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1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo,
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tvirtinu Kauno šv. Kazimiero progimnazijos finansų kontrolės taisykles (pridedama, 4
lapai).

2. Šio įsakymo ] punkte tvirtinamos Taisyklės įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.
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Įsakymu Nr. V—95

KAUNO šv. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS
FINANSU KONTROLĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

]. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos (toliau — Progimnazijos) fmansų kontrolės taisyklės
(toliau * Taisyklės) reglamentuoja finansų kontrolę savivaldybės biudžeto lėšų, specialiųjų
programų lėšų naudojimo ir apskaitos srityje.

2. Šiose taisyklėse įvardijama materialiai atsakingų asmenų finansų kontrolės atlikimas ir
atsakomybė.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatyme vartojamomis sąvokomis.

II. FINANSU KONTROLĖS TIKSLAI

4. Finansų kontrolė mokykloje turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie pagrindiniai tikslai:
4.1. sudaroma patikima ir savalaikė finansinė atskaitomybė;
4.2. progimnazijos turtas apsaugomas nuo sukčiavimo, švaistymo, pasisavinimo, neteisėto

valdymo ir kitų neteisėtų veiksmų;
4.3. laikomasi teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų;
4.4. Progimnazijos direktorius, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos

veikimą bei patvirtina finansų kontrolės taisykles.

III. FINANSU KONTROLĖS DIEGIMAS

5. Progimnazijos direktorius atsako už finansų kontrolės veikimo priežiūrą.

veiksmingumą ir prireikus organizuoja patiloinimų atlikimus tam tikrose veiklos srityse.

IV . UKINIU OPERACIJ'U TVIRTINIMAS IR ATLIKIMAS

7. Progimnazijos direktorius, () jam nesant — įgaliotas darbuotojas, priima sprendimus dėl
ūkinių operacijų vykdymo.

8. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juos esančių duomenų tikrumą ir
ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Progimnazijoje
ūkinės Operacijos tvarkomos pagal BĮBA patvirtintą buhalterinių sąskaitų planą. Už teisingą ūkinių

]



operacijų registravimą apskaitos registruose atsakingas BĮBA darbuotojas, kuris tvarko mokyklos
apskaitą, atsako už funkcijų vykdymą.

9. ūkines operacijas pagal savo kompetencijos sritį inicijuoja progimnazijos darbuotojai
(materialiai atsakingi asmenys). Įnicijavimas — Progimnazijos materialiai atsakingas asmuo žodžiu
ar raštu suderina su Progimnazijos direktoriumi pirkimo reikmenis. Jeigu inicijuojantis ūkinę
operaciją atsakingas darbuotojas raštu derina su Progimnazijos direktoriumi pirkimo reikmenis, jis
turi parengti prašymą dėl ūkinės operacijos atlikimo, kuriame turi būti pagrįstas ūkinės operacijos
tikslingumas, esant poreikiui — atlikti ekonominiai skaičiavimai, kurių reikia nustatant lėšų poreikį
ūkinei operacijai atlikti, numatyti ūkinės operacijos atlikimo terminai.

lO. Direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, įvertindamas inicijuojamos ūkinės operacijos
būtinumą pagal turimas lėšas, priima sprendimą dėl inicijuojamos ūkinės operacijos atlikimo.

11. ūkinės operacijos išankstinę finansų kontrolę atlieka atsakingas darbuotojas. lšankstinės
finansinės kontrolės metu nustatoma, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės
operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks lėšų. Atlikdamas ūkinės operacijos
išankstinę finansų kontrolę turi teisę gauti iš Progimnazijos atsakingo darbuotojo dokumentus dėl
ūkinės operacijos atlikimo arba šių dokumentų projektus ir paaiškinimus raštu bei žodžiu dėl šių
dokumentų parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo. Nustatęs, kad ūkinė operacija yra teisėta,
dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir jai atlikti pakaks
asignavimų, Progimnazijos atsakingas darbuotojas Vizuoja prašymą dėl ūkinės operacijos atlikimo.
Prašymas su atsakingo asmens viza perduodamas Progimnazijos direktoriui, kuris priima sprendimą
dėl ūkinės operacijos atlikimo arba atsisakymo ją atlikti.

12. Tuo atveju, jeigu išankstinės finansų kontrolės metu atsakingas darbuotojas nustato, kad
ūkinė operacija neteisėta, dokumentai, susiję su jos atlikimu, parengti netinkamai ar jai nepakaks
asignavimų, atsakingas darbuotojas atsisako vizuoti prašymą dėl ūkinės operacijos atlikimo arba
Vizuoja darydamas žyma apie neatitikimą ir nepritarimą vykdyti ūkinę operaciją. Šiuo atveju
prašymas grąžinamas jį rengusiam Progimnazijos atsakingam darbuotojui.

l3. ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę atlieka Progimnazijos materialiai atsakingi
asmenys, vykdantys priimtus sprendimus dėl valstybės ir savivaldybės turto panaudojimo.

13.l. Einamoji finansų kontrolė apima veiksmus, užtikrinančias, kad ūkinės operacijos būtų
laiku ir tinkamai (teikiamų paslaugų ir perkamų prekių kokybės ir atitikties sudarytoms sutartims ir
kitiems susijusiems dokumenms patikrinimas, dalyvavimas teikiant paslaugas, dalyvavimas
priimant prekes, jas skaičiuojant, prekių patikrinimas atrankos būdu ir kt.).

1342. Progimnazijos materialiai atsakingas asmuo, atlikęs einamosios finansų kontrolės
procedūras, ant prekių (paslaugų) gavimo dokumentų pasirašo, tuo patvirtindamas, kad teikiamų
paslaugų ir perkamų prekių kokybė atitinka sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems
dokumentams, prekės buvo suskaičiuotos, patikrintos, paslaugos buvo priimtos ir kt.

13,3. Nustatęs neatitikimų ar trūkumų (pateikti netinkami dokumentai, suteiktos
nekokybiškos prekės, pažeisti tiekimo terminai, neatitinka kiekiai ir kt.) atsakingas Progimnazijos
darbuotojas turi imtis veiksmų jiems pašalinti. Kai nėra galimybės ištaisyti nustatytus trūkumus ar
neatitikimus, atsakingas Progimnazijos darbuotojas privalo raštu apie tai informuoti Progimnazijos
direktorių, kartu pridėdamas paaiškinimą, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių atsirado
neatitikimų ar trūkumų, ir pateikiami pasiūlymai dėl tolesnio ūkinės operacijos vykdymo.
Progimnazijos direktorius, išsiaiškinęs esamą padėtį, sprendžia dėl tolesnio ūkinės operacijos
atlikimo: jeigu ūkinė operacija vykdoma netinkamai, stabdo ūkinės operacijos atlikimą arba,
įvertinęs ūkinės operacijos stabdymo pasekmes bei kitas aplinkybes, nurodo ją testi geriausiu būdu
pagal patikimo finansų valdymo principus.



14. ūkinių operacijų paskesnig'a finansų kontrolę atlieka jas inicijavęs Progimnazijos
atsakingas darbuotojas ir Progimnazijos direktorius.

14,1. Progimnazijos atsakingas darbuotojas, atlikdamas ūkinės operacijos paskesniają
finansų kontrolę, privalo įsitinkinti, ar teisėtai ji buvo atlikta, ar nebuvo teisės aktų pažeidimų. Jei
yra nustatomi pažeidimai ar piktnaudžiavimai, Progimnazijos atsakingas darbuotojas privalo raštu
informuoti apie tai Progimnazijos direktorių, nurodydamas jų priežastis, galimas pasekmes bei
priemones jiems pašalinti.

14.2. Progimnazijos atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad visi su ūkinės operacijos
atlikimu susije dokumentai būtų laiku pateikti BĮBA specialistui.

15. ūkinės operacijos apskaitą registruoja Progimnazijos administratorius. Progimnazijos
direktorius, atlikęs paskesniosios finansų kontrolės procedūras, pasirašo apskaitos registruose, tuo
patvirtindamas, kad teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir
finansinės vertybės, nebuvo teisės aktų pažeidimų bei piktnaudžiavimą.

v. MOKĖJIMU KONTROLĖ

16. Mokėjimams pagrįsti yra pateikiami šie dokumentai:
16.1. tiekėjų apklausos žodžiu pažyma;
162. viešųjų pirkimų protokolas;
16.3. jeigu reikia, sutartis;
16.4. darbų ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas;
16,5. PVM sąskaita — faktūra (sąskaita — faktūra) arba išankstinio apmokėjimo sąskaita.
17. Sutartys, perdavimo ir priėmimo aktai pasirašomi Progimnazijos direktoriaus nustatyta

tvarka.
18. Pirkimo — pardavimo apskaitos dokumentai turi būti pasirašyti Progimnazijos

darbuotojo, atsakingo už ūkinių operacijų atlikimo einamąią finansų kontrolę.
19. Parengti mokėjimo dokumentai perduodami Progimnazijos direktoriui. Progimnazijos

direktorius, patikrinęs mokėjimo dokumentus, juos pasirašo arba, jeigu jie yra netinkamai parengti,
atsisako juos pasirašyti. Netinkamai parengti mokėjimo dokumentai grąžinami juos rengusiam
asmeniui.

20. Pinigai iš banko sąskaitos darbuotojams išmokami lėšų pavedimus tvirtinant dviem
parašais:

20.1. darbo užmokesčiui;
20.2. komandiruočių išlaidoms;
203. atskirais atvejais gali būti išmokami išlaidoms, susijusioms su pirkimais.
21 . Komandiruotės:
21.l. esant reikalui įvykdyti Progimnazijos pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje,

Progimnazijos darbuotojas pateikia direktoriui tarnybinį prašymą dėl komandiruotės, kuriame
nurodomas komandiruotės tikslas bei užduotis. Progimnazijos direktorius priima sprendimą dėl
komandiruotės ir teigiamo sprendimo atveju Progimnazijos darbuotojas perduoda prašymą
atsakingam darbuotojui, kuris jį vizuoja (atlieka išankstinę finansų kontrolę) ir patikrina, ar minėtai
komandiruotei užteks numatytų asignavimų. Jei nustatoma, kad komandiruotei nepakanka numatytų
lėšų, darbuotojas vizuoja prašymą su žyma apie lėšų nepakankamumą ir grąžina jj rengusiarn
darbuotojui. Jeigu atsakingas darbuotojas nustato, kad komandiruotei pakaks patvirtintų asignavimų
rengiamas Progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl komandiruotės;



21,2. darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas užpildo
avansinę apyskaita ir su pateisinančiais dokumentais pateikia atsakingam darbuotojui, Patikrinus
komandiruotės išlaidas pateisinančius dokumentus, pateikia dokumentus vizuoti Progimnazijos
direktoriui.

22. Darbo užmokestį apskaičiuoja BĮBA specialistas. Prieš išmokant darbo užmokestį, darbo
užmokesčio žiniaraštis turi būti pasirašytas Progimnazijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens.

VI. TURTO NAUDOJIMAS IR KONTROLĖ

23. Progimnazija apskaito įsigytą ir gautą pagal panaudą nematerialųjį, materialųjį ilgalaikį
ir trumpalaikį turtą (toliau — Turtas).

24. Turtas yra tinkamai saugomas ir efektyviai naudojamas. Už turto saugojimą yra paskirti
atsakingi darbuotojai, su kuriais pasirašomas materialinės atsakomybės dokumentas.

25. Atleidžiamas iš darbo materialiai atsakingas darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka
perduoda jam priskirtą mrtą kitam materialiai atsakingam darbuotojui.

26. Progimnazijos inventorizacija atliekama vadovaujantis Inventorizacijos tvarka.
patvirtinta lietuvos Respublikos Vyriausybės.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Progimnazijos darbuotojai privalo laikytis šių taisyklių.
28. Progimnazijos darbuotojas, pastebėjęs šių taisyklių pažeidimus. apie tai privalo

informuoti Progimnazijos direktorių.
29. Visi šiose taisyklėse išvardinti atsakingi už finansų kontrolę asmenys privalo laiku ir

kokybiškai atlikti pareigas finansų kontrolės srityje.
30. Progimnazijos direktorius ir atsakingi darbuotojai, pasirašantys ūkinės operacijos

dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už šių operacijų teisėtumą.


