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PATVIRTINTA 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. 

įsakymu Nr. V1-7 

 

KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS 

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios finansų kontrolės taisyklės (toliau - Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės 

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“. 

2. Nustato Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos (toliau – Mokyklos) finansų kontrolės 

reikalavimus, kuri valdo, naudoja valstybės (ar savivaldybės) turtą, juo disponuoja ir numato teisėtus 

sutartinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims bei patikimus finansų valdymo principus. 

 

II SKYRIUS 

FINANSŲ KONTROLĖS TIKSLAI 

 

3. Mokyklos vidaus finansų kontrolė užtikrina, kad būtų pasiekti šie tikslai: 

3.1. Finansinė veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal 

strateginius ar kitus veiklos planus ir programas; 

3.2. Turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, 

iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų; 

3.3. Mokykla vykdydama veiklą laikytųsi patikimo finansų valdymo principų; 

3.4. Informacija apie finansinę veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

IŠANKSTINĖ FINANSŲ KONTROLĖ 

 

4. Už išankstinę finansų kontrolę yra atsakingas direktorius: 

4.1. išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos 

neviršijant Mokyklai patvirtintų biudžeto asignavimų, ar ketinamos vykdyti ūkinės operacijos atitinka 

patvirtintas biudžeto programų sąmatas ar lėšas, numatytas iš kitų finansavimo šaltinių, ar ūkinės 

operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta; 

4.2. tinkamą apskaitos politikos įgyvendinimą Mokykloje; 

4.3. vykdydamas išankstinę finansų kontrolę, pasirašo arba atsisako pasirašyti atitinkamus 

dokumentus, leidžiančius atlikti ūkinę ar finansinę operaciją; 

4.4. pasirašydamas ūkinės ar finansinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad 

ūkinė ar finansinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės ar finansinės operacijos atlikimu, 

yra tinkamai parengti ir kad ūkinei ar finansinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų biudžeto 

asignavimų ar lėšų, numatytų iš kitų finansavimo šaltinių; 

4.5. jeigu išankstinės finansų kontrolės metu nustatoma, kad ūkinė ar finansinė operacija yra 

neteisėta arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, kad ūkinę ar finansinę operaciją 

pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti, ūkinės ar finansinės operacijos dokumentai 

grąžinami juos rengusiam darbuotojui. Nustatęs šiuos faktus, privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės ar 

finansinės operacijos dokumentus ir, nurodydami atsisakymo priežastis, apie tai raštu informuoti 

direktorių, kuris gali atsisakyti tvirtinti ūkinę ar finansinę operaciją. 

5. Direktorius, atliekantis išankstinę finansų kontrolę:  

5.1. ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentuose užtikrina, kad būtų: 
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5.1.1. patvirtintas darbuotojų sąrašas, kuriems suteikta teisė surašyti, tvirtinti ir pasirašyti 

apskaitos dokumentus; 

5.1.2. apskaitos dokumentai būtų surašomi laiku; 

5.1.3. visi apskaitos dokumentai įtraukti į apskaitos registrus ir tik vieną kartą; 

5.1.4. piniginių lėšų apskaitoje užtikrina, kad būtų atliekamas periodiškas banko išrašų ir 

apskaitos registrų sutikrinimas; 

5.1.5. įvertinus riziką, kad mokėjimus apskaičiuojantis ir mokėjimus atliekantis darbuotojas yra 

tas pats asmuo, mokėjimus galima vykdyti tik tuomet, kai juos patvirtina Įstaigos direktorius. 

5.2. įsipareigojimų apskaitoje užtikrina, kad būtų: 

5.2.1. visi prisiimti įsipareigojimai įtraukti į apskaitos registrus; 

5.2.2. apskaitos registrų sistema leistų nustatyti kiekvieną skolinį atvejį su kiekvienu fiziniu ir 

juridiniu asmeniu; 

5.2.3. nurašant beviltiškas skolas laikomasi teisės aktų reikalavimų. 

5.3. turto apskaitoje užtikrina, kad būtų: 

5.3.1. nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, išdavimo naudoti ir nurašymo apskaitos tvarka; 

5.3.2. veiksmai, susiję su turtu, teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami į apskaitą tik juos 

atlikus, bet ne anksčiau; 

5.3.3. visiškai nusidėvėjęs, bet dar nenurašytas turtas įtrauktas į apskaitą; 

5.3.4. nustatyta tvarka, kaip nusidėvėjęs turtas ir turtas, kuris nebus naudojamas ateityje, yra 

parduodamas aukciono būdu arba nurašomas kaip netinkamas naudoti; 

5.3.5. nustatyta inventorizacijos tvarka ir periodiškumas. 

5.4. sudarydami registrus užtikrina, kad būtų: 

5.4.1. nustatyti reikalavimai, kokia informacija turi būti apskaitos registruose, o juose esanti 

informacija būtų aiški ir suprantama; 

5.4.2. apskaitos registruose esantys duomenys suteiktų pakankamai informacijos ataskaitoms 

sudaryti be papildomų skaičiavimų; 

5.4.3. numatyta galimybė pasikeitus ataskaitų formai ar turiniui arba patvirtinus naujas 

ataskaitas keisti apskaitos registrų sistemos struktūrą. 

5.5. kompiuterinėje apskaitos sistemoje užtikrina, kad būtų: 

5.5.1. visos kompiuterinės sistemos procedūros diegimo metu patikrintos; 

5.5.2. nustatytos darbuotojų teisės kompiuterinėje apskaitos sistemoje (įtraukimo, koregavimo, 

peržiūros, spausdinimo ir kt.); 

5.5.3. pakankamai užtikrinta duomenų apsauga; 

5.5.4. nustatytas periodiškumas, už kokį laikotarpį spausdinami kompiuterinės apskaitos 

registrai. 

 

IV SKYRIUS 

EINAMOJI FINANSŲ KONTROLĖ 

 

6. Einamoji finansų kontrolė apima: 

6.1. ūkinės operacijos atlikimo terminų, kiekių ir kokybės patikrinimą (suteiktų paslaugų ir 

nupirktų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams 

patikrinimas); 

6.2. ūkinės operacijos dokumentų surašymo laiko, teisėtumo ir teisingumo kontrolę; 

6.3. ūkinės operacijos teisingą įrašymą laiku į apskaitos registrus; 

6.4. užtikrinimą, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomi sprendimai dėl Mokyklos turto 

panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims. 

7. vyr. buhalteris, vykdydamas einamąją finansų kontrolę pasirašo sąskaitas faktūras ir atsako už 

tai, kad: 

7.1. pateikiant dokumentus mokėti visos su mokėjimu susijusios pirkimo procedūros buvo 

visiškai įvykdytos; 

7.2. pateikti visi reikiami mokėjimo dokumentai; 
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7.3. mokėjimo dokumentai turi būti pateikti vyr. buhalteriui per 5 darbo dienas nuo jų išrašymo, 

bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos. 

8. Darbuotojas, kuris inicijuoja pirkimus, prižiūri sutarčių vykdymą, pasirašo teikiamus mokėti 

dokumentus (darbų priėmimo aktus, perdavimo-priėmimo aktus ir pan. arba sąskaitas faktūras, jeigu 

kitų dokumentų nėra), atsako už tai, kad: 

8.1. prekių, paslaugų ir darbų kiekiai, kainos ir sumos atitinka nurodytas sutartyse; 

8.2. visos prekės, paslaugos ir darbai atlikti laiku ir kokybiškai; 

8.3. sutarties vykdymo metu nebuvo jokių pažeidimų arba jie visi ištaisyti. 

9. Vyr. buhalteris atsako už tai, kad: 

9.1. visos ūkinės operacijos įtrauktos į apskaitos registrus laiku ir tik vieną kartą; 

9.2. apskaitos registrų likučiai kiekvieną mėnesį sutikrinami su Žurnalo-Didžiosios knygos 

likučiais; 

9.3. turtas pajamuojamas pagal sąskaitas faktūras arba pridedamus prie jų dokumentus 

(perdavimo-priėmimo, komplektavimo aktus ir pan. dokumentus). 

 

V SKYRIUS 

PASKESNIOJI FINANSŲ KONTROLĖ 

 

10. Paskesniąją finansų kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. 

11. Paskesniosios kontrolės funkcijos negali būti pavestos atlikti darbuotojams, kurie atlieka 

išankstinę finansų kontrolę. 

12. Paskesniąją finansų kontrolę vykdantys asmenys atrankos būdu, savo pasirinktais būdais ir 

metodais (surinkdami įvairią informaciją, ataskaitas iš asmenų, atliekančių išankstinę ir einamąją 

finansų kontrolę, ir pan.) didžiausią riziką keliančiose srityse įvertina, ar ūkinės operacijos buvo 

atliktos teisėtai, ar pagal paskirtį naudojamas Mokyklos turtas, ar nebuvo teisės aktų, vadovų 

nurodymų pažeidimų bei piktnaudžiavimų. 

 

VI SKYRIUS 

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO SUTARČIŲ VEIKLOS IR FINANSŲ 

KONTROLĖ 

 

13. Mokykla prekes, paslaugas ir darbus, kurie yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo objektu, perka vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis ir patvirtintu Mokyklos viešųjų 

pirkimų planu. 

14. Už metinio viešųjų pirkimų plano parengimą, tinkamą ir savalaikį vykdymą yra atsakingas 

Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo (viešųjų pirkimų organizatorius). 

15. Mokyklos  direktorius arba jo paskirtas asmuo koordinuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų 

planavimą ir metinio viešųjų pirkimų plano vykdymą. 

16. Viešųjų pirkimų išankstinę finansų kontrolę atlieka vyr. buhalteris, derindamas pirkimo 

paraišką patvirtina, kad faktiškai turimų (įvertinus panaudotas lėšas) priemonei skirtų lėšų užteks 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimui įvykdyti. 

17. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartys rengiamos, derinamos ir pasirašomos 

vadovaujantis Mokyklos supaprastinto viešojo pirkimo taisyklėse nustatyta viešojo pirkimo sutarčių 

rengimo, derinimo ir pasirašymo tvarka. 

18. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarčių vykdymo einamoji finansų kontrolė vykdoma 

vadovaujantis Įstaigos supaprastinto viešojo pirkimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

19. Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, pasirašydamas pirkimo sutarties 

vykdymą įrodančius dokumentus (perdavimo-priėmimo aktus, sąskaitas faktūras), patvirtina, kad 

prekių, paslaugų ar darbų pirkimai atitinka sutartyje numatytus reikalavimus. 

20. Už sutarties vykdymą atsakingas darbuotojas, pastebėjęs pirkimo sutarties vykdymo 

trūkumus, apie tai informuoja Mokyklos direktorių ir pateikia siūlymus, kaip pašalinti nustatytus 
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netikslumus ar pažeidimus. Mokyklos direktorius priima sprendimą dėl tolesnio prekių, paslaugų ar  

darbų pirkimo vykdymo (sustabdymo ar atlikimo). 

 

VII SKYRIUS 

LĖŠŲ ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS IŠMOKĖJIMO FINANSŲ KONTROLĖ 

 

21. Mokyklos darbuotojams gali būti išmokamos šios lėšos: 

21.1. darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos; 

21.2. komandiruočių išlaidos; 

21.3. ūkinėms išlaidoms. 

22. Mokyklos vyr. buhalteris yra atsakingas: 

22.1. už darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų apskaičiavimą pagal teisės aktus; 

22.2. už teisingą Mokyklos darbuotojų nepanaudotų atostogų dienų paskaičiavimą. 

23. Mokyklos direktorius atlieka darbuotojams išmokamų lėšų kontrolę, pasirašydamas 

darbuotojams, išmokamų lėšų apskaičiavimo dokumentus, patvirtina, kad lėšos yra skiriamos teisėtai 

(yra galiojantis direktoriaus įsakymas ar kitas dokumentas dėl lėšų skyrimo), lėšų išmokoms užteks. 

24. Už darbuotojams išmokamų lėšų apskaičiavimo dokumentų atitiktį teisės aktų 

reikalavimams atsako šiuos dokumentus rengiantys atsakingi darbuotojai. 

25. Raštinės vedėjas elektroniniu paštu informuoja Taisyklių vykdytojus apie dokumento 

priėmimą ir paskelbimą Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos internetinėje svetainėje. 
____________________________________ 


