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VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,VEJELIS.6
VIDAUS KONTROLES POLITIKA

I SKYRIUS
BENDR.OSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Vdjelis" vidaus kontroles politika (toliau - Politika) * lop5elio-
darZelio ,,Vejelis" (toliau - fstaiga) veiklos sridiq viclaus kontroles tvarkos apra5r4, taisykliq ir kitq
dokumentq, skirtq vidaus kontrolei lstaigoje sukurti ir igyvendinti, visuma.

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu
ir Lietuvos Respublikos finansq rninistro 2020 n. birZelio 29 d. isakymu Nr. 1 K- 195 ,,Del vidaus kontroles
lgyvendinimo vieSajame juridiniarne asnrenyje" patvirtinfrr Vidaus konfroles jgyvendinilro vieiajame
juridiniarne asmenyje tvarkos apralu, atsiZvelgiant i [staigos veiklos pob0d! bei ypatumus, veiklos rizikq,
organizacing struktDr4, personalo iSteklius, apskaitos ir informacing sistem4, tufto apsaugos sistem4, kitus
veiklos kontroles poreikio vertinimus.

3. Politika reglamentuoja tik pagrindines nuostatas del vidaus kontroles, o aktualus viclaus kontroles
procesai, kompetencijos, atsakingi asmenys, vidaus kontroles proceduros detalizuojami atskiruose lstzrigos
vidaus teises aktuose.

4. Pagrindinirl lstaigos veikl4 reglamentuojandirl teises aktq sqraias i(destytas Politikos priede.

II SKYRIUS
VIDAUS KONTROLE

5. Vidaus kontrole - lstaigos rizikos valdyrnui sukurta kontroles sistemii, pacleclzinti uZtikrinti, kad
lstaiga:

5,l. laikyfqsi teises aktq, leglamentuojandiq lstaigos veik14, r'eikalavimq;
5.2. saugotq turtQ nuo sukdiavimo, i55vaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo, naudojimo ir

disponavimo juo ar kitq neteisetq veikq;
5.3. vykdytq veiklq laikydamasi patikimo finansq valdymo principo, grindZiamo:
5.3.1.ekonomiSkumu, kuris suprantamas kaip minimalus iStekliq panaudojimas uZtikrinant

vykdomos veiklos kokybg;
5.3.2.ef'ektyvulnu, kuris suprantamas kaip geriar.rsias naudojamq i5tekliq ir vykclomos veiklos

(kiekio, kokybes ir laiko poZiflriu) santykis;
5.3.3. rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytq veiklos tikslq ir planuotq rezultatq pasiekirno

lygis;
5.4. teiktq patikim4, aktuiili4, iSsami4 ir teising4 informacij4 apie savo finansinq ir kit4 veikl4.
6. lstaigos rizika - tikirnybe, kad del |staigos rizikos veiksniq lstaigos veiklos tikslai nebus

igyvendinti arba bus !gyvendinti netinkamai ir del to lstaiga gali patirti nuostoliq.
7. [staigos rizikos vzildymas - lstaigos rizikos veiksnir4 nustatymas, analize ir priernoniq, kurios

surnaZintq arba paSalintq neigiam4 poveikf Istaigos veiklai, parinkirnas.



III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES PRINCIPAI

8. Vidaus kontrole [staigoje igyvendinama laikantis Siq principq:

8.1. tinkamumo - vidaus kontrole pirmiausia turi biiti igyvendinana tose fstaigos veiklos srityse,

kuriose susiduriama su didZiausia rizika;
8.2. efektyvumo - vidaus kontroles igyvendinirno s4naudos neturi vir5yti del atliekamos vidaus

kontroles gaunamos naudos;
8.3. rezultatyvumo - turi buti pasiekti vidaus kontroles tikslai;
8.4. optimalumo - vidaus kontrole turi bfiti proporcingarizikai ir nepertekline;
8.5. dinami5kumo - vidaus kontrole turi bDti nuolat tobulinama, atsiZvelgiant i pasikeitusias

{staigos veiklos s4lygas;
8.6. nenutrflkstamo funkcionavimo - vidaus kontrole turi buti igyvendinama nuolat.

IY SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ELEMENTAI

9. Vidaus kontrole lstaigoje igyvendinama apimant Siuos vidaus kontroles elementus:

9.1. kontroles aplinkq;
9.2. rizikos vertinim4;
9.3. kontroles veikl4;
9.4. informavim4 ir komunikacij4;
9.5. stebesen4.

V SKYRIUS
KONTROLES APLINKA

10. Kontroles aplinka - tai aplinka, kurioje vykdoma {staigos veikla ir funkcionuoja vidaus

kontroles sistema.
1 1. Kontroles aplinka turi skatinti kiekvien4 darbuotoj4 laikytis nustatytt+ taisykliq, pabreLiant

vidaus kontroles svarb4 bei kiekvieno darbuotojo svarb4 ir viet4 vidaus kontroles procese.

12. Kontroles aplink4 apibiidina Sie principai:
72.1. profesinio elgesio principai ir taisykles - [staigos direktorius ir darbuotojai laikosi profesinio

elgesio principq ir taisykliq, vengia viesqjq ir privadiq interesq konflikto, fstaigos direktorius formuoja
teigiam4 darbuotojq poZitirj i vidaus kontrolg vadovaujantis:

12.l.l. fstaigos darbo tvarkos taisyklemis patvirtintomis [staigos direktoriaus 2018 m. sausio 2 d.

isakymu Nr. V-2l18;
12.1.2. Pedagogq, specialistq ir kitq darbuotojq etikos kodeksu patvirtintu fstaigos direktoriaus 2018

m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-128118;
l2.1.3.Vie5qjq pirkimq organizavimo taisyklemis patvirtintomis fstaigos direktoriaus 2019 m.

lapkridio 22 d.lsakymu Nr. Y-123119;
12.1.4. Korupcines prevencijos programa 2019-2021metams patvirtinta lstaigos direktoriaus 2019

m. sausio 4 d. isakymu Nr. V-5i 19;

12.2. kompetencija - {staigos siekis, kad darbuotojai turetq tinkam4 kvalifikacij4, pakankamai

patirties ir reikiamtl igfidZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti ir atsakomybei uZ vidaus

kontrolg suprasti (2020 m. gruodZio 17 d. {staigos direktoriaus isakymu Nr. V-i 16-120 patvirtintas Vilniaus



IopSelio-darlelio ,,Vejelis" direktoriaus, jo pavaduotojo ugclymui, mokytojq ir pagalbos rnokiniui
special i stq kval ifikacij os tobuli n iuro tvarkos apra5as) ;

12.3. valdyrno filosofija ir vadovavirno stilius - lstaigos direktorius palaiko vidaus kontrolg, nustato
politik4, procedliras ir formuoja praktik4, skatinandi4 ir motyvuoiandiq darbuotojus siekti geriausi14 veiklos
rezultatq, priliuri, kaip jgyvendinarna vidaus kontrole apra5yta lstaigos darbo aprnokejimo sistemos apra5e
patvirtintame lstaigos direktoriaus 2018 rn. sausio 2 d. isakyn-ru Nr. V-2l18;

12.4. organizacine strukt[ra - lstaigos patvirtinta organizacine strukttira, kurioje nustatomas
pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant lstaigos veikl4 ir igyvenclinant vidaus kontrolq.
Organiziicinc strukt[ira detalizuojan-ra ]staigos iruostatuosc patvirtintuosc Vilniaus miesto savivaldybcs
tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr.l-2069,lstaigos pareigybiq s4raSe, pareigybiq apra5ymuose ir
kituose dokumentuose;

12.5. personalo valdymo politika ir praktika - {staigoje formuojama tokia personalo politika, kuri
skatintq pritraukti, ugdyti ir iSlaikyti kornpetentingus darbuotojus, taikomos tinkarnos prevencines
priemond:s, skirtos darbuotojq darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe i5saugoti ,,Darbuotojq lygirt
galimybiq politika ir jos igyvendinimo prograrna" patvirtinta lstaigos direktoriaus 2018 rn. sausio 2 d.

isaltyilu Nr'. V 2/18, ,, Darbuotojrl saugos ir svcikatos, gaisrincs saugos instrultcijos" patvirtintos lstaigos
direktoriaus 2010 m. spalio 3 d. isakymu Nr.2ds-10.

VI SKYRIUS
RIZIKOS VERTINIMAS

13. Rizikos vertinimas - neigiamos itakos lstaigos veiklai galindiq tureti aplinkybiq nustatymas ir
analiz.e.

14. Rizikos vertinim4 apibudina Sie principai:
14.1. rizikos veiksniq nustatymas - nustatomi galirni rizikos veiksniai (iskaitant korupcijos rizikq),

turintys itakos lstaigos tikslq siekirnui. Taip pat nustatorni ir ivertinami pokydiai, galintys reik5rningai
paveikti vidaus kontrolg [staigoje (i5ores aplinkos (teisinio reguliavimo, ekonominiq, fiziniq veiksniq)
pokyditl vertinimas, lstaigos misijos, organizacines strukt[ros ir kitq pokydiq vertinirnas). lstaigos
strateginio planavimo dokumentuose aiSkiai iSkelti veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir lvertinti su
jais sLrsijusius rizikos veiksnius. Rizikai nnstatyfi sudaromas rizikos veiksnir; s4raIa-s;

14.2. rizikos veiksniq analize - ivertinarnas nustatytrl rizikos veiksniq reik5mingurnas ir .jq
pasirei5kimo tikimybe bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq analizg rizikos veiksniai
sugrupuojarni pagal jq svarb4 istaigos veiklai;

14.3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojamarizika, kurios valdyti nera poreikio
ar galimybes (gali biiti toleruojama nereik5minga rizika, kurios pasireiSkin'ro tikimybe mala, o priemoniq
rizikai naZinti s4naudos yra dideles);

14.4. reagavimo ! rizik4 numatymas - priimami sprendimai del reagavimo ireik5ming4 rizikq,
kurios pasireiSkimo tikimybe didele (numatomos priemones rizikai maZinti iki tolerr-rojamos rizikos). Galimi
reagavimo tr rizikq b[dai:

14.4.1. rizikos maZinimas - veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasirei5kimo tikimybg ir
(ar) poveiki veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika maZinarna nustatant papilclomas kontroles priemones
(tobulinant veiklos sridiq procesus). Prireil<us parengiamas rizikos valdymo plzrnas, nllmatant jame rizikos
maZinimo priemones, jt1 igyvendinimo terminus ir atsakingus uZ priemonitl igyvendinim4 darbuotojus;

14.4.2. rizikos perdavimas - rizikos perdavimas trediosioms Salim.s (pavyzdi,iui. clraucli,iant ar
perkant tam tikras paslaugas);

14.4.3. rizikos toleravimas - rizikos prisiemimas, kai rizikos pasireiSkirno tikirnybe ir poveikis
veiklai nevir5ija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokiq veiksmq rizikai maZinti;



14.4.4.rizikos vengimas - lstaigos veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo
priemonemis nejmanoma surnaZinti veiklos rizikos iki toleruoiamos rizikos.

15. AtsiZvelgiant inuolat kintandias lstaigos ekonomines, reguliavimo ir veiklos s4lygas, rizikos
vertinimas turi bDti atliekamas nuolat ir: (arba) periodi5kai.

16. lstaigos vadovau.iamas pareigas einantys darbuotojai yra atsakingi ttL rizikos vztldymo proces?

savo vadovaujamuose skyriuose ir privalo imtis priemonir4 rizikai surnaZinti nustatant papildomas kontroles
priemones (tobulinant veiklos sridiq procesus).

VII SKYRIUS
KONTROLES VEIKLA

17. Kontroles veikla - tai [staigos veikla, kuria siekiama snmaZinti neigiarn4 rizikos veiksnirl

poveik! lstaigai ir kuri apima igaliojimq, leidirnq suteikim4, iunkcijq atskyrim4, prieigos prie turto ir
dokumentq kontrolg, veiklos ir rezultatq perLiur4, veiklos prieZi[r4 ir kitq lstaigos direktoriaus nustatytq

reikalavimq I aikyrnqsi.
18. Kontroles veikl4 apibndina Sie principai:
18.1. kontroles priemonir"l parinkimas ir tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizik4 iki

toleruojamos rizikos maZinandios kontroles priemones:
l8,l.l. !galiojirnrl, leidirrtl suteikimas -uTtikrinama, kad br-rtt1 atliekamos tik !staigos direktori:rus

nustntytos procedltros ;

18. 1.2. prieigos kontrole - uZtikrinama, kad turtu ir dokumentais naudosis igalioti (paskirti) asmenys

ir kad turtas ir dokumentai bus apsaugoti nuo neteisetq veikq;
18.1.3. funkcijq atskyrimas - {staigos uZdaviniai ir funkcijos priskiriarni atitinkamoms darbuotojq

pareigybems, kacl clarbuotojui (-arns) nebutq pavesta kontroliuoti visq funkcijq, siekiant sumaZinti klaidq,

apgauliq ir kitq neteisetq veikq rizik4. Darbuotojq pareigos ir atsakomybe nustatoma darbuotojq pareigybirl

apreriymuose;
18.1.4. veiklos ir rezultatr4 perZi[ra - periodiSkai perZiurimos veiklos sritys, procesai ir rezultatai,

siekiant uZtikrinti jq atitikti f staigos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla teisetumo, ekonomiSkumo,

el'ektyvumo ir rezultatyvumo poZi[riu, palyginami ataskaitinio Iaikotarpio veiklos rczultatai su planuotais

ir (arba) praejusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais;

18.1.5. veiklos prieZi[ra - priZiilrima lstaigos veikla (uZduodiq skyrimas, perZiura ir tvirtinimas),

kad kiekvienam darbuotojui bLrtq aiSkiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybe, sistemingai priZir.rrimas

kiekvieno darbuotojo clarbas, prireikus periodi5kai uZii atsiskaitoma. lstaigos darbuotojams kiekvienierns

kalencloriniams n-]etams nustatomos metines uZduotys, siektini rezultatai ir jr"l vertinimo rodikliai, atliekami

kasmetiniai clarbuotojq veikos vertinimai, vadovauiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m.

balandZio 5 d. nutarimu Nr. 254 patvirtintu Valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotoiq veiklos vertinimo
tvarkos apra5u;

18.1.6. finansq kontrole (iSankstine, einamoji ir paskesne) - procesas, kurio rletu uZtikrinama, kad

lstaigos turto valdymas, naudojimas, apsauga ir disponavimzrs juo, sutartiniai isipareigojimai tretiesiems

asmenims atitiktq teisetumo bei patikirno finansq valdymo, grindZiamo ekonomi5kumu, efektyvumu ir
rezultatyvumu, principus. Finansq kontrole lstaigoje atliekama vadovaujantis f staigos ctirektoriaus 2019 m.

gruoclZio 16 d. isakymu Nr. V- l4Ol19 patvirtintomis fstaigos finansq kontroles taisyklemis;
18.2. technoiogijq naudojimas - parenkama ir tobulinama technologijq veikla. lstaigoie idiegtos ir

palaikomos patikirnos informacinitl technologijtl sistemos, uZtikrinama saugi ir nenutrDkstama 5iq sisternq,

ypad susijusiq su duomenq, informacijos kaupimu, apdorojimu, naudojimu ir saugojimu, veikla, parengti

veiklos tgstinumo planai. {staigos darbuotojan-rs taikoma lstaigos direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. isakymu



Nr.V 2/18 patvirtinta,,Infot'tnacinir4 irkomunil..aciniq technologUrlnaudojirno bei darbuotojq stebesenos ir
kontroles darbo vietoje tvarka";

18.3. politikq ir procedfirq taikymas - kontroles veikla !gyvendinama taikant atitinkamas Istaigos
politikas ir proceduras. Vidaus k<tntrole reglamentuojama nustatant f staigos tikslus, organizacing struktlr4,
veiklos sritis ir vidaus kontrolds procecl[ras.

VIII SKYRIUS
INF'OR"MAVIMAS IR KON{T]NTKACTJA

19. Informavirnas irkomunikacija- su vidaus kontrole susijusios aktualios, iSsamios, patikimos ir
teisingos inlbrmacijos gavimas ir teikimas laiku vidaus ir i5ores informacijos vartotojams.

20. Informavim4 ir komunikacij4 apibudina 5ie principai:
20.1. informacijos naudojimas - ]staiga gauna, rengia ir naudoja aktuali4, i5sami4, patikim4 ir

teising4 informacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikalavimus ir palaikandiq vidaus kontroles veikirn4;
2.0.2. r,idaus komunikacija - nenutrukstamas informacijos perdavimas fstaigoje, apimantis rzisas

Istaigos veiklos sritis ir organizacing struktfirq. Tiek ]staigos direktorius, tiek darbuotojai turi btrti infbrmuoti
apie veiklos rezultittus, pokydius, rizikq ir vidaus kontroles veikirn4. Vidaus informacijos valtotojai turi
taryusavyj e kei stis i nformacij a:

20.2.1. vidaus komunikacija lstaigoje vyksta bendraujant gyvai, elektroniniu pa5tu, telefonu,
naudoiant ,,Zoofil" programq ir kitus komunikacijos kanalus, esant poreikiui rengiami susirinkimai;

20.2.2.lstaigoje tinkamai igyvenclinatnas reguliarus lstaigos darbuotojq ir jr4 atstovLl inforrnavimas
ir konsultavimas, virdovaujantis Lietuvos Respuhlikos clarho kodekso tred,iojo skirsnio nuostatomis;

20.3. i5ores komunikacija intbrmacijos perdavimas i5ores inforrnacijos vartotoiams ir
inforrnacijos gavimas i5 jq naudojant lstaigoje jdiegtas komunikacijos priemones:

20.3.1. lstaigos vie5i prane5imai skelbiami [staigos interneto svetaineje.
20.3.2. Apie korupcij4 Vilniaus miesto savivaldybei pavaldZioje !staigoje galirna prane5ti

anoniminiu pasitikejimo telefono numeriu (8 5) 2l l 2885, taip pat elektroniniu pa5tu 1i1r,,,.:r1,, (iir,,riiirir,', ti.

IX SKYRIUS
STEBESENA

2l . Stebesener - nuolatinis ir (arba) periodinis stebejimas ir vertinimas, kai analizuojama, ar vidaus
kontrole lstaigoje igyvendinama pagal Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

22. Stebesen4 apibDdina Sie principai:
22.1. nuolatine stebesena ir (ar) periodiniai vertinirnai - atliekama reguliari lstaigos valdyrno ir

prieZi0ros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrole {staigoje igyvenclinama pagal
5i4 Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas:

22.1 .1. nuolatine stebesena - integruota i kasdieng lstaigos veikl4 ir atliekarna darbuotojarns vykclant
reguliari4 (atitinkamr-1 lstaigos veiklos sridiq) valdymo ir prieZiuros veikl4 bei kitus veiksmus pagal pavestas
funkcijas (atliekant savo pareigas);

22.1 .2. periodiniai vertinimai - jq apirnti ir daZnum4 lemia lstaigos rizikos vertinimas ir nuolatines
stebesenos rezultatai (nustadius tam tikrus veiklos trDkurnus). Esant poreikiui periodinius vertinimus atlieka
f staigos steige.io - Vilniaus miesto savivaldybes Centralizuotas viclaus auclito skyrius ir lstaig4 kuruo.jantis
Vilniaus miesto savivaldybes administracijos strukt[rinis dalinys;

22.2. truktmq vertinimas ir prane5in-ras apie juos - apie vidaus kontroles trukumus lstaigoje,
nustatytus nuolatines stebesenos ir (ar) periodinitl vertinimq metu, turi bfiti informuotas lstaigos direktorius
ir kiti sprendimr-rs priirnantys darbuotojai.



X SKYRIUS
VIDAUS KONTROLBS DALYVIAI IR JV KOMPETENCIJA

23. |staigos vidaus kontrol6s dalyviai: Jstaigos direktorius, |staigos vadovaujandias pareigas

einantys darbuotojai ir skyriq vadovai
23.1. lstaigos clirektorius, siekdamas strateginio pliinavimo dokumentuose lstaigai

uZtikrina viclaus kontroles sukurim4 lstaigoje, jos !gyvendinim4 ir tobulinim4;
nustatytq tikslq,

23.2. lstaigos clarbuotojai, vykdantys reguliari4lstaigos veiklos sridiq valdymo ir pr:ieZiuros veikl4

pagal pavestas funkcijas (atlikdarni nuolatinq stebesen4), priLiuri vidaus kontroles igyvendinim? Istaigoie ir
jos atitikti Siai Politikai bei teikia {staigos direktoriui ir kitierns sprendimus priimantiems darbuotojams

infornracij4 apie viclaus kontroles ir rizikos valclym4, Politikos igyvendinimo trltkttmtts ir rizikos veiksnius.

24. Viclaus kontroles dalyvitl pareigos ir atsakornybe nustatytos lstaigos darbuotojq pareigybiq

apra5ymuose ir kituose lstaigos vidiniuose teises aktuose.

25. lstaigos direktorius priZifiri vidaus kontroles veikim4 [staigoje ir prireikus si[lo lstaig4
kuruoiandiam Vilniaus miesto savivaldybes administraci.jos strukt[riniarn daliniui atlikti patikrinim4 ar

inicijuoti Istaigos tarn tikrq veiklos sridiq auclit4. Vilniaus rniesto savivaldybes Centralizuotas vidaus audito

skyrius, atlikdamas auclit4, tiria ir vertina vidaus kontrolq lstaigoje ir teikia [staigos direktoriui

rekomendacijas del vidaus konfroles tobulinimo.

XI SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ANALIZE IR YERTINIMAS

26. lstaigos clirektorius uZtikrina, kad kiekvienais metais atsiZvelgiant i vidaus kontroles stebesenos

rezultatus butq atliekama viclaus kontroles analize, apimanti visus vidztus kontroles elementus, kurios metu

butq !vertinami lstaigos veiklos trukumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrole

igyvendinama pagal Politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas), vidaus kontroles lgyvendinimo
piieZiUr4 atliekandiq darbuotojtl pateikta informacija, vidaus ir kitq audittl bei vertinimq rezultatai ir
numatomos vidaus kontroles tobulinimo priemones.

27. Vidaus kontrole vertinama:
27 .1. labai gerai -.iei visa rizika yra rlustatyta ir valdonra, vidaus koutroles tr[kumt1 nerasta;

27 .2. gerai - iei visa rizika yra nustrltyta ir valdotna, bet yra vidaus kontroles tr[tkumq, neturindiq

neigitunos itakos lstaigos veiklos rezultatams;- 
27.3. patenkinamai - jei visa rizika yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos vzrldymo yra vidztus

kontroles trr,rkumq, kurie gali tr,rreti neigiam4 !tak4 {staigos veiklos rezultatams;

27.4. sllpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdyrnas

trfikumai daro neigiam4 itak4 lstaigos veiklos rezultatams.

ir vidaus kontroles

ar jo paskirtas
atliekamas iki

28. IJZ vidaus kontroles lstaigoje analizg ir vertinimq atsakingas [staigos direktorius

kitas clarbuotojas. Vidaus kontroles lstaigo.ie analize ir vertinirnas uZ praejusius metus

kiekvienq metq vasario25 d.

29. Atlikus viclaus kontroles anahzq ir veftinim4 [staigos direktorius gali siDlyti [staig4
kuruojaldiam Vilniaus miesto savivaldybes administraciios struktr:riniam daliniui inicijuoti atlikti tam tikn-l

lstaigos veiklos sridir4 audit4.
30. Viclaus kontrole nuolat tobulinarna, atsiZvelgiant j vidaus kontroles analizes ir vertinimo

rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiulymus) bei pritaikoma prie pasikeitusiq vciklos s4lygLI.

XII SKYRIUS



INTORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

31 . lstaigos direktorius atitinkarno Vilniaus miesto savivaldybes aclministracijos strukttirinio clalinio
pra5ymu irjo nurodytu informacijos teikimo terminu teikia inforrnacij4 apie vidaus kontroles lstaigoje uZ
praejusius metus !gyvendinim4.

32. Teikiama 5i informacija:
32.1 . ar lstaigoje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar.ji veiksminga;
32.2. kaip lstaigoje kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atitinkanti vidaus kontrolds principus

ir apirrranti visus viclaus kontroles elernentus;
32.3. ar atliekama vidaus kontroles analize, apimanti visus vidaus kontroles elementus, lvertinarni

f stai gos trDkumai, pokydi ai, atitiktis nustatytiems rei kalavimams ;

32.4. ar pa5alinti vidaus kontroles lgyvendinimo prieZiDr4 atliekandir-1 darbuotojtl ir kitq lstaigos
audito vykdytojq nustatyti vidaus kontroles trr"rkurnai ir jq atsiradim4lerniantys veiksniai;

32.5. lstaigos vidaus kontroles vertinimas.
33. lstaigos vadovas Vilniaus miesto savivaldybes administracijos strukturinio dalinio nuroclytu

informaci.ios teikimo tertninu teikia Vilniaus miesto savivaldybes administracijos struktfiriliant claliniui,
Politikos inforrnacijq apie vidaus kontroles igyvendinimq, taip pat paaiSkinimus clel vidaus kontroles
ivertinimo ,,Patenkinamai'o ar ,,Silpnai" ir numatytas taikyti vidaus kontroles tobulinimo priemones.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Visi uZ vidaus kontrolg lstaigoje atsakingi asmcnys privalo lailiu ir kokybiSkai atlikti savo
pareigas, siekti, kad vidaus kontrole lstaigoje butq veiksminga.

35. Istaigos darbuotojai, pastebejg Sios Politikos paZeidimus, privalo apie juos informuoti Istaigos
direktoriq.

36. lstaigos darbuoto.iai
tobulinirno.

turi teisg teikti lstaigos direktoriui siulymus del politikos nuostatq

37. UL Sioje Politikoje nustatytq pareigtl nesilaikym4, asrnenys atsako Lietuvos Respublikos teises
aktq nLrstatyta tvatta.

38. Politika keidiama lstaigos direktoriaus lsakyrnu.
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