadovaujantis Vidaus kontrolės politikos 12–15 punktuose nustatyta tvarka.
9. Kontrolės veikla – tai Vilniaus PN vadovybės nustatytos veiklos kryptys ir procedūros,
kuriomis siekiama sumažinti ar eliminuoti neigiamą rizikos veiksnių poveikį. Kontrolės veiklos
sudėtinės dalys:
9.1. įgaliojimų, leidimų darbuotojams suteikimas – veikla, užtikrinanti, kad būtų atliekamos
tik Vilniaus PN vadovybės patvirtintos procedūros ir tik įgaliotų asmenų;
9.2. turto (taip pat informacijos, dokumentų) apsauga – veikla, užtikrinanti, kad prieigos prie
turto (taip pat informacijos, dokumentų) teisės būtų suteiktos tik įgaliotiems asmenims,
atsakingiems atitinkamai už turto, informacijos, dokumentų saugojimą ir (arba) naudojimą;
9.3. funkcijų (leidimo davimo, operacijos atlikimo, užregistravimo ir patikrinimo)
atskyrimas – Vilniaus PN administracijos padalinių uždavinių ir funkcijų priskyrimas atitinkamoms
pareigybėms, siekiant sumažinti klaidų, apgaulių, kitų neteisėtų veikų riziką;
9.4. veiklos ir rezultatų peržiūra – reguliarus Vilniaus PN administracijos padalinių veiklos
atitikties tikslams nustatymas pagal veiklos plane nustatytus siektinus rodiklius.
9.5. technologijų naudojimas – parenkama ir vykdoma informacinių technologijų veikla,
kuri užtikrintų Vilniaus PN naudojamų informacinių sistemų veiklą, informacinių technologijų
įsigijimo, naudojimo ir palaikymo kontrolę ir kibernetinę saugą;
9.6. Vilniaus PN direktoriaus patvirtintų vidaus teisės aktų (tvarkų, taisyklių, politikų) ir kitų
dokumentų taikymas Vilniaus PN veikloje, periodinis vertinimas, tobulinimas ir atnaujinimas.
10. Informavimas ir komunikacija – tai veikla, kurios metu Vilniaus PN darbuotojai
disponuoja vidaus ir išorės aktualia, teisinga informaciją, kuri reikalinga veiklos tikslų
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įgyvendinimui. Vadovybei ir administracijos padalinių vadovams sprendimams priimti Vilniaus PN
administracijos padaliniai turi laiku pranešti aktualią, išsamią, patikimą ir teisingą informaciją apie
vidaus ir išorės veiklą, ūkines operacijas, teikiamas ataskaitas ir kitą su Vilniaus PN veikla susijusią
informaciją. Vadovybė turi užtikrinti, kad su informacija apie Vilniaus PN ir jų veiklą galėtų
susipažinti darbuotojai.
Už nenutrūkstamą informavimą ir komunikaciją atsakingi vadovybė, Vilniaus PN
administracijos padalinių vadovai ir darbuotojai.
11. Stebėsena – veikla, kurią vykdant yra užtikrinamas tinkamas vidaus kontrolės
priemonių įgyvendinimas. Stebėseną apima:
11.1. nuolatinė stebėsena – kurią vykdo visi darbuotojai, atlikdami savo tiesiogines
funkcijas;
11.2. periodiniai vertinimai – atliekami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Centralizuoto vidaus audito skyriaus ir kitų Vilniaus PN veiklos vertintojų (pvz. Darbo inspekcijos,
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir pan.).
V SKYRIUS
RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS
12. Rizika – tikimybė, kad tam tikri vidiniai ar išoriniai veiksniai gali neigiamai paveikti
Vilniaus PN veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir tinkamą vidaus kontrolės funkcionavimą.
13. Rizikos valdymo procesas yra nuolatinio pobūdžio. Rizikos valdymo procesą sudaro:
13.1. rizikos veiksnių nustatymas. Identifikuojami rizikos veiksniai, turintys įtakos
(galinčius turėti įtakos) Vilniaus PN vykstantiems procesams ir siekiant jų tikslų. Rizikos veiksniai
surašomi į identifikuotų rizikos veiksnių sąrašą (toliau – sąrašas) (1 priedas). Rizikos veiksnius
nustato ir įtraukia juos į sąrašą visi įstaigos darbuotojai iš karto sužinoję apie rizikos veiksnį ir teikia
tiesioginiam vadovui.
13.2. rizikos veiksnių analizė ir vertinimas. Tikslas – nustatyti, kurios rizikos yra
reikšmingos, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Vidaus kontrolės priežiūrą atliekantys darbuotojai
arba Vilniaus PN direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atlieka identifikuotų rizikos veiksnių
analizę ir vertinimą, kuri apima pasireiškimo tikimybės, poveikio ir įdiegtų kontrolės priemonių
veiksmingumo vertinimą bei bendro rizikos reikšmingumo veiklai įvertinimą. Atliekant rizikos
veiksnių analizę ir vertinimą, apibendrinami struktūrinių padalinių vadovų sąrašuose pateikti
duomenys ir parengiamas Rizikos veiksnių sąrašas (2 priedas). Rizikos veiksnių analizė ir
vertinimas atliekamas pagal jų vertinimo kriterijus (3 priedas).
13.3. rizikos mažinimo priemonių parinkimas. Atsižvelgiant į rizikos analizės ir
vertinimo rezultatus, parenkamos rizikos valdymo priemonės ir patvirtinamas rizikos valdymo
priemonių planas;
13.4. stebėsena ir priežiūra. Struktūrinių padalinių vadovai vykdo rizikos valdymo
priemonių plano įgyvendinimo priežiūrą ir užtikrina priemonių įvykdymą.
14. Rizikos valdymas organizuojamas pagal keturias pagrindines veiklos sritis:
14.1. strateginius tikslus – Vilniaus PN metiniame veiklos plane ir kituose planavimo
dokumentuose užsibrėžti tikslai ir siekiai, rodantys planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo
dokumento įgyvendinimo laikotarpį;
14.2. veiklos tikslus – efektyvus ir veiksmingas Vilniaus PN turimų išteklių panaudojimas;
14.3. atskaitomybės tikslus – Vilniaus PN vidaus ir išorinių ataskaitų patikimumas;
14.4. atitikties tikslus – Vilniaus PN veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams bei
valstybinių priežiūros ir kontrolės institucijų rekomendacijoms ir gerosios praktikos pavyzdžiams.
15. Struktūrinių padalinių vadovai iki kiekvienų metų spalio 30 d. apibendrintą sąrašo formą
teikia Vidaus kontrolės priežiūrą atliekantiems darbuotojams.
VI SKYRIUS
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VIDAUS KONTROLĘ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI, VIDAUS
KONTROLĖS DALYVIAI, JŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
16. Vidaus kontrolę reglamentuoja Vilniaus PN vidaus norminiuose teisės aktuose nustatytų
gairių, krypčių ir priemonių visuma.
17. Vidaus kontrolės dalyviai yra vadovybė ir darbuotojai, kurių pareigos ir atsakomybė
nustatyti struktūrinių padalinių nuostatuose, pareigybių aprašymuose, kurie skelbiami Vilniaus PN
interneto svetainėje http://www.kaldep.lt/lt/vilniauspn/ rubrikos Struktūra ir kontaktai porubrikėje
Kontaktai.
18. Atsakomybė už vidaus kontrolės įgyvendinimą Vilniaus PN padalijama taip:
18.1. vadovybė – užtikrina efektyvios vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, įgyvendinimą ir
tobulinimą;
18.2. vidaus kontrolės priežiūrą atliekantys darbuotojai – kuria, diegia, prižiūri ir tobulina
vidaus kontrolės sistemą, atsako už vidaus kontrolės funkcionavimo ir veiksmingumo stebėsenos
užtikrinimą, vykdo rizikos valdymo procesą Vilniaus PN, vykdo rizikos valdymo proceso
stebėseną;
18.3. administracijos padalinių vadovai – atsako už nuolatinės (kasdienės) stebėsenos
užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal vadovaujamam padaliniui priskirtas funkcijas:
18.3.1. nustato darbuotojams veiklos užduotis, atsižvelgiant į administracijos padaliniui
nustatytas užduotis ir tikslus, vykdo jų vykdymo stebėseną bei pažangos rezultatų vertinimą,
atliekant kasmetinį vertinimą;
18.3.2. rengia ir teikia Vilniaus PN direktoriui rizikos valdymo priemonių plano įvykdymo
ataskaitas ne rečiau kaip kartą į ketvirtį;
18.3.3. kartą per metus užpildo ir vidaus kontrolės priežiūrą atliekantiems darbuotojams
teikia užpildytą Vidaus kontrolės stebėsenos klausimyną (4 priedas).
18.4. darbuotojai – atlikdami savo tiesiogines funkcijas, atsako už vidaus kontrolės
veiksmingumo užtikrinimą ir veiklos trūkumų nustatymą, visi darbuotojai atlikdami savo kasdienes
funkcijas įgyvendina vidaus kontrolę.
VII SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS VERTINIMAS IR ANALIZĖ
19. Siekiant sukurti efektyvią vidaus kontrolės sistemą ir ją tobulinti, Vilniaus PN
direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama Vilniaus PN
veiklos rizikos vertinimas ir analizė, kurio metu būtų įvertinami veiklos trūkumai, audito rezultatai,
atitiktis vidaus kontrolei.
20. Vidaus kontrolė, atsižvelgiant į rizikos veiksnių vertinimą ir analizę, vertinama:
20.1. labai gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta;
20.2 gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų,
neturinčių neigiamos įtakos veiklos rezultatams;
20.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra
vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką veiklos rezultatams;
20.4. silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus
kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką veiklos rezultatams.
21. Vidaus kontrolės priežiūrą atliekantys darbuotojai, atlikę vidaus kontrolės
veiksmingumo vertinimą, apibendrintą informaciją (ataskaitos, tarnybinio pranešimo ar kita rašytine
forma) ir siūlymus pateikia Vilniaus PN direktoriui.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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22. Vidaus kontrolės politika Vilniaus PN tobulinama, atsižvelgiant į rizikos vertinimą ir
analizę bei vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus.
______________

Vidaus kontrolės politikos
1 priedas
(Vilniaus pataisos namų veiklos identifikuotų rizikos veiksnių sąrašo forma)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Vilniaus pataisos namų struktūrinio padalinio pavadinimas)

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLOS IDENTIFIKUOTŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ
SĄRAŠAS
____________ Nr. ____
(data)
Eil.
Nr.

Rizika

__________________
(sąrašą užpildžiusio asmens
pareigų pavadinimas)

Rizikos
apibūdinimas

_____________
(parašas)

Rizikos atsiradimo
priežastys

____________________
(vardas ir pavardė)

Vidaus kontrolės politikos
2 priedas

(Rizikos veiksnių sąrašo forma)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(įstaigos pavadinimas)

RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS
____________ Nr. ____
(data)
Eil.
Nr.

Rizikos
sritis

Rizika/
rizikos
apibūdinimas

Rizikos
pasireiškimo
tikimybė

Rizikos
poveikis
veiklai

1

2

3

4

5

__________________
(sąrašą užpildžiusio asmens
pareigų pavadinimas)

_____________
(parašas)

Esamų
kontrolės
priemonių
veiksminguma
s
6

Rizikos
reikšmingumas
balais
(4x5x6)

Rizikos
reikšmingumo
lygmuo

7

8

____________________
(vardas ir pavardė)

Vidaus kontrolės politikos
3 priedas
RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI
Rizikos tikimybės, poveikio ir esamų valdymo priemonių vertinimo kriterijai
Rizikos pasireiškimo tikimybės vertinimas (vertinama balais)

Mažai
tikėtina (yra
Atsitikimo
galimybė

Balai

<1 % tikimybė,
kad įvykis
pasireikš per 1
metus/ įvykis,
pasikartojantis
mažiau nei 1
kartą per metus)

1

10 % tikimybė,
kad įvykis
pasireikš per 1
metus/ įvykis,
pasikartojantis 1
kartą per metus)

Tikėtina (yra

Gana tikėtina

Labai tikėtina

10-20 %
tikimybė, kad
įvykis pasireikš
per 1 metus/
įvykis,
pasikartojantis
2 kartus per
metus)

(yra 20-50 %
tikimybė, kad
įvykis pasireikš
per 1 metus/
įvykis,
pasikartojantis
3-6 kartus per
metus)

(yra 50-100 %
tikimybė, kad
įvykis pasireikš
per 1 metus/
įvykis,
pasikartojantis 7
ir daugiau kartų
per metus)

2
3
Poveikio vertinimas (vertinama balais)

Nereikšminga
s poveikis
Poveikis
veiklai

Nelabai
tikėtina (yra 1-

(beveik neturi
įtakos veiklai ir
yra susijęs su
veiklos
sutrikimais,
kurie neturi
pastebimos
įtakos užduočių
vykdymui)

Nežymus
poveikis
(mažai tikėtinas
poveikis,
trumpalaikio
pobūdžio ir
nesąlygojantis
reikšmingo
veiklos sutrikimo
įvykis)

Vidutinis
poveikis
(galimas
poveikis, kuris
apibrėžiamas
kaip turintis tam
tikrą neigiamą
poveikį tikslų
pasiekimui)

4

5

Reikšmingas
poveikis
(tikėtinas
poveikis,
siejamas su
veiklos
sutrikimais,
kurie gali turėti
reikšmingų
padarinių tikslų
pasiekimui)

Kritinis
poveikis
(aukščiausias
poveikis,
siejamas su
veiklos
sutrikimais, kurie
gali sąlygoti
tikslų
nepasiekimą)

Balai

1
2
3
4
5
Esamų rizikos valdymo priemonių veiksmingumo vertinimas (vertinama balais)
Kontrolės
Neveiksmingo
Mažai
Pakankamai
Labai
Veiksmingos
priemonių
s kontrolės
veiksmingos
veiksmingos
veiksmingos
kontrolės
veiksminguma
priemonės
kontrolės
kontrolės
kontrolės
priemonės
s
arba jų nėra
priemonės
priemonės
priemonės
Balai
5
4
3
2
1
Rizikos reikšmingumo lygmens įvertinimo skalė

Rizikos reikšmingumo
lygmuo

Rizikos reikšmingumas
balais

Žemas
(rizika mažai tikėtina
ir daro nereikšmingą
poveikį veiklai, gali
būti toleruojama)

Vidutinis
(rizika tikėtina, bet
nelaikoma reikšminga,
tačiau rizikos
veiksniai stebimi)

Aukštas
(rizikos pasireiškimas turi
didžiausią poveikį tikslų
pasiekimui, reikalingi
veiksmai rizikai mažinti)

1–16

17–32

33 ir daugiau

__________________

Vidaus kontrolės politikos
4 priedas
VIDAUS KONTROLĖS STEBĖSENOS KLAUSIMYNAS
Eil.
Nr.

Klausimai

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

VIDAUS KONTROLĖS APLINKA
Įstaigos vidaus kontrolės sistema
Ar įstaigoje yra patvirtintas metinės veiklos planas?
Ar rengiamos minėtų planų įvykdymo ataskaitos?
Kam teikiamos minėtų planų įvykdymo ataskaitos?
Ar yra nustatyta rizika, galinti sutrukdyti įstaigos
iškeltiems strateginiams ir kitiems tikslams pasiekti?
Ar atliekama po ataskaitos pateikimo priimtų
sprendimų vykdymo kontrolė
Įstaigos valdymo organizacinė struktūra
Ar yra patvirtinta Jūsų įstaigos struktūra?
Ar Jūsų manymu patvirtinta įstaigos struktūra yra
tinkama (optimali ir racionali)?
Ar įstaigoje yra patvirtinti struktūrinių padalinių
norminiai dokumentai, reglamentuojantys padalinio
darbo tvarką?
Ar yra patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai?
Ar
Jūsų
manymu
darbuotojų
pareigybių
aprašymuose
nurodyti
pareigybei
keliami
reikalavimai atitinka darbuotojams priskirtas
funkcijas?
Ar darbuotojų pareigybių aprašymai periodiškai
atnaujinami, peržiūrimi ir tobulinami?
Ar darbuotojai supažindinami raštu su jų veiklą
reglamentuojančiais
norminiais
dokumentais
(pareigybių aprašymais, įsakymais, potvarkiais,
raštais ir t. t.)?
Padalinių valdymas
Ar Jūsų manymu Jūsų padalinys funkcionuoja
tinkamai?
Ar žinote savo padalinio užduotis, funkcijas?
Ar vidinė komunikacija Jūsų padalinyje tinkama?
Ar jūsų padalinyje nuolat dalijamasi informacija?
Įstaigos atmosfera
Ar Jūsų manymų įstaigos atmosfera (mikroklimatas)
yra gera?
Ar įstaigoje vyksta tinkamas bendravimas /
bendradarbiavimas?

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

Atsakymai
(Taip / Ne /
Nurodykite)

Ar Jūsų turima
informacija
nurodytoje srityje
pakankama
(Taip / Ne)

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
II.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
III.
1.

Kvalifikacijos kėlimas
Ar Jūsų manymu įstaigos kvalifikacijos kėlimo
politika yra tinkama?
Ar įstaigos organizuojamų mokymų pakanka?
Ar įstaigoje dalinamasi mokymuose įgyta patirtimi?
Informacijos sklaida
Ar Jūsų manymu informacijos apie išorinius
procesus įstaigoje pakanka?
Ar Jūsų žinios pakankamos atriboti Jūsų įstaigos,
bausmių vykdymo sistemos ir kitų įstaigų ir sistemų
vykdomiems procesams?
VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
Veiklos organizavimas
Ar visi darbuotojų atliekami veiksmai reglamentuoti
raštu?
Ar darbuotojų atliekami veiksmai kontroliuojami
kitų darbuotojų?
Ar pavedimai dėl papildomų darbų atlikimo
darbuotojams visais atvejais formuluojami raštu?
Ar visi darbuotojai pagal kompetenciją gali laisvai
naudotis visa įstaigos informacija?
Dokumentų ir duomenų bazės
Ar įstaigoje yra reglamentuota dokumentų rengimo,
derinimo vizavimo tvarka?
Ar dokumentų rengimo, derinimo vizavimo tvarka
yra aiški?
Ar visi įstaigos gaunami, siunčiami dokumentai
registruojami?
Ar įstaigos dokumentai visada parengiami laiku?
Ar įstaigos dokumentai visada parengiami tinkamai?
Ar visi įstaigos dokumentai talpinami į dokumentų
valdymo sistemą?
Ar Jūsų manymu įstaigos dokumentų ir duomenų
valdymo, naudojimo, kaupimo ir saugojimo tvarka
reglamentuota pakankamai?
Vykdomos veiklos tikrinimas ir vertinimas
Ar įstaigoje yra sukurtos papildomos vidaus
kontrolės procedūros?
Ar šios procedūros Jūsų manymu pakankamos?
Ar vykdoma veiklos savikontrolė?
Darbo laiko paskirstymas
Ar įstaigoje vykdoma darbuotojų darbo laiko
apskaita?
Ar stebimas ir analizuojamas darbuotojų darbo laiko
paskirstymas?
ASIGNAVIMŲ VALDYMAS, APSKAITA IR ATASKAITOS
Asignavimų valdymas

1.1.

Ar įstaigoje rengiamos išlaidų sąmatos? Kas atlieka
šį veiksmą?

1.2.

Ar Jūsų manymu įstaigos vadovas informuojamas
apie biudžeto sąmatų vykdymą?
Ar įstaigoje yra patvirtinta buhalterinės apskaitos
politika (apskaitos vadovas, tvarka, taisyklės)?
Ar įstaigoje yra nustatyti (norminiu dokumentu
patvirtinti) asignavimai darbuotojų profesinės
kvalifikacijos kėlimui?
Apskaitos teisingumas
Ar visos įstaigos atliekamos finansinės operacijos ir
veiksmai fiksuojami ir registruojami?
Ar perkeliant duomenis į apskaitos registrus
vykdoma šio proceso priežiūra, kontrolė?
Ar į apskaitą įtraukiamos visos ūkinės operacijos ir
visi ūkiniai įvykiai pagrįsti dokumentais?
Apskaitos ir ataskaitų išsamumas
Ar įstaigoje yra patvirtinta lėšų judėjimo, ūkinių
operacijų fiksavimo ir įtraukimo į apskaitos registrus
tvarka?
Ar visos patirtos išlaidos registruojamos ir
apskaitomos norminių dokumentų nustatyta tvarka?
Ar informacinės technologijos užtikrina reikalingą ir
tinkamą duomenų įvedimą, apdorojimą, duomenų ir
rodiklių gavimą?
Ar įstaigos finansiniai duomenys viešinami?
Klaidų prevencija
Ar pasitaikė atvejų, kai buvo prarasta duomenų
informacija?
Ar
įstaigoje
yra
nustatytos
procedūros,
užtikrinančios operatyvų vadovo informavimą apie
sukčiavimų, klaidų ar neatitikimų atvejus?
Ar pasitaikė klaidų dėl darbuotojų išsiblaškymo ar
neatidumo?
Ar klaidų, neatitikimų ir pažeidimų atvejai
analizuojami?
Išlaidų kontrolė
Ar įstaigoje atliekami prekių ir (ar) paslaugų pirkimo
poreikio skaičiavimai ir inicijuojami pirkimai?

1.3.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Ar įstaigoje yra paskirtas už prekių ir paslaugų
poreikio skaičiavimą ir pirkimų inicijavimą
atsakingas asmuo?
Ar įstaigoje yra patvirtinta nuolatinė Viešųjų
pirkimų komisija?
Ar Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai
protokoluojami?
Ar įstaigoje patvirtintos Supaprastintų viešųjų

5.6.

5.7.
IV.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1

4.2.
4.3.

pirkimų taisyklės?
Ar įstaigoje nustatyta prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo sutarčių ir sąskaitų bei paslaugų ir darbų
atlikimo aktų pasirašymo tvarka?
Kaip įstaigoje vykdoma pirkimų paskesnioji
kontrolė?
TURTO VALDYMAS IR APSAUGA
Turto apsauga
Ar įstaigoje yra patvirtintos taisyklės, kurių pagrindu
užtikrinama turto apsauga?
Ar vykdoma įstaigos turto apsaugos tinkamumo
kontrolė?
Ar Jūsų manymu įstaigos turto apsauga pakankamai
užtikrinta?
Ar Jūsų manymu turto apsaugos lygis adekvatus
rizikai jį prarasti ir proporcingas galimam nuostolių
dydžiui turto praradimo atveju?
Turto apskaita
Ar visas įstaigos valdomas turtas yra apskaitytas?
Ar buvo nustatyta atvejų, kai įstaigos valdomas
turtas nebuvo įtrauktas į apskaitą?
Ar faktiniai turto duomenys visada sulyginami su
apskaitoje esančiais duomenimis?
Ar sandoriai ir kiti veiksmai, susiję su turto judėjimu
ar kitais jo būklės pokyčiais iš karto įtraukiami į
apskaitą?
Ar pasitaikė įstaigos turto vagysčių arba netekimų
atvejų dėl jo netinkamo saugojimo ir (ar)
naudojimo?
Turto valdymas, naudojimas
Ar įstaigos turtas visada valdomas ir naudojamas
vadovaujantis teisės aktų reikalavimais?
Ar įstaigos valdomas turtas visada naudojamas pagal
paskirtį?
Ar leidimas naudotis turtu visais atvejais
įforminamas teisės aktų nustatyta tvarka?
Ar įstaigos turtas visada naudojamas tinkamai ir jį
tausojant?
Atsiskaitymas
Ar įstaigoje yra nustatytos turto įsigijimo, įvedimo į
eksploataciją, įtraukimo į apskaitą, perdavimo,
valdymo ir naudojimo, pardavimo bei nurašymo
procedūros?
Ar įstaigoje pasitaikė turto praradimo ar sugadinimo
atvejų dėl netinkamų veiksmų eksploatuojant turtą?
Ar darbuotojai, su kuriais nutraukiami darbo
santykiai, visais atvejais tinkamai ir laiku atsiskaito
už jiems patikėtą turtą?
____________________
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