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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos (toliau - Gimnazija) vidaus 

kontrolės politika (toliau - Politika) – 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 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 

1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, atsižvelgiant į 

Gimnazijos 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. Gimnazijos vidaus kontrolės reglamentavimas: 

4.1. 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas 

Nr. IX-1253; 

4.2. 2020 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“; 

4.3. 2005 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-l70 „Dėl 

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. Vidaus kontrolė - Gimnazijos rizikos valdymui jos direktoriaus sukurta kontrolės sistema, 

padedanti siekti tokių tikslų: 

5.1. laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių Gimnazijos veiklą, reikalavimų; 

5.2. saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų; 

5.3. vykdytų veiklą laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo 

ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu; 

5.4. teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą. 

6. Vidaus kontrolės politika - Gimnazijos veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, 

taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei gimnazijoje sukurti ir įgyvendinti, visuma. 

7. Gimnazijos rizika - tikimybė, kad dėl Gimnazijos rizikos veiksnių gimnazijos veiklos 

tikslai nebus įgyvendinti arba bus įgyvendinti netinkamai ir dėl to ji gali patirti nuostolių. 

8. Gimnazijos rizikos valdymas - įstaigos rizikos veiksnių nustatymas, analizė ir priemonių, 

kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį įstaigos veiklai, parinkimas. 

9. Gimnazijos reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašas: 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gegužės 30 d. Nr. T3-174; Vilniaus r. Maišiagalos kun. 

Juzefo Obrembskio gimnazijos Darbo tvarkos taisyklės patvirtintos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 



3d. įsakymu Nr. V-57; Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos Darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistema patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 

V1-52a. 

 

II SKYRIUS  

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMAS 

10. Vidaus kontrolės principai: 

10.1. tinkamumas - vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose gimnazijos 

veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika; 

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

vidaus kontrolės gaunamos naudos; 
 

10.3. rezultatyvumas - turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai; 

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

10.5. dinamiškumas - vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant pasikeitusias 

gimnazijos veiklos sąlygas; 

10.6. nenutrūkstamas funkcionavimas - vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat. 

11. Vidaus kontrolės elementai: 

11.1. kontrolės aplinka - gimnazijos organizacinė struktūra, valdymas, personalo valdymo 

politika, vadovų, darbuotojų profesinio elgesio principai ir taisyklės, kompetencija ir kiti veiksniai, 

turintys įtakos vidaus kontrolės įgyvendinimui ir kokybei; 

11.2. rizikos vertinimas - rizikos veiksnių nustatymas ir analizė; 

11.3. kontrolės veikla - gimnazijos veikla, kuria siekiama sumažinti neigiamą rizikos 

veiksnių poveikį gimnazijai ir kuri apima įgaliojimų, leidimų suteikimą, funkcijų atskyrimą, prieigos 

prie turto ir dokumentų kontrolę, veiklos ir rezultatų peržiūrą, veiklos priežiūrą ir kitų gimnazijos 

direktoriaus nustatytų reikalavimų laikymąsi; 

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

patikimos ir teisingos informacijos gavimas ir teikimas laiku vidaus ir išorės informacijos 

vartotojams; 

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

vidaus kontrolė gimnazijoje įgyvendinama pagal gimnazijos direktoriaus nustatytą vidaus kontrolės 

politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas. 

12. Gimnazijos direktorius: 

12.1. užtikrina vidaus kontrolės (apimančios nurodytus vidaus kontrolės elementus ir 

atitinkančios vidaus kontrolei keliamus reikalavimus) sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą; 

12.2. nustato vidaus kontrolės politiką. 
 

13. Darbuotojai, vykdantys reguliarią gimnazijos veiklos sričių valdymo ir priežiūros veiklą 

pagal pavestas funkcijas, prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą gimnazijoje ir jos atitiktį 

gimnazijos direktoriaus nustatytai vidaus kontrolės politikai. 

14. Finansų valdymo principai: 

14.1. ekonomiškumas – minimalus išteklių panaudojimas užtikrinant vykdomos veiklos 

kokybę; 

14.2. efektyvumas – geriausias naudojamų išteklių ir vykdomos veiklos (kiekio, kokybės ir 

laiko požiūriu) santykis; 

14.3. rezultatyvumas – nustatytų veiklos tikslų ir planuotų rezultatų pasiekimo lygis. 

15. Finansinėje atskaitomybėje informacija apie finansinę ir kitą veiklą turi būti patikima, 

aktuali, išsami ir teisinga. 

16. Dalis vidaus kontrolės yra finansų kontrolė. Finansų kontrolė gimnazijoje atliekama 



vadovaujantis gimnazijos Finansų kontrolės taisyklėmis patvirtintomis gimnazijos direktoriaus 2015 

m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-13. 

 

 

III SKYRIUS  

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS VERTINIMAS 

17. Siekiant užtikrinti vidaus kontrolės kokybę, kiekvienais metais gimnazijos direktorius 

atlieka stebėseną ir įvertina riziką. 

18. Stebėseną apibūdina šie principai: 

18.1. nuolatinė stebėseną ir (ar) periodiniai vertinimai – atliekama reguliari gimnazijos 

valdymo ir priežiūros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrolė 

gimnazijoje įgyvendinama pagal gimnazijos direktoriaus nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji 

atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas: 

18.1.1. nuolatinė stebėseną - integruota į kasdienę gimnazijos veiklą ir atliekama 

darbuotojams vykdant reguliarią (atitinkamu įstaigos veiklos sričių) valdymo ir priežiūros veiklą bei 

kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas); 

18.1.2. periodiniai vertinimai – jų apimtį ir dažnumą lemia gimnazijos rizikos vertinimas ir 

nuolatinės stebėsenos rezultatai (nustačius tam tikrus veiklos trūkumus); 

18.2. trūkumų vertinimas ir pranešimas apie juos – apie vidaus kontrolės trūkumus gimnazijoje, 

nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, turi būti informuotas gimnazijos 

direktorius ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai. 

19.  Rizikos vertinimą apibūdina šie principai: 

19.1. rizikos veiksnių nustatymas – nustatomi galimi rizikos veiksniai (įskaitant korupcijos 

riziką), turintys įtakos gimnazijos veiklos tikslų siekimui. Taip pat nustatomi ir įvertinami pokyčiai, 

galintys reikšmingai paveikti vidaus kontrolę gimnazijoje (išorės aplinkos (teisinio reguliavimo, 

ekonominių, fizinių veiksnių) pokyčių vertinimas, gimnazijos misijos, organizacinės struktūros ir 

kitų pokyčių vertinimas). Gimnazijos strateginio planavimo dokumentuose aiškiai iškelti 

gimnazijos veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir įvertinti su jais susijusius rizikos veiksnius. 

Rizikai nustatyti sudaromas rizikos veiksnių sąrašas; 

19.2. rizikos veiksnių analizė – įvertinamas nustatytų rizikos veiksnių reikšmingumas ir jų 

pasireiškimo tikimybė bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksnių analizę rizikos veiksniai 

sugrupuojami pagal jų svarbą gimnazijos veiklai; 

19.3. toleruojamos rizikos nustatymas – nustatoma toleruojama rizika, kurios valdyti nėra 

poreikio ar galimybės (gali būti toleruojama nereikšminga rizika, kurios pasireiškimo tikimybė maža, 

o priemonių rizikai mažinti sąnaudos yra didelės); 

19.4. reagavimo į riziką numatymas – priimami sprendimai dėl reagavimo į reikšmingą riziką, 

kurios pasireiškimo tikimybė didelė (numatomos priemonės rizikai mažinti iki toleruojamos rizikos). 

Galimi reagavimo į riziką būdai: 
 

19.4.1. rizikos mažinimas – veiksmai, kuriais siekiama sumažinti rizikos pasireiškimo tikimybę 

ir (ar) poveikį veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika mažinama nustatant papildomas kontrolės 

priemones (tobulinant veiklos sričių procesus). Prireikus parengiamas rizikos valdymo planas, 

numatant jame rizikos mažinimo priemones, jų įgyvendinimo terminus ir atsakingus už priemonių 

įgyvendinimą darbuotojus; 

19.4.2. rizikos perdavimas – rizikos perdavimas trečiosioms šalims (pavyzdžiui, draudžiant ar 

perkant tam tikras paslaugas); 

19.4.3. rizikos toleravimas – rizikos prisiėmimas, kai rizikos pasireiškimo tikimybė ir poveikis 

veiklai neviršija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokių veiksmų rizikai mažinti; 



19.4.4. rizikos vengimas – gimnazijos veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo 

priemonėmis neįmanoma sumažinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos. 

IV SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

20. Gimnazijos direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės 

analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami gimnazijos veiklos 

trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą 

atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų rezultatai ir numatomos vidaus 

kontrolės tobulinimo priemonės. 

21. Gimnazijos 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 gimnazijos veiklos rezultatams; 

21.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra 

vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką gimnazijos veiklos rezultatams; 

21.4. silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės 

trūkumai daro neigiamą įtaką gimnazijos veiklos rezultatams. 

V SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS 

22. Gimnazijos direktorius Vilniaus rajono savivaldybę informuoja: 

22.1. ar gimnazijoje nustatyta vidaus kontrolės politika ir ar ji veiksminga; 

22.2. kaip gimnazijoje kuriama ir įgyvendinama vidaus kontrolė, atitinkanti vidaus kontrolės 

principus ir apimanti visus vidaus kontrolės elementus; 

22.3. ar atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, 

įvertinami gimnazijos veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams; 

22.4. apie gimnazijos vidaus kontrolės vertinimą. 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

pareigas, privalo siekti, kad kontrolė gimnazijoje būtų veiksminga, t. y. patys privalo vykdyti 

kontrolę savo konkrečios veiklos aplinkoje ir atsakyti už jos nevykdymą. 

24. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję šios Politikos pažeidimus, apie juos privalo informuoti 

direktorių. 

25. Gimnazijos darbuotojai turi teisę raštu direktoriui teikti šios Politikos ir veiklos kontrolės 

tobulinimo pasiūlymus. 

26. Gimnazijos direktorius užtikrina, kad būtų pašalinti veiklos kontrolės srityje atsakingų 

asmenų nustatyti trūkumai ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai. 

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

drausminės nuobaudos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

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

pagrindinės pareigos ir atsakomybė kontrolės srityje yra aprašomos jų pareigybių aprašymuose. 

      


