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Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos

VIDAUS KONTROLES POLITI KA

Siekiant Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos strateginiuose planavimo dokumentuose
numatytq tikslq, nustatomi ir analizuolami rizikos veiksniai ir kuriama vidaus kontrolo, kurios
tikslai- padeti uitikrinti, kad mokykla savo veikloje:

1) Iaikytqsi teises aktq, reglamentuojandiq mokyklos veikl4, reikalavimq (atitikties tikslq
igyvendinimas);

2) saugotq turtq nuo sukdiavimo, i5Svaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ar kitq neteis6tq veikq (veiklos tikslq jgyvendinimas);

3) vykdytq veikl4 laikydamasis patikimo finansq valdymo principo, grindZiamo
ekonomiSkumu, efektyvumu ir rezultatyvumu (veiklos tikslq lgyvendin imas):

a. ekonomi5kumas suprantamas kaip minimalus iStekliq panaudojimas uZtikrinant
vykdomos veiklos kokybg;
efektyvumas suprantamas kaip geriausias naudojamq i5tekliq ir vykdomos veiklos
(kiekio, kokybes ir laiko poZi[riu) santykis;
rezultatyvumas suprantamas kaip nustatytq veiklos tikslq ir planuotq rezultatq
pasiekimo lygis.

4) teikq patikim4, aktuali4, i5samiq ir teising4 informacij4 apie savo finansing ir kit4 veikl4
(atskaitomybes tikslq igyvendinimas).

Vidaus kontroles politika - tai Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos veiklos sridiq vidaus
kontroles tvarkos apra5q, taisykliq ir kitq dokumentq, skirtq vidaus kontrolei mokykloje sukurti ir
lgyvendinti, visuma, padedanti tinkamai lgyvendinti vidaus kontrolg mokykloje.

Vidaus kontrol6 - ai rizikos valdymo priemond, suprantama kaip pakruojo Juozo pakalnio
muzikos mokyklos valdymo sistemos dalis, visomis koordinuotomis priemon6mis ir bfidais skirta
ivairiq su mokyklos veikla susijusiq rizikos veiksniq valdymui ir st<irta strateginio planavimo
dokumentuose mokyklai numatytq tikslq lgyvendinimui.

vidaus kontrol6 Pakruojo Juozo pakalnio muzikos mokykloje lgyvendinama:l) atsizvelgiant imokyklos veiklos ypatumus, be kiq dalykq apimandius:
a. organlz,acing strukt[r4;
b. mokyklos dydi;
c. reguliavimo lygj;
d. rizlk4;
e. veiklos aplink4;
f veiklos sud6tingum4;



g veiklos sritis
h. ir kitus ypatumus;

2) laikantis vidaus kontrol0s principq.
a. tinkamumo - vidaus kontrold pirmiausia igyvendinama tose mokyklos veiklos

srityse, kuriose susiduriama su didZiausia rizlka;
b. efektyvumo - vidaus kontrolds igyvendinimo sqnaudos neturi virSyti d6l atliekamos

vidaus kontrolds gaunamos naudos;
c. rezultatyvumo - pasiekti vidaus kontrolds tikslai;
d. optimalumo - vidaus kontrold proporcingarizikai ir neperteklin6;
e. dinami5kumo - vidaus kontrold nuolat tobulinama atsiZvelgiant ! pasikeitusias

mokyklos veiklos sqlygas;

f. nenutrdkstamo funkcionavimo - vidaus kontrold lgyvendinama nuolat.
3) apimant visus vidaus kontrolds elementus (detaliau apibudinta Sios VKT apra5o Vl.2

dalyje);
4) integruojant vidaus kontrolp i mokyklos veikl4 ir pagrindinius valdymo procesus -

planavim4, atlikim4 ir steb6sen4;

5) nustatant vidaus kontrol6s dalyviq pareigas ir atsakomybp;
6) nuolat j4 tobulinant ir pritaikant prie pasikeitusiq veiklos s4lygq

V1.2. Vidaus kontrolis elementai

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorius, siekdamas strateginio planavimo
dokumentuose numatytq tikslq, jgyvendina vidaus kontrolg, apimandi4 visus Siuos vidaus
kontrolds elementus:

l) kontrolds aplink4:
a. organizacing struktDr4,

b. valdym4,
c. personalo valdymo politik4,
d. direktoriaus, padalinio vadovo, darbuotojq profesinio elgesio principus ir taisykles,

kompetencijq ir kitus veiksnius, turindius itakos vidaus kontrol6s lgyvendinimui ir
kokybei;

2) rizikos vertinim4 - rizikos veiksniq nustatym? ir analizg;
3) kontroles veikl4 * mokyklos veiklq, kuria siekiama sumaiinti neigiam4 rizikos veiksniq

poveiki mokyklai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcrlq atskyrim4, prieigos
prie turto ir dokumentq kontrolg, veiklos ir rezultatq perliir4,.veiklos prieiiflr4 ir kitq
mokyklos direktoriaus nustatytq reikalavimq laikym4si,

4) informavim4 ir komunikacijq - su vidaus kontrole susrjusios aktualios, i5samios, patikimos
ir teisingos informacijos gavimq ir teikim4 laiku vidaus ir iSores informacijos vartotojams;

5) stebdsen4 - nuolatini ir (arba) periodinl stebejim? ir vertinim4, kai analizuojama, ar vidaus
kontrold mokykloie igyvendinama pagal mokyklos direktoriaus nustatyt4 vidaus kontrolOs
politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

Vidaus kontrold veiksmingai lgyvendinama pagal kiekvien4 vidaus kontrolds element4 ir j!
apib[dinandius principus - priemones, kuriomis mokykla siekia savo tikslq.



V[.2. l. Kontrolis aplinka

Kontrol6s aplink4 apibldina 5ie principai:
l) profesinio elgesio principai ir taisykl6s -mokyklos direktorius ir personalas laikosi

profesinio elgesio principq ir taisykliq, vengia vieSqiq ir privadiq interesq konflikto,
mokyklos direktorius formuoja teigiam4 darbuotojq poZi[r!j vidaus kontrolg;

2) kompetencija -mokyklos siekrs, kad darbuotojai turetq tinkam4 kvalifikacij4, pakankamai
patirties ir reikiamq lgUdZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms lgyvendinti ir atsakomybei
uZ vidaus kontrolg suprasti,

3) valdymo filosofria ir vadovavimo stilius - mokyklos vadovas palaiko vidaus kontrolg,
nustato politik4, procedfrras ir formuoja praktik4, skatinandi4 ir motyvuojandi4 darbuotojus
siekti geriausiq veiklos rezultatq, priZifiri, kaip fgyvendinama vidaus kontrold;

4) organizacine strukhlra - mokyklos direktoriaus tvirtinama organizacind strukt[ra, kurioje
nustatomas pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant mokyklos veikl4 ir
igyvendinant vidaus kontrolg. organizacind struktfira detalizuojama pareigybiq s4rase,
padal in iq nuostatuose ir darbuotojq parei gyb iq apraSym uose;

5) personalo valdymo politika ir praktika - mokyklos direktoriaus formuojama tokia
personalo politika, kuri skatintq pritraukti, ugdyti ir i5laikyti kompetentingus darbuotojus.

VI. 2. 2. Rizikos v ertinimas

Rizikos vertinim4 apibudina 5ie prrncipai:
1. rizikos veiksniq nustatymas - nustatomi galimi rizikos veiksniai (lskaitant korupcijos

rizik$, turintys itakos Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos veiklos tikslq siekimui.
Taip pat nustatomi ir ivertinami pokydiai, galintys reik5mingai paveikti vidaus kontrolg
mokykloje (i5ords aplinkos (teisinio reguliavimo, ekonominiq, fiziniq veiksniq) pokydiq
vertinimas, mokyklos misijos, organizacinds struktfiros ir kitq pokydiq vertinimas).
Mokyklos strateginio planavimo dokumentuose aiSkiai iSkelti mokyklos veiklos tikslai
padeda tinkamai nustatyti ir ivertinti su jais susijusius rizikos veiksnius. Rizikai nustatyti
sudaromas rizikos veiksniq s4raias;

2. rizikos veiksniq analizd - fvertinamas nustatytq rizikos veiksniq reik5mingumas ir jq
pasirei5kimo tikimybd bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq analizg rizikos
veiksniai sugrupuojami pagaljq svarb4 mokyklos veiklai;

3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojama rizrka, kurios valdyti n6ra
poreikio ar galimybes (gali blti toleruojama nereik5minga rizlka, kurios pasireiSkimo
tikimybe maia, o priemoniq rizikai maZinti s4naudos yra dideles);

4. reagavimo 1 rizik4 numatymas - priimami sprendimai ddl reagavimo ! reikiming4 rizik4,
kurios pasirei5kimo tikimybe didele (numatomos priemonds rizlkai maLinti iki
toleruojamos rizikos). Galimi reagavimo irizrk4 bfidai.

a. rizikos maZinimas - veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasireiSkimo
tikimybg ir (ar) poveik! veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika maLinamanustatant
papildomas kontrol6s priemones (tobulinant veiklos sridiq procesus). Prireikus



b

parengiamas rizikos valdymo planas, numatant jame rizikos maiinimo priemones,
iq jgyvendinimo terminus ir atsakingus uZ priemoniq jgyvendinim4 darbuotojus;
rizikos perdavimas rizikos perdavimas trediosioms salims (pavyzdziui,
draudZiant ar perkant tam tikras paslaugas);
rizikos toleravimas - rizikos prisidmimas, kai rizikos pasireiSkimo tikimyb6 ir
poveikis veiklai nevirlija nustatytos toleruoiamos rizikos ir nesiimama tokiq
veiksmq rizikai maZinti ;

rizikos vengimas - mokyklos konkredios veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai
rizikos valdymo priemonemis nejmanoma sumaZinti veiklos rizikos iki
toleruojamos rizikos

V1.2.3. Kontrolds veikla

Kontrolds veikl4 apib[dina Sie principai:
l) kontrolds priemoniq parinkimas ir tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizlk4 iki

toleruojamos rizikos maZinandios kontrolds priemonds:
2) lgalioiimq, leidimq suteikimas - uZtikrinama, kad bltq atliekamos tik mokyklos

direktoriaus nustatytos proced[ros;
3) prieigos kontrold * sumaZinama rizlka, kad turnr ir dokumentais naudosis nelgalioti

(nepaskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteis6tq veikq;
a) funkcrlq atskyrimas - mokyklos padalinio uZdaviniai ir funkcijos priskiriami atitinkamoms

darbuotojq pareigybdms, kad darbuotojui (-ams) nebfiq pavesta kontroliuoti visq funkcijq
(leidimo suteikimo, atlikimo, registravimo ir patikrinimo), siekiant sumaiinti klaidq,
apgauliq ir kitq neteisetq veikq rizik4;

5) veiklos ir rezultatq perZifrra - periodi5kai perZifirimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai,
siekiant uZtikrinti jq atitikti mokyklos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla
teis6tumo, ekonomiSkumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poZifrriu, palyginami ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) pradjusio ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultatais;

6) veiklos prieZifira priZi[rima mokyklos veikla (uZduodiq skyrimas, perZilra ir
tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui bltq aiSkiai nustatytos jo pareigos ir atsakomyb6,
sistemingai priZifirimas kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus periodi5kai vL ji
atsiskaitoma,

7) technologijq naudojimas - parenkama ir tobulinama technologijq veikla (valdymo ir
kontroles mechanizmq, uZtikrinandiq mokyklos informaciniq technologUu sistemq veikl4
bei tinkam4 nustatytq veiklos priemoniq kontrolg, kilrimas, saugos politikos taikymas,
informaciniq technologuq lsiguimo, prieZifiros ir palaikymo procesq kontrol6 ir kita
veikla);

8) politikq ir procedfiry taikymas - kontrolds veikla lgyvendinama taikant atitinkamas
mokyklos politikas ir proced[ras. Vidaus kontrole reglamentuojama nustatant mokyklos
tikslus, organizacing struktOr4, veiklos sritis ir vidaus kontrolds procedflras (strukturin6se
schemose, politikose, tvarkq apraSuose, taisyklese ir kituose dokumentuose).

d.



VL 2.4. I 4formavimas ir komunikacija

lnformavimq ir komunikacrl4 apibfidina Sie principai:
l) informacrjos naudojimas - mokyklos direktorius ir personalas gauna, rengia ir naudoja

aktuali4, iSsami4, patikim4 ir teising4 informacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikalavimus
ir palaikandi4 vidaus kontrol6s veikim4;

2) vidaus komunikacrja - nenutrfikstamas informacrjos perdavimas mokykloje, apimantis
visas mokyklos veiklos sritis ir organizacing struktlr4. Tiek mokyklos direktorius, tiek
personalas turi b0ti informuoti apie veiklos rezultatus, pokydius, rizik1 ir vidaus kontrolds
veikim4. Vidaus informacijos vartotojai turitarpusavyje keistis informacija;

3) i5ords komunikacija - informacijos perdavimas i5ords informacijos vartotojams ir
informacrjos gavimas ii jq naudolant mokykloje jdiegtas komunikacijos priemones.

Vl.2.5. Stebdsena

Steb6sen4 apibildina 5ie principai:
1) nuolatin6 stebdsena ir (ar) periodiniai vertinimai - atliekama reguliari mokyklos valdymo

ir prieZifiros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrole
mokykloje igyvendinama pagal mokyklos direhoriaus nustatyt4 vidaus kontrol6s politik4
ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas:

2) nuolatine stebdsena - integruota I kasdieng mokyklos veikl4 ir atliekama darbuotojams
vykdant reguliari4 (atitinkamq mokyklos veiklos sridiq) valdymo ir prieZi[ros veikl4 bei
kitus veiksmus pagal pavestas funkcrjas (atliekant savo pareigas);

3) periodiniai vertinimai - jq apimt! ir daZnum4 lemia mokyklos strateginiame plane
numatytq tikslq igyvendinimo rizikos vertinimas ir nuolatin6s steb6senos rezultatai
(nustadius tam tikrus veiklos trflkumus). Sie vertinimai mokykloje atliekami vidaus
kontroles dalyviq;

4) trflkumq vertinimas ir prane5imas apie juos - apie vidaus kontrolds trukumus mokykloje,
nustatytus nuolatines stebbsenos ir (ar) periodiniq vertinimq metu, informuojamas
mokyklos direktorius ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai.


