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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkq savivaldybes socialiniq paslaugq centro vidaus kontroles politika (toliau *
Politika) - vidaus dokumentas, reglamentuojantis vidaus kontroles organizavim4 fstaigoje ir
darbuotojq, atliekandiq joje vidaus kontrolg, pareigas ir atsakomybg.

2. Politika yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus

audito istatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birZelio 29 d. Nr. iK-
195 isakymu ,,D61 Vidaus kontroles igyvendinimo vie5ajame juridiniame asmenyje", atsi?velgtant 1

|staigos veiklos pobudi bei ypatumus, veiklos rrzik1, organizacing stnrktfir4, personalo i5teklius,

apskaitos ir informacing sistem4, turto apsaugos sistem4, kitus veiklos kontroles poreikio vertinimus.
3. AtsiZvelgiant i nuolat kintandias ekonomines, reguliavimo ir veiklos s4lygas Politikos

turinys turi bflti nuolat perZlirtmas ir atnaujinamas.

4. fstaigos vidaus kontroles reglamentavimas:

4.1.2002 m. gruodZio 10 d. LR vidaus kontroles ir vidaus audito istatymas Nr. IX-1253;

4.2.2020m.birZelio29d.Nr. 1K-l95LRfinansqministroisakymas,,DelVidauskontroles

igyvendinimo vie5aj ame juridiniame asmenyj e";
4.3.2005 m. geguZes 25 d. LR finansq ministro isakymas ,,Del Vie5ojo sektoriaus subjektq

buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" Nr. 1K-170.

5. Vidaus kontrole - {staigos rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontroles sistema

padedanti siekti tokiq tikslq:
5.1. laikytrlsi teises aktq, reglamentuojandiq fstaigos veikl4, reikalavimq;
5.2. saugotq turt4 nuo sukdiavimo, i55vaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo, naudojimo

ir disponavimo juo ar kitq neteisetq veikq;
5.3. vykdytq veikl4 laikydamasis patikimo finansq valdymo principo, grindZiamo

ekonomi5kumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;

5.4. teiktq patikim4, aktuah1, iSsami4 ir teising4 informacij4 apie savo finansing ir kit4
veik14.

6. Vidaus kontroles poiitika - fstaigos veiklos sridiq vidaus kontroles tvarkos apra5q,

taisykiiq ir kitq dokumentrtr, skirtq vidaus kontrolei fstaigoje sukurti ir fgyvendinti, visuma.

7. {staigos fizika - tikimybe, kad del }staigos rizikos veiksniq fstaigos veiklos tikslai nebus

igyvendinti arba bus igyvendinti netinkamai ir del to jis gali prtirtt nuostoliq.

8. Jstaigos rizikos valdymas - {staigos rizikos veiksniq nustatymas, anahze ir priernoniq,

kurios sumaZintrl arba pa5alintq neigiam4 poveiki fstaigos veiklai, parinkimas.

9. fstaigos veikl4 reglamentuojandiq istatymq ir kitq teises aktrtr s4ra5as (Priedas Nr. 1),

lokaliq teises aktq s4ra5as (priedas Nr. 2).



II SKYRIUS
VIDAiJS KONTROLES IGYVENDINIMAS

[0. Vidaus kontroles principai:

t0. 1. tinkamumas - vidaus kontrole pirmiausia turi bliti igyvendinama tose |staigos veiklos
srityse, kurio se susiduriama su didZiau sia rrzika;

t0.2. efektyvumas - vidaus kontroles igyvendinimo s4naudos neturi vir5yti del atliekamos

vidaus kontroles saunamos naudos:

[0.3. rezultatyvumas - turi buti pasiekti vidaus kontroles tikslai;
10.4. optimalumas - vidaus kontrole turi b[ti proporcingarrzikai ir nepertekline;

10.5. dinami5kumas vidaus kontrole turi btrti nuolat tobulinama atsiLvelgiant i
pasikeitusias f staigos veiklos s4lygas;

10.6. nenutrukstamas funkcionavimas - vidaus kontrole turi bflti fgyvendinama nuolat.

1 1. Vidaus kontroles elementai:

11.1. kontroles aplinka - |staigos organizacine strukttira, valdymas, personalo valdymo
.-J politika, vadovq, darbuotojq profesinio elgesio principai ir taisykles, kompetencija ir kiti veiksniai,

turintys itakos vidaus kontroles igyvendinimui ir kokybei;

11.2. rizikos vertinimas - rizikos veiksniq nustatymas t analizd;

1 1.3. kontroles veikla - [staigos veikla, kuria siekiama sumaZinti neigiam4 rizikos veiksniq
poveikilstaigai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4, prieigos prie turto ir
dokumentq kontrolg, veiklos ir rezaltafi4perLlirE, veiklos prieLlir1 ir kitq |staigos vadovo nustatytq

reikalavimq laikym4si;
11.4. informavimas ir komunikaclja - su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios,

patikimos ir teisingos informacijos gavimas ir teikimas laiku vidaus ir i5ores informacijos

vartotojams;

1 1.5. stebesena - nuolatinis ir (arba) periodinis stebejimas ir vertinimas, kai analizuojama,

ar vidaus kontrole |staigoje igyvendinamapagal fstaigos vadovo nustatyt4 vidaus kontroles politik4
ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

12. fstaigos vadovas:

\J. I2.l. ttltikrina vidaus kontroles elementus ir vidaus kontrolei keliamus reikalavimus:

I2.I.I. kontroles aplink4 - [staigos organizactng struktfrrq, valdym1, personalo valdymo
politik4, vadovq, darbuotojq profesinio elgesio principus ir taisykles, kompetenclj1ir kitus veiksnius,

turindius itakos vidaus kontroles igyvendinimui ir kokybei;

I2.I.2. rizikos vertinim4 - rizikos veiksniq nustatym4 ir analizg;

12.1.3. kontroles veikl4 - [staigos veiklq, kuria siekiama sumaZinti neigiam4 rizikos veiksniq
poveiki fstaigai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4, prieigos prie hrto ir
dokumentq kontrolg, veiklos ir rezultatq perLlir4, veiklos prieLltuq ir kitq fstaigos vadovo nustatytq

reikalavimrl laikym4si;

12.1.4. informavim4 ir komunikacij4 - su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios,

patikimos ir teisingbs informacijos gavim4 ir teikim4laiku vidaus ir i5ores informacijos vartotojarns;

12.1.5. stebesen4 - nuolatini ir (arba) periodinf stebejim4 ir vertinimq, kai analizuojama, ar

vidaus kontrole fstaigoje igyvendinamapagal ]staigos vadovo nustatyt4 vidaus kontroles politik4 ir
ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas;

I2.2. nustato vidaus kontroles politik4;
12.3. teikia Finansq ministerijai informacij4 apie vidaus kontroles igyvendinim4.



13. Darbuotojai, vykdantys reguliari4 |staigos veiklos sridiq valdymo ir prieZifros veikl4
pagal pavestas funkcijas, priZilri vidaus kontroles igyvendinim4 |staigoje ir jos atitikti [staigos
vadovo nustatytai vidaus kontroles politikai.

14. Finansq valdymo principai:

14.1. ekonomi5kumas - minimalus i5tekliq panaudojimas uZtikrinant vykdomos veiklos
kokybg;

I4.2. efel<tyvumas - geriausias naudojamq isteklirl ir r,ykdomos veiklos (kiekio, kokybes ir
laiko poZirlriu) santykis;

14.3. rezultatyvumas - nustatytrl veiklos tikslq ir planuotq rezultat1 pasiekimo lygis.
15. Finansineje atskaitomybeje informacija apie finansing ir kit4 veikl4 turi bflti patikima,

aktuali, i5sami ir teisinga.

16. Dalis vidaus konkoles yra finansq kontrole. Finansrl kontrole fstaigoje atliekama

laikantis tokio nuoseklumo :

16.1. i5ankstine finansq kontroie, kurios paskirtis - priimant arba atmetant sprendimus,

susijusius su turto panaudojimu, prieS juos tvirtinant fstaigos vadovui, nustatyti, ar ukine operacija

.- yra teiseta, ar dokumentai, susijg su fikines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti
pakaks patvirtintq asignavimq ;

16.2. einamoji finansq kontrold, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku bfltq

vykdomi [staigoje priimti sprendimai del turto panaudojimo;

16.3. paskesne finansq kontrole, kurios paskirtis - nustatyti, kaip yra ivykdyti [staigos
priimti sprendimai del turto panaudojimo.

17. Atsakingi asmenys uZ finansrl kontrolg:

17.1. ui, finansq kontroig yra atsakingi [staigos vadovas bei jo paskirti darbuotojai ir
centralizuotos apskaitos lstaigos vadovas bei jo paskirti centralizuotos apskaitos istaigos darbuotojai.

18. Kontroles aplinkq apib[dina Sie principai:

18.1. profesinio elgesio principai ir taisykles - fstaigos vadovas ir darbuotojai laikosi
profesinio elgesio principq ir taisykliq, vengia vie5qjq ir privadiq interesq konflikto, |staigos vadovas

formuoj a teigtamE darbuotoj q p o Lltu i i vidau s kontro I g ;

I8.2. kompetencija - fstaigos siekis, kad darbuotojai furetq tinkam4 kvalifikacij4,

v pakankamai patirties ir reikiamq lgndLirl savo, funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti ir
atsakomybei uZ vidaus kontrolg suprasti;

18.3. valdymo filosofija ir vadovavimo stilius - |staigos vadovas palaiko vidaus kontrolg,

nustato politik4, procedfiras ir formuoja praktik4, skatinandi4 ir motyvuojandi4 darbuotojus siekti
geriausiq veiklos rezultatt4, prrLiun, kaip igyvendinama vidaus kontrole;

18.4. organizacine struktlra - |staigos patvirtintoje organizacineje strukffiroje nustatymas

pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant [staigos veikl4 ir igyvendinant vidaus kontrolg.

Orgatizacine strukhrra delalinnta pareigybiq s4ra5e ir darbuotojq pareigybiq apra5ymuose;

18.5. personalo valdymo politika ir praktika - |staigos personalo politika, kuri skatina

pritraukti, ugdyti ir i5laikyti kompetentingus darbuotojus.

19. Kontroles veikl4 apibiidina Sie principai:

19.1. kontroles priemoniq parinkimas ir tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizlk4lkt
toleruojamos rizikos maZinandios kontroles priemones :

19.1.1. igaliojimq, leidimq suteikimas - uZtikrinama, kad bltq atliekamos tik fstaigos
vadovo nustatytos proced[ros ;

19.L.2. prieigos kontrole - sumaZinamanzlka, kad turtu ir dokumentais naudosis neigalioti

(nepaskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteisetq veikq;



19.1.3. funkcijq atskyrimas - Jstaigos uLdavrmar ir funkcijos priskiriami atitinkamoms

darbuotojq pareigybems, kad darbuotojui (-ams) nebUtq pavesta kontroliuoti visq funkcijq (leidimo

suteikimo, atlikimo, registravimo ir patikrinimo), siekiant sumaZinti klaidq, apgauliq ir kitq neteisetq

veikq rizlkq;
19.1.4. veiklos ir rezultatq perliura - periodi5kai perLlurrmos veiklos sritys, procesai ir

rezultatar, siekiant uZtikrinti jr4 atitikti fstaigos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla teisetumo,

ekonomi5kumo, efekfyvumo ir rezultatyvumo poZilriu, palyginami ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezttltatai su planuotais ir (arba) praejusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais;

19.1.5. veiklos prieLifr;ra - priZiflrima [staigos veikla (uZduodiq skyrimas, perLiira ir
tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui bfitq ai5kiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybd,

sistemingai priZiurimas kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus periodi5kaiui, jl atsiskaitoma;

19.2. technologijq naudojimas - parenkama ir tobulinama technologrjrl veikla (valdymo ir
kontroles mechanizmq, uZtikrinandiq |staigos informaciniq technologijq sistemq veikl4 bei tinkam4

nustatytq veiklos priemoniq kontrolg, kd.rimas, saugos politikos taikymas, informaciniq technologijrl

isigijimo, prieZiuros ir palaikymo procesq kontrole ir kita veikla);

19.3. politikq ir procedfiry taikymas - kontroles veikla igyvendinama talkant atitinkamas

|staigos politikas ir proced[ras. Vidaus kontrole reglamentuojama nustatant [staigos tikslus,
organrzacing struktur4, veiklos sritis ir vidaus kontroles procedtras politikose, tvarkq apra5uose,

taisyklese ir kituose dokumentuose.

20. Informavimas ir komunikacija:

20.1. vidaus komunikacija- nenutrukstamas informacijos perdavimas [staigoje, apimantis

visas Jstaigos veiklos sritis ir organizacing struktr1r4. Tiek fstaigos vadovas, tiek darbuotojai turi bDti

informuoti apie veiklos rezultafus, pokydius, rrzlkE ir vidaus kontroles veikim4. Vidaus informacijos

vartotoj ai turi tarpusavyj e keistis informacij a ;

20.2. i5ores komunikaclja - informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir
informacijos gavimas i5 jq naudojant fstaigoje idiegtas komunikacijos priemones.

2 I . Informacine apskaitos sistema.

21.1. Informacine sistema - informacijos apdorojimo procesus (duomenq ir dokumentq

tvarkymo, skaidiavimo, bendravimo nuotoliniu bfidu ir t. t.) vykdanti sistema, kuri veikia
informaciniq ir rySii1 technologijq pagrindu.

2L2. Informacing sistem4 sudaro kefuri pagrindiniai komponentai: technine Lranga,
programine lranga, duomenys ir Zmones.

21.3. Siekiantultlllrirfii tinkam4 informacijos saug4, kompiuteriniq operacijq vientisum4,
jdiegiamos bendrosios kontroles procedtros, kurios taikomos visiems subjekto informacines sistemos

komponentams, procesams ir duomenims.

21.4.[diegtos kontroles proced[ros yra su duomenq ivestimi, apdorojimu, duomenq bazemis

ir duomenq gavimu susijusios kontroles procedtros, kuriq tikslas yra uZtikrinti ira5q (buhalteriniq ir
ne tik) iSsamum4, tikslum4 irpatikimum4. [diegtos kontroles procediiros gali buti atliekamos rankiniu
ir (arba) automatiniu bUdais. Priklausomai nuo subjekto veiklos pob[dZio ir sudetingumo, subjektas

derina automatiniu lr rankiniu budu atliekamas kontroles proceduras.

22. Informacines ap skaito s sistemo s kontrole.

Nustatoma, kiek galima pasitiketi fstaigos taikomosiose programose idiegtomis kontroles

procedflromis, kuriq metu nustatoma ar duomenys neiSkraipomi:

1) ivedant duomenis i konkredi4 taikomEj4 progtamE;

2) tv arkant duomenis konkredioj e taikomoj oj e pro gramoj e ;

3) iSvedant duomenis i5 konkredios taikomosios programos;



4) apsaugant klasifikatoriq (pvz., euro ir uZsienio valiutq kursq, mokesdiq, ilgalaikio turto
nusidevej imo normatyvq) duomenis.

23. Finansq kontroles s4sajos su vidaus kontrole.

23.I. Yidaus kontroles apimtis priklauso nuo vertinamo objekto. Jeigu vertinami |staigos
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio fkiniq operacijq ir Dkiniq ivykir] duomenys ir jq pateikimas

finansineje atskaitomybeje, tai vertinamos ukinirl operacijq ir iikiniq ivykiq dokumentavimo,

registravimo, apskaitos, pateikimo finansineje atskaitomybeje kontroles procedfrros. Jeigu vertinama

visa subjekto vykdoma veikla, atskiros veiklos ruSys, atliekamos funkcijos, tai vertinamos su jomis

susijusios kontroles proceduros.

23.2. Atliekant vidaus kontrolg analizuojami planuojami atlikti, atliekami ir atlikti veiksmai,

planuojamos vykdyti, vykdomos ir ivykdytos proceduros.

23.3. Atliekant finansq kontrolg analizuojami finansiniai dokumentar jau atliktq operacijq
(buhalterine apskaita).

24.fstaigos duomenq kaupimas ir perdavimas.

25. Finansrl kontroles procedlros:

25.1. pirminiq dokumentrl gavimo {staigoje kontrole;

25.2. pirminiq dokumentq itraukimo i apskait4 kontrole;

25. 3. atsiskaitymq atitikimo sutartiniams isipareigoj imams kontrole;

25.4. mokejimq atitikimo s4matai kontrole;

25. 5. pirkimq atitikimas nustatytoms procedflroms kontrold;

25.6. ftnansavimo sumq gavimo, naudojimo, perdavimo, grq1inimo kontrole;

25.7. pajamq uZdirbimo kontrole.

LABBIS
(APSKAITA IR

Dokumentq gavimas,

tvarkymas, valdymas,

apskaita, saugojimas,

naikinimas

Sodra, VMI, Statistika,

VSAKIS



26. Darbuotojq pareigos ir atsakomybe atliekant finanstl kontrolg:
26.1. kontroles funkcijos nurodomos pareigybes apra5yme;

26.2. ultlkrinama, kad kontroliuoj amos operacij os nesidubliuoja;
26.3. uLtikrinarna, kad atliekamos operacijos nepriklauso nuo darbuotojq atostogq, ligos ir

kitq nebuvo darbe atvejq;

26.4. sutelkiami igaliojimai gauti dokumentus, paai5kinimus, kit4 reikaling4 informacij4;
26.5. organizuotas griltamasis rySys, darbuotojas gali matyti kontroles iSvad4;

26.6. suteikta galimybe taisyti aptiktus neatitikimus;

26.7 . nustatytos procedDros aptiktq neatitikimq korekcij os ;

26.8. darbuotojq atsakomybe aplbreLiama vidaus darbo tvarkos taisyklese ir finansq

kontroles taisyklese.

III SKYRIUS
rSaNrsuNE FrNAirsu xoNTRoLE

27.U2 i5anksting finansq kontrolg yra atsakingas fstaigos direktorius:
27.1. i3anksting finansq kontrolg, kurios metu nustatoma, ar [kines operacijos bus

atliekamos nevir5ijant ]staigai patvirtintq biudZeto asignavimq, ar ketinamos vykdyti ukines

operacijos atitinka patvirtintas biudZeto programrl s4matas ar ld5as, numatytas i5 kitq finansavimo
Saltiniq, ar ukines operacijos dokumentai yra tinkamaiparengti ir ar [kine operacija yra teiseta;

27 .2. tinkam4 apskaitos politikos f gyvendinim4 [staigoj e ;

27.3. vykdydamas iSanksting finansq kontrolg, pasira5o arba atsisako pasira5yti atitinkamus

dokumentus, leidZiandius atlikti iiking ar finansing operacij4;

27.4. pasira5ydamas flkines ar finansines operacijos dokumentus, para5u ir data patvirtina,
kad fkine ar finansine operacija yra teiseta, dokumentai, susijg su fikines ar finansines operacijos

atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad [kinei ar finansinei operacijai atlikti pakaks patvirtintq biudZeto

asignavimq ar le5q, numatytq i5 kitq finansavimo Saltiniq;

27 .5. jeigu i5ankstines finansq kontroles metu nustatoma, kad lkine ar finansine operacija

yra neteiseta arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq, kad uking ar finansing operacij4

pagrrndLiantys dokumentai yra netinkamai parengti, ukines ar finansines operacijos dokumentai

grELinamijuos rengusiam darbuotojui. Nustatgs Siuos faktus, privalo atsisakyti pasira5yti ukines ar

finansines operacijos dokumentus ir, nurodydami atsisakymo prieZastis, apie tai ra5tu informuoti
direktoriq, kuris gali atsisakyti tvirtinti fking ar finansing operacij4.

28. fstaigos direktorius, atliekantis i5anksting finansq kontrolg:
28.1. ukiniq ivykiq ir flkiniq operacijq dokumentuose uZtikrina, kad butq:

28.I.I. patvirtintas darbuotojrl s4ra5as, kuriems suteikta teise suradyti, tvirtinti ir pasira5yti

apskaitos dokumentus;

28.1.2, apskaitos dokumentai b[tr+ sura5omi laiku;
28.I.3. visi apskaitos dokumentai itraukti i apskaitos registrus ir tik vien4 kartq;
28.1.4. pirliginiq le5q apskaitoje uZtikrina, kad bttq atliekamas periodi5kas banko i5ra5q ir

apskaitos registry sutikrinimas ;

28.1.5. ivertinus rizlkq, kad mokejimus apskaidiuojantis ir mokejimus atliekantis

darbuotojas yra tas pats asmuo, mokejirnus galima vykdyti tik tuomet, kai juos patvirtina fstaigos
direktorius.

28.2. isipareigojimq apskaitoje ultll<rina, kad b[tq:
28.2.L visi prisiimti isipareigojimai itraukti i apskaitos registrus;



28.2.2. apskaitos registry sistema ieistq nustatyti kiekvien4 skolini atveji su kiekvienu fiziniu
ir juridiniu asmeniu;

28.2.3. nura5ant bevilti5kas skolas laikomasi teises aktu reikalavimu.
28.3. turto apskaitoje uZtikdna, kad butq:

28.3.1. nustatyta turto pajamavimo, saugojimo, i5davimo naudoti ir nuralymo apskaitos

tvarka;

28.3.2. veiksmai, susijg su turfu, teisingai fiksuojami apskaitoje ir traukiami i apskait4 tik
juos atlikus, bet ne anksdiau;

28.3.3. visi5kai nusidevejgs, bet dar nenura5ytas turtas itrauktas i apskait4;

28.3.4. nustatyta tvarka, kaip nusidevejgs turtas ir turtas, kuris nebus naudojamas ateityje,

yra parduodamas aukciono bfrdu arba nura5omas kaip netinkamas naudoti;

28 .3 . 5 . nustatyta rnv entorizacij o s tvarka ir p eriodi Skumas.

28.4. sudarydami registrus uZtikrina, kad b[fq:
28.4.1. nustatyti reikalavimai, kokia informacija turi bfti apskaitos registruose, o juose esanti

informacija b[tq ai5ki ir suprantama;

28.4.2. apskaitos registruose esantys duomenys suteiktq pakankamai informacijos

ataskaitoms sudaryti be papildomri skaidiavimq;

28.4.3. numatyta galimybe pasikeitus ataskaitq formai ar turiniui arba patvir\inus naujas

ataskaitas keisti apskaitos registrq sistemos strukt[r4.

28.5. kompiuterineje apskaitos sistemoje uLtikrina, kad bttg:
28.5.I. visos kompiuterines sistemos procedfros diegimo metu patikrintos;

28.5.2. nustatytos darbuotojq teises kompiuterineje apskaitos sistemoje (itraukimo,

koregavimo, perZifiros, spausdinimo ir kt.);

28.5 .3 . pakankamai uZtikrinta duomenq apsauga;

28.5.4. nustatytas periodi5kumas, uZ koki laikotarpj spausdinami kompiuterines apskaitos

registrai.

IV SKYRIUS
EINAMOJI FINANSV KONTROLE

29 . Einamoji finansq kontrole apima:

29.1. ukines operacijos atlikimo terminq, kiekir4 ir kokybes patikrinim4 (suteiktq paslaugq ir
nupirktq prekiq kokybes ir atitikties sudarytoms sutartims ir kitiems susijusiems dokumentams

patikrinimas);

29.2. nkines operacijos dokumentq sura5ymo laiko, teisetumo ir teisingumo kontrolg;
29.3. [kines operacijos teising4 ira5ym4laiku iapskaitos registrus;

29.4. uLtrkinim4, kad tinkamai ir laiku bUtq vykdomi sprendimai del fstaigos turto
panaudoj imo ir isipareigojimq tretiesiems asmenims.

30. Direktoriaus pavaduotojas, vykdydamas einamqj4 finansr4 kontrolg pasira5o sEskaitas

fakturas ir atsako iZtai,kadl
30.1. pateikiant dokumentus moketi visos su mokejimu susijusios pirkimo proced[ros buvo

visi5kai ivykdytos;
30.2. pateikti visi reikiami mokejimo dokumentai;

30.3. mokejimo dokumentai turi btti pateikti Druskininkg Svietimo centro centralizuotos

buhalterines apskaitos ir finansq skyriui pagal Buhalterines apskaitos organizavimo sutartyje

nurodvtus terminus.



31. Darbuotojas, kuris inicijuoja pirkimus, prlLltvi sutardiq vykdym4, pasiraSo teikiamus

moketi dokumentus (darbq priemimo aktus, perdavimo-priemimo aktus ir pan. arba s4skaitas

fakfuras, jeigu kitq dokumentq ndra), atsako ul,tar,kad:
31.1. prekiq, paslaugq ir darbq kiekiai, kainos ir sumos atitinka nurodytas sutartyse;

31.2. visos prekds, paslaugos ir darbai atlikti laiku ir kokybi5kai;

31.3. sutarties vykdymo metunebuvo jokiqpaZeidimq arba jie visi i5taisyti.

32.fstaigai paskirtasis Centralizuotos buhalterines apskaitos vyresnysis specialistas atsako

ul,tai,kad:
32.1. visos ukines operacijos itrauktos i apskaitos registrus laiku ir tik vien4 kartE;

32.2. apskaitos registrq likudiai kiekvien4 menesi sutikrinami suZurnalo-DidZiosios knygos

likudiais;

32,3. turtas pajamuojamas pagal s4skaitas fakt[ras arba pridedamus prie jq dokumentus

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

V SKYRIUS
PASKESNIOJI FINANSU KONTROLE

33. Paskesniqjq finansq kontrolg vykdo {staigos direktorius. 
'

34. Paskesniosios kontroles funkcijos negali brlti pavestos atlikti darbuotojams, kurie atlieka

i5anksting finansq kontrolg.

35. Paskesniqj4 finansq kontrolg vykdantys asmenys atrankos bDdu, savo pasirinktais btdais
ir metodais (surinkdamr ivairiq informacijq, ataskaitas i5 asmenq, atliekandiq i5anksting ir eittamqE

finansq kontrolg, ir pan.) didZiausi4 rrzlkq keliandiose srityse ivertina, ar [kines operacijos buvo

atliktos teisetai, ar pagal paskirti naudojamas fstaigos turtas, ar nebuvo teises aktq paZeidimq bei

piktnaudZiavimq.

VI SKYRIUS
PREKIU, PASLAUGU rR DARBU PrRr(MO SUTAnirg VETKLOS rR FTNANSU

KONTBOLE

36. {staiga prekes, paslaugas ir darbus, kurie yra Lietuvos Respublikos vieiqjrl pirkimq

istatymo objektu, perka vadovaudamasi Sio istatymo nuostatomis ir patvirtintu fstaigos vieSqjri

pirkimq planu.

37. Ui, metinio vie5qjq pirkimq plano parengim4, tinkamq ir savalaiki vykdym4 yra

atsakingas fstaigos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo (vie5rdil pirkimq organizatorius).

38. |staigos direktorius arba jo paskirtas asmuo koordinuoja ir kontroliuoja vie5qjq pirkimq
planavim4 ir metinio vieSqjq pirkimq plano vykdym4.

39. Vie5qjq pirkimq i5anksting finansq kontrolg atlieka istaigai priskirtasis centralizuotos

buhalterines apskaitos vyresnysis specialistas, derindamas pirkimo parai5k4 patvirtina, kad fakti5kai

turimq (ivertinus pbnaudotas le5as) priemonei skirtq le5q uZteks prekir;, paslaugq ar darbq pirkimui
jvykdyti.

40. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo sutartys rengiamos, derinamos ir pasira5omos

vadovaujantis fstaigos supaprastinto vie5ojo pirkirho taisyklese nustatyta vie5ojo pirkimo sutardiq

rengimo, derinimo ir pasira5ymo tvarka.

41. Prekiq, paslaugq ar darbq pirkimo sutardiq vykdymo einamoji finansq kontrole vykdoma

vadovauj antis ]staigos supaprastinto vie5oj o pirkimo taisyklese nustatyta tv arka.



42. lstaigos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas, pasira5ydamas pirkimo sutarties

vykdym4 irodandius dokumentus (perdavimo-priemimo aktus, s4skaitas fakt[ras), patvirtina, kad

prekiq, paslaugq ar darbq pirkimai alitinka sutartyje numatytus reikalavimus.
43. UZ sutarties vykdym4 atsakingas darbuotojas, pastebejgs pirkimo sutarties vykdymo

trukumus, apie tai informuoja fstaigos direktoriq ir pateikia siulymus, kaip pa5alinti nustatytus

netikslumus ar paherdimus. fstaigos direktorius priima sprendim4 del tolesnio prekiq, paslaugq ar

darbq pirkimo vykdymo (sustabdymo ar atlikimo).

VII SKYRIUS
LESU ISTATGOS DARBUOTOJAMS rSivrOXEJrMO FTNANSU KONTROLE

44. fstaigos darbuotojams gali bflti i5mokamos Sios le5os:

44.1. darbo uZmokestis ir su juo susijusios i5mokos;

44.2. komandiruodiri i Slaidos ;

44.3. fkinems i5laidoms.

45.fstatgat paskirtasis centrahzuotos buhalterines apskaitos ir finansq skyriaus specialistas

yra atsakingas uL, darbo uZmokesdio ir su juo susijusir4 i3mokq apskaidiavimqpagal teises aktus;

46. [staigos direktorius atlieka darbuotojams i5mokamq leSq kontrolg, pasira5ydamas

darbuotojams, i5mokamq le5q apskaidiavimo dokumentus, patvirtina, kad le5os yra skiriamos teisetai

(yra galiojantis direktoriaus isakymas ar kitas dokumentas del leSq skyrimo), ledq i5mokoms uZteks.

47. UL darbuotojams i5mokamq leiq apskaidiavimo dokumentq atitikti teises aktq

reikalavimams atsako Siuos dokumentus rengiantys atsakingi darbuotoj ai.

VIII SKYRIUS
TURTO NAUDOJIMO KONTROLE

48. UZ, fstaigoje apskaitomo materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo ir naudojimo

kontrolg atsako f staigos direktorius.

49.Ilgalalkio ir trumpalaikio turto naudojimo ir apskaitos kontrole Jstaigoje yra atliekama

pagal:

49.1. ilgalaikio materialiojo turto apskaitos apraS4;

49.2. nematerialiojo turto apskaitos apraS4;

49.3. atsargq apskaitos apraS4;

49.4.[staigos direktoriaus isakymu patvirtintas inventorizacijos taisykles.

50. Turto naudojimo kontrolg vykdantys darbuotojai privalo uZtikrinti, kad:

50.1. turtas butq naudojamas ekonomiSkai ir efektyviai;

50.2. dokumentai, kuriq pagrindu atliekamas turto perdavimas, pardavimas, nura5ymas,

likvidavimas ir kitos operacijos, susijusios su turto valdymu, btitq parengti vadovaujantis Lietuvos

Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto valdym4;

50.3. apsliaitos dokumentai, susijg su turto pirkimu, pardavimu, perdavimu, nura5ymu ir
likvidavimu, butq sura5omi ukines operacijos metu, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas bDtq

perduodami istaigai priskirtam centrahzuotos buhalterines apskaitos ir finansq skyriaus specialistui;

50.4. atleidliami i5 uLimamq pareigq |staigos darbuotojai gr4lintt4,jiems perduot4 naudoti

turt4, darbuotojui atsakingam uZ turto valdymq.

IX SKYRIUS



ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU KONTROLE

51. Mokejimo nurodymus ir mokejimo paraiSkas rengia fstaigai priskirtasis centralizuotos

buhalterines apskaitos ir finansq skyriaus vyresnysis specialistas.

52. Mokejimams pagristi pateikiami Sie dokumentai:

52.1. pirkimo - pardavimo apskaitos dokumentai;

52.2. stttartis, kurios pagrindu atliekamas mokejimas, arba jos kopija;

52.3. darbt4 priemimo ir perdavimo aktas;

52.4. darbo uZmokesdio i5mokej imo Ziniara5diai;

52.5.kiti dokumentai (direktoriaus isakymas ar kitas dokumentas del le5q skyrimo).

53. Pirkimo - pardavimo apskaitos dokumentai turi bDti pasira5yti darbuotojq, atsakingrl uZ

flkiniq operacijq kontrolg.
54. [staigai paskirtasis centralizuotos buhalterinds apskaitos ir finansq skyriaus vyresnysis

specialistas parengtus mokejimo dokumentus perduoda cenlralizuotos buhalterines apskaitos ir
finansq skyriaus vedejui ir fstaigos direktoriui, kurie Siuos dokumentus patikrina ir juos pasira5o,

J arba, jeijie yra netinkamai parengti, atsisako pasira5yti.

X SKYRIUS
BUHALTERINES APSKAITOS KONTROLE

55. fstaigai paskirtasis vyresnysis specialistas, tvarkantis ]staigos buhaltering apskait4,

atsako uZ |staigos apskaitos tvarkym4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4,
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus, fstaigos apskaitos vadov4 (nustatyt4 apskaitos politik4) ir kitus

buhaltering apskait4 reglamentuoj andius teises aktus.

56. fstaigai paskirtasis vyresnysis specialistas, tvarkantis |staigos apskait4, atsako uZ visq

tinkamai iformintq ir apskaitos dokumentais pagristq Dkiniq ivykiq ir Ekiniq operacijq itraukim4 !
apskait4 ir buhalteriniq ira5q atitikti fikiniq ivykiq ar fkiniq operacijrtr turiniui.

57. fstaigos apskaitai tvarkyti ir mokejimams atlikti skirtos informacines sistemos

naudojamos pagal Bendruosius elektronines informacijos saugos valstybes institucijq ir istaigq

58. fstaigos direktorius atlieka [staigos apskaitos kontrolg.

59. lstaigai paskirtasis centralizuotos buhalterinds apskaitos ir finansq skyriaus vyresnysis

specialistas turi teisg:

59.1. reikalauti, kad subjekto vadovas, subjekto vadovo paskirti atsakingi asmenys, sudarytq

komisijq atstovai laiku teiktq teising4 informacij4, reikaling4 buhalterinei apskaitai tvarkyti ir
ataskaitoms rengti;

59.2. tikrinti dokumentus, susijusius su prisiimtais isipareigojimais ir atliekamais

mokejimais, arba pavesti tai kitam jam pavaldliam darbuotojui;

59.3. gr1Linti frkines operacijos dokumentus jr4 rengejams, jeigu i5ankstines finansq

kontroles metu nustato, kad fikine operacija yra neteiseta, kad jai atlikti nepakaks patvirtintq

asignavimq ar kad ukines operacijos pagrindimo dokumentai yra netinkamaiparengti;
59.4. nevykdyti jokirl nurodymtl, jeigu su jais susijusios fkines operacijos prieStarauja teises

aktams, reglamentuojantiems apskaitos dokumentq rengim4, arba jq vykdymo i5laidos nenumatytos

s4matoje, ir apie tai ra5tu nedelsdamas informuoti subjekto vadov4. Jeigu nurodymai lieka nepakeisti,

atsakomybe uZ iikines operacijos atlikim4 tenka subjekto vadovui;



59.5. atlikdamas iSanksting finansq kontrolg, be atskiro subjekto vadovo nurodymo gauti i5
subjekto strukturiniq padaliniq vadovq, kitq valstybes tarnautojq arba darbuotojq ra5ytinius ir
Zodinius paai5kinimus del dokumentq ukinei operacijai atlikti parengimo, fikines operacijos atlikimo,
taip pat dokumentq kopijas;

59.6. inicijuoti pasitarimus asignavimq naudojimo bei turto valdymo ir buhalterines

apskaitos klausimais.

60. Kai keidiasi buhaltering apskait4lstaigai tvarkantis vyresnysis specialistas :

60.1. turi b[ti uZtikrintas darbq tgstinumas ir visais atvejais (net jeigu yra pavaduojantis

asmuo) pasira3ytas darbq perdavimo-priemimo aktas;

60.2. akte nurodomi buhalteriniai duomenys pagal Siq duomenq perdavimo ir priemimo

dienos bflklg: s4skaitq plano s4skaitq likudiai pagal apskaitos registry duomenis, nebalansiniq

s4skaitq likudiai, banko s4skaitq likudiai, sudarytos ar pradetos sudaryti finansines ir biudZeto

vykdymo ataskaitos ir kita informacija, reikalinga darbq tgstinumui uztikrinti. Akt4 pasira5o darbus

perduodantis ir darbus perimantis asmenys;

60.3. jeigu pertvarkomos, reorganizuojamos ar likviduojamos fstaigos finansiniq ir biudZeto

vykdymo ataskaitq pagalpertvarkymo,reorganrzavimo ar likvidavimo dienos buhalterinius duomenis

[staigos buhalterines apskaitos tvarkytojas nebegali sudaryti, Sias ataskaitas sudaro perimandio

subjekto buhalterines apskaitos tvarkytojas arba, kai subjektas likviduojamas, - kontroliuojandiojo

subjekto (uZ likviduoto subjekto finansiniq ataskaitq konsolidavim4 atsakingo subjekto) buhalterines

apskaitos tvarkytoj as.

XI SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES SISTEMOS VERTINIMAS

61. Siekiant uztikrinti vidaus kontroles kokybg, kiekvienais metais |staigos direktorius
atlieka stebesen4 ir ivertina rizikq.

62. Stebesen4 apib[dina Sie principai:

62.1. nuolatine stebesena ir (ar) periodiniai vertinimai - atliekama reguliari |staigos
valdymo ir prieZiuros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus kontrole |staigoje
igyvendinama pagal |staigos vadovo nustatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias

veiklos s4lygas:

62.I.1. nuolatine stebesena - integruota i kasdieng |staigos veikl4 ir atliekama

darbuotojams vykdant reguliari4 (atitinkamq ]staigos veiklos sridiq) vaidymo r pieLiiros veikl4 bei

kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas);

62.1.2. periodiniai vertinimai - jq apimti ir dalnum4lemia ]staigos rizikos vertinimas ir
nublatines stebdsenos rezultatai (nustadius tam tikrus veiklos trukumus). Jre dalniausiai atliekami

vidaus auditoriq ir kitq fstaigos audito vykdytojq;
62.2. tmlilmq vertinimas ir prane5imas apie juos - apie vidaus kontroles tnrkumus {staigoje,

nustatyfus nuolatines stebesenos ir (ar) periodiniq vertinimq metu, turi briti informuotas [staigos
vadovas ir kiti sprehdimus priimantys darbuotojai.

63. Rizikos vertinim4 apibfidina Sie principai:

63.1. rizikos veiksnir4 nustatymas - nustatomi galimi rizikos veiksniai (iskaitant korupcijos

rrzlk4), turintys itakos fstaigos veiklos {ikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir fvertinami pokydiai,

galintys reik5mingai paveikti vidaus kontrolg fstaigoje (i5ores aplinkos (teisinio reguliavimo,

ekonominiq, fiziniq veiksniq) pokydiq vertinimas, |staigos misijos, organizacrnes struktfiros ir kitq
pokydiq vertinimas). fstaigos strateginio planavimo dokumentuose ai5kiai i5kelti fstaigos veiklos



tikslai padeda tinkamai nustatyti ir ivertinti su jais susijusius rizikos veiksnius. Rizikai nustatyti
sudaromas rizikos veiksniq s4raSas;

63.2. rizlkos veiksniq analize - ivertinamas nustatytq rizikos veiksniq reik5mingumas ir jq
pasirei5kimo tikimybe bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq anabzg rizikos veiksniai
sugrupuoj ami pagaljq svarb4 |staigos veiklai;

63.3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojamarizlka, kurios valdyti nera

poreikio ar galimybes (gali bfiti toleruojama nereik5minga nztka, kurios pasirei5kimo tikimybe maLa,

o priemoni q rtzikai maLinti s4naudos yra dideles) ;

63.4. reagavimo i rizika, numatymas - priimami sprendimai del reagavimo I reik5ming4

rizikq, kurios pasirei5kimo tikimybe didele (numatomos priemones rizikai maLinti iki toleruojamos

rizikos). Galimi reagavimo i rizikq bfldai:

63.4.L rizikos maZinimas - veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasirei5kimo

tikimybg ir (ar) poveiki veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika ma1inama nustatant papildomas

kontroles priemones (tobulinant veiklos sridiq procesus). Prireikus parengiamas rizikos valdymo
planas, numatant jame rizikos maZinimo priemones, jrl igyvendinimo terminus ir atsakingus uZ

priemoniq igyvendinim4 darbuotoj us;

63.4.2. rizikos perdavimas - rizikos perdavimas trediosioms Salims (pavyzdLiui, draudLiant

ar perkant tam tikras paslaugas);

63.4.3. rizikos toleravimas - rizikos prisiemimas, kai rizikos pasireiSkimo tikimybe ir
poveikis veiklai nevir5ija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokiq veiksmq rizlkaimaLinti;

63.4.4. rizikos vengimas * |staigos veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo
priemonemis neimanoma sumaZinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos.

XII SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ANALTZtI IR VERTINIMAS

64. Jstaigos vadovas uhtibina, kad kiekvienais metais bDtq atliekama vidaus kontroles

analizd, apimanti visus vidaus kontroies elementus, kurios metu brltq ivertinami [staigos veiklos
trukumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams, vidaus kontroles igyvendinimo prieZirlr4

atliekandig darbuotojq pateikta informacija, vidaus ir kitq auditri rezultatai ir numatomos vidaus

kontroles tobulinimo priemones.

65. |staigos vidaus kontrole vertinama:

65.1 . labai gerai - jei vtsa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontroles trukumq nerasta;

65.2. gerai - jei visa nzlka yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontroles trukumq,
neturindirtr neigiamos itakos vie5ojo juridinio asmens veiklos rezultatams;

65.3. patenkinamai - jei visa rizlka yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos valdymo yra

vidaus kontroles trukumq, kurie gaii tureti neigtamq 7tak4 vieSojo juridinio asmens veiklos
rezultatams;

65.4. silpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus

kontroles trukumai'daro neigiamqtrtakEviesojo juridinio asmens veiklos rezultatams.

66. Atlikus vidaus kontroles analizg ir vertinim4, vie5ojo juridinio asmens vadovas gali

siDlyti vidaus audito tamybai atlikti tam tikrq vie5ojo juridinio asmens veiklos sridiq vidaus audit4.

67. Vidaus kontrole |staigoje nuolat tobulinama, atsiZvelgiant ividaus kontroles analizes ir
vertinimo rezultatus (pateiktas rekomendacij as ir pasifllymus).

68. Vidaus kontrole anahzuojama ir vertinama vadovaujantis [statyme bei finansq ministro

isakyme nustatytais reikalavimais bei atsiZvelgiant i Rekomendacines vidaus kontroles sukfrimo



veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gaires vie5ojo sektoriaus subjektams (prieiga internete:

https://fimnin.lrv.ltluoloads/finmin/documents/files/VlDAus KONTROLE GAIRES 2014-06-
I6%20( 10).odfl.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

69. fstaigos vadovas kiekvienais metais iki kovo 1 dienos Finansq ministerijos ra5ytiniu
pra5ymu, teikia:

69.I. ar |staigoje nustaq/ta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;
69.2.kaip fstaigoje kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atitinkanti vidaus kontroles

principus ir apimanti visus vidaus kontroles elementus;

69.3. ar atliekama vidaus kontroles anahze, apimanti visus vidaus kontroles elementus

ivertinami Jstaigos veiklos trukumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;
69.4. ar pa5alinti vidaus kontroles lgyvendinimo prieZi[r4 atliekandiq darbuotojq, vidaus

auditoriq ir kitq fstaigos audito vykdytojrl nustatyti vidaus kontroles trfrkumai ir jq atsiradim4

lemiantys veiksniai;
69.5. ]staigos vidaus kontroles vertinimas.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Visi uZ veiklos kontrolg atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybi5kai atlikti savo

kontroles pareigas, privalo siekti, kad kontrole |staigoje bltq veiksmrnga, t. y. patys privalo vykdyti
kontrolg savo konkredios veiklos aplinkoje ir atsakyti uZ jos nevykdym4.

71. |staigos darbuotojai, pastebejg Sios Politikos paZeidimus, apie juos privalo informuoti
direktoriq.

72. fsratgos darbuotojai turi teisg ra5tu direktoriui teikti Sios Politikos ir veiklos kontroles

tobulinimo pasiulymus.

73. |staigos direktorius uZtikrina, kad bftq pa5alinti veiklos kontroles srityje atsakingq

asmeml nustatyti trfikumai ir jq atsiradim4lemiantys veiksniai.

74. UZ, Sioje Politikoje nustatytq pareigq nesilaikym4 darbuotojams gali blti skiriamos

drausmines nuobaudos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

75. Sioje Politikoje nurodytq darbuotojq, atliekandiq veiklos ir finansq kontroles procedDras,

pagrindines pareigos ir atsakomybe kontroles srityje yra apra3omos jq pareigybiq

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq
centro vidaus kontroles politikos
1 priedas

ISTAIGOS VEIKLA REGLAMENTUOJANCIU IGYVENDINAMVJU TEISES AKTV
sARAsAS

l. fstatymai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas
Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesrl derinimo istatymas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir jgyvendinimo istatymas;



Lietuvo s Re spubliko s vie5qjq pirkimq istatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymas
Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymas
Lietuvo s Re spubliko s korup cij o s prevencij os istatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas

2, LietuvosRespublikosVyriausybdsnutarimai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 196 ,,Ddl vie5qjq

pirkimq vykdymo naudojantis Centrines vie5qjq pjrkimq informacinds sistemos priemondmis"

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguZes 5 d. nutarimas Nr. 432 ,,Del Vie5ojo
pirkimo-pardavimo sutardiq, sudaromq ilgiau kaip 3 metams, terminq nustatymo kriterijq ir atvejq,

kuriais gali bflti sudaromos tokios sutartys, apra5o patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. geguZes 23 d. nutarimas Nr. 488 ,,Del

Centralizuoto vie5ojo sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos organrzavimo tvarkos apra5o

patvirtinimo";
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. geguZes 16 d. nutarimas Nr. 495 ,,Del vie5ojo

sektoriaus istaigq sistemos tobulinimo gairiq ir vie5ojo sektoriaus istaigq sistemos tobulinimo
gairiq igyvendinimo veiksmq plano patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. birZelio 2I d. nutarimas Nr.496 ,,D01 Lietuvos

Respublikos darbo kodekso igyvendinimo";
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. balandLio 29 d. nutarimas Nr. 526 ,,Del

Dienpinigiq ir kitq komandiruodiq i5laidq apmokejimo".

3. lsakymai.
2002 m. gruodZio 10 d. LR vidaus kontroles ir vidaus audito istatymas Nr. IX-1253
Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birZelio 29 d. Nr, fsakymas 1K-195 ,,Del

vidaus kontroles igyvendinimo vie5aj ame juridiniame asmenyj e" ;

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2005 m. geguZes 25 d. isakymas ,,Del Vie5ojo

sektoriaus subjektq buhalterinds apskaitos organizavtmo tvarkos apra5o patvirtinimo" Nr. 1K-170;

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2016 m. birZelio 23 d.lsakymas Nr. 1K-258 ,,Del
'\--l Finansr4 ministro 2011 m. birZelio 30 d. isakymo Nr. iK-230,,DeI biudZetiniq istaigq ir kitq

subjektq informacijos apie programq s4matq vykdym4 formq patvirtinimo" pakeitimo";

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2003 m. liepos 3 d. isakymas Nr. lk-184,,DeI
Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq pajamq ir i5laidq klasifikacijos
patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2018 m. geguZes 31 d. isakymas Nr. 1K-206 "Ddl
biudZeto sudarymo ir vykdymo formq".

Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymai del vieSojo sektoriaus apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartr4 patvirtinimo (26 vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomvbes staridartai)

4. Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus isakymai
VieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 29 d. isakymas Nr. 15-99 ,,Del

Perkandiqjq organrzacljq pra5ymq del Vie5qlq pirkimq tarnybos sutikimg pateikimo ir nagrinejimo

taisykliq patvirtinimo";



Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodZio 28 d. isakymas Nr. 1S-181 ,,Del
Naudojimosi Centrine vie5qjq pirkimq informacine sistema taisykliq pawirtinimo"

Vieiqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 6 d. isakymas Nr. 15-80 ,,Del
Vie5qjq pirkimq ir pirkimq ataskaitq rengimo ir teikimo tvarkos apra5o, vie5qjq pirkimq ir pirkimq
ataskaitq formq patvirtinimo"

Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 7 d. isakymas Nr. 15-85 ,,D61

Komisijos susipaZinimo su pasifilymais ar parai5komis procedflros protokolq privalomqjq rekvizitq
apra5o ir Komisijos susipaZinimo su pasirllymais ar parai5komis pavyzdiniq protokolq formq
patvirtinimo".

Vie5qjr+ pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. isakymas Nr. 15-91 ,,Del
Informacijos vie5inimo Centrineje vie5qjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apra5o

patvirtinimo"
VieSUjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 21 d. fsakymas Nr. 15-92 ,,Del

Skelbimq teikimo VieSqjq pirkimr4 tarnybai tvarkos ir reikalavimq skelbiamai supaprastintq vie5qjq

pirkimq informacijai apra5o ir supaprastinfq vie5Uiq pirkimrtr skelbimq tipiniq formq patvirtinimo".
Vieirfjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 23 d. isakymas Nr. 15-93 ,,Del

NeS al i Skumo deklaracij o s tipines formo s p atvirtinimo "
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 27 d. isakymas Nr. 15-94 ,,Ddl

Numatomos vie5ojo pirkimo ir pirkimo vertes skaidiavimo metodikos patvirtinimo"
Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymas Nr. 15-95 ,,Ddl

Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo"

Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymas Nr. 15-97 ,,Del
MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSo patvirtinimo"

Vie5qjq pirkimq tamybos direktoriaus 2011 m. birZelio 29 d. isal<ymas Nr. i5-105 ,,Del
Tiekej o kvalifikacijos reikalavimq nustatymo metodikos patvirtinimo"

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq
centro vidaus kontroles politikos
2 priedas

DRUSKININKV SAVIVALDYBES SOCIALINIU PASLAUGV CENTRO
DIREKTORIAUS ISAKYMAIS PATVIRTINTU APRASU, TAISYKLIU, INSTRUKCIJU

IR KITU VIDAUS KONTROLES SISTEMOS DOKUMENTU SARASAS

Eil.
Nr.

Tvarkos, taisykliq pavadinimas Data Nr.



I Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro socialiniq
paslausu gavdiu teisiu chartiia

2018-10-04 D-340

2. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo
Druskininku savivaldvbes Socialiniu paslausu centre taisvkles

2018-1 1-13 D-405

Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo
Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centre taisykles
(nauia redakciia)

2020-04-15 D-|67

J. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo Druskininkq
savivaldvbes Socialiniu paslaugu centre apra5as

2019-Il-04 D-376

4. Druskininkq savivaldybes Sociaiiniq paslaugq centrui skirtq
valstyb6s biudZeto l65q administravimo, dalyvauti vertinant
asmens savaranki5kuma kasdieneie veikloie tvarkos apra5as

2019-09-r1 D-310

5. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro globos
centro intenswios pasalbos teikimo tvarkos apra5as

2019-1 1-18 D-384

6. Informacijos apie paZeidimus Druskininkq savivaldybes
Socialiniu paslaugu centre teikimo tvarkos apraSas

2020-09-17 D-395

Tarnybiniq mobiliqjq telefonq naudojimo Druskininkq
savivaldvbes socialiniu paslaugu centre tvarkos apraSas

2020-0s-t2 D-T94

8. Druskininkq savivaldybes socialiniq paslaugil centro darbo
tvarkos taisyklds teikiant dienos socialinds globos ir slaugos
paslaugas

2016-12-16 D-272

9. COVID-19 atmintine 2020-04-21 D-t72
10. giminystes ry5iais, globejo

vertinimo Druskininkq
centro slobos centre tvarkos

Budindio globotojo, nesusijusio
giminaidio globos kokybes
savivaldybes Socialiniq paslaugq
apraSas

2020-0s-t4 D-195

11 Dienos socialines globos teikimo asmens namuose tvarkos
apraSas

20t5-t2-16 D-232

T2. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro maZos
vertes vie5uiu nirkimu orsanizavimo taisvklds

2017-t0-r2 D-334

13. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro dienos
socialinds globos skyriaus nuostatai

20t4-06-03 D-86

t4. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
inventorizacii os taisvklOs

20t7-12-04 D-402

15. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
Leinalinsio skvriaus veiklos nuostatai

2015-06-01 D-86

16. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro darbo
apmokdiimo sistemos apra5as

2017-02-0r D-35

t7. Integralios pagalbos (socialines globos ir slaugos) namuose
orsanizavimo ir teikimo tvarkos apraSas

2016-12-28 D-287

18. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro skolq
pripaZinimo bevilti5komis ir iu nura5ymo tvarkos apra5as

20r4-12-29 D-189

t9. Anketos apie Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq
centro globos centre gautu paslaugu kokvbe

2020-06-r5 D-264

20. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro s4skaitq
olanas

20r8-r2-31 D-457

2l Druskininkq savivaldybes Socialinirtr paslaugil centro finansq
kontrolds taisvklds

2017-12-29 D-434

22. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro darbo
tvarkos taisvklds

2020-06-t6 D-268



Del netarnybiniq automobiliq naudojimo tarnybos reikmdms,
degalq i5laidq kompehsavimo Druskininkq savivaldybes
Socialiniu paslaugu centre taisykles

2017-12-29 D-435

1A Druskininkr4 savivaldybes Socialiniq paslaugq centro darbo
apmokdiimo sistemos aora3as

2017-02-01 D-35

25. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro ilgalaikio
turto nusiddvdiimo normatwai

2011-12-22 D-426

26. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro skolq
pripaZinimo bevilti5komis ir iu nura5vmo tvarka

20r4-12-29 D-189

27. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
tarnybiniq lengvqjqo specialiqjq automobiliq naudojimo
taisvkles

20r5-06-02 D-90

28. Del Druskininkq savivaldybes Socialinirl paslaugq centro keliq
motoriniq transporto priemoniq pirmosios pagalbos
rinkinio tvirtinimo

2020-06-02 D-239

29. Del Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
darbuotojq medicinin6s apZiiiros, tikrinimo ir nu5alinimo
nuo darbo d6l neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo
psichika veikianiiu medZiaeu tvarkos apra5o patvirtinimo

2020-06-r8 D-273

30. Incidentq aplinkybiq ir prieZasdiq tyrimo bei jq registravimo
Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centre tvarkos
aoraSo oatvirtinimo

2020-08-20 D-347

31 Darbuotoio sausos ir sveikatos bendroii instrukciia Nr. I 2015-12-28 D-243
)L, Pirmosios pasalbos sute kimo instrukciia Nr. 2 20t5-12-28 D-243
aa
JJ. Vairuotoio saugos ir sve katos instrukciia Nr. a

J 20t5-t2-28 D-243
5+. Lankomosios prieZi[ros darbuotojo saugos ir sveikatos

instrukciia Nr. 4
20r5-12-28 D-243

35, Socialinio darbuotojo, teikiandio socialing prieZi[r4 socialines
rizikos Seimoms, saugos ir sveikatos instrukciia Nr. 5

2015-72-28 D-243

36. Sauqos ir sveikatos instrukciia dirbant biuro iransa Nr. 6 20r5-12-28 D-243
)t. Saugos ir sveikatos instrukcija vairuojant lengvqii automobili

darbo reikalais Nr. 7

20r5-12-28 D-243

38. Saugos ir sveikatos instrukcija atliekant valymo, plovimo ir
dezinfekavimo darbus Nr. 8

20rs-t2-28 D-243

39. Saugos ir sveikatos instrukcija atliekant krovos darbus
rankomis Nr. 9

20r5-t2-28 D-243

40. Gaisrines sausos instrukciia Nr. GS 20r5-12-28 D-249
4r. Druskininkg savivaldybes Socialiniq paslaugq centro

darbuotojq ir lankytojq saugos reikalavimq karantino metu
tvarkos aora5as

2020-05-r5 D-200

42. Gaisrinds saugos reikalavimq atmintind 2020-07-r4 D-307
43. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro valdymo

schema
2020-0s-04 D-186

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
pareieybiq sara5as

2020-05-04 D-186

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
struktflra

2020-05-04 D-186

44. Tarnybiniq komandiruoiiq iSlaidq apmokdjimo Druskininkq
savivaldvbes Socialiniu paslausu centre taisvkles

201 8-08- 1 7 D-249

Komandiruoiiq i5laidq apmokdjimo Druskininkq
savivaldybes Socialiniu paslauzu centre (nauia redakcii a)

2020-05-04 D-187



45. Pagalbos pinigq mokdjimo Druskininkq savivaldybes
Socialiniu paslaugu centie tvarkos apra5as

20r8-r0-r7 D.3]I

Pagalbos pinigq mokdjimo Druskininkq saviva
Socialiniu paslaugu centre tvarkos apra5as (nauia redakc

dybes

ia)
2019-t2-18 D-410

Pagalbos pinigq mok6jimo Druskininkq saviva
Socialiniu paslaugu centre tvarkos apra5o 9.2. punkto ke

dybes
timas

2020-01-10 D-17

46. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti
Druskininkq savivaldybes socialiniq paslaugq centro turto
pardavimo vie5uose prekiu aukcionuose tvarkos apra5as

2018-01-t2 D-25

47. PripaZinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro turto
nuraSvmo

20r8-0r-29 D-34

48. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugg centro darbo
laiko apskaitos Ziniara5dio pildvmo tvarka

20 1 8-08-0 1 D-240

49. Druskininkq savivaldybes socialiniq paslaugq centro personalo
samdymo ir iSsaueoiimo politika

201 8-08-16 D-248

50. Druskininkq savivaldybes Socialinir4 paslaugq centro
koronoviruso (COVID-l9) profilaktikos, kontrol6s
priemoniu ir konkrediu veiksmu taikymo tvarka

2020-03-31 D-145

51 Druskininkrl savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
nuotolinio darbo tvarkos apra5as

2020-03-30 D-143

52. Laikino atokvdpio paslaugo teikimo Druskininkq
savivaldybes Socialiniu paslaugu centre tvarkos apra5as

2020-02-27 D-l11

53. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro globos
centro teikiamu paslaugu sara5as

2020-02-03 D-84

54. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugrl centro globos
centro paslausu orsanizavimo ir teikimo tvarka

2019-06-11 D-221

55. Asmens tinkamumo priimti vaikq laikinai svediuotis
vertinimo Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
elobos centre procedfiros

2019-06-17 D-222

56. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro globos
centro nuostatai

20 1 8-06-28 D-204

Druskininkq savivaldybes Soc
centro nuostatai hauia redakc

aliniq paslaugq centro globos
ia)

2019-06-14 D-219

57. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro etikos ir
serovds politika

2019-03-20 D-t25

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugrl centro etikos ir
serovds uolitika hauia redakciia)

2020-04-11 D-168

58. Druskininkq savivaldybes Socialinir4 paslaugr4 centro etikos
kodeksas

2017-t2-04 D-401

59. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro kokybds
politika

2018-09-21 D-311

60. Asmens duomenq tvarkymo ir duomenq subjektq teisiq

igyvendinimo Druskininkq savivaldybes Sociaiiniq paslaugq
centre tvarkos apraias

2018-07-23 D-234

Asmens duomenq tvarkymo ir duomenq subjektq teisiq

igyvendinimo Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq
centre tvarkos apra5as (nauia redakciia)

2,02-04-21 D-171

6I SavanoriSkos veiklos organizavimo Druskininkq savivaldybes
Socialiniu paslaugu centre tvarkos apra5o

2020-04-28 D-182



62. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
darbuotoiu darbo laikd erafikas

2020-05-04 D-188

63. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro vidaus
tvarkos taisvkl6s ( sveikatos)

2019-12-31 D-425

64. Savanori5kos veiklos organizavimo taisyklds Druskininkq
savivaldybes Socialiniq paslaugq centre karantino Lietuvos
Respublikos laikotarpiu

2020-04-06 D-161

65. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
r,ykdomos fizinio ir psichologinio smurto prie5 paslaugq
gavdjus ir finansinio piktnaudZiavimo jq atLvllgiu
prevenciios orocediiros

2018-10-04 D-34t

66. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro socialiniq
paslaugq gavdjq isitraukimo i paslaugq planavim4, teikim4
ir vertinimo politika ir procedDros

2019-03-r3 D-tt2

67. Druskininkr4 savivaldybes Socialinirl paslaugq centro socialiniq
paslaugu gaveiu igalinimo koncepcii a

2018-7t-12 D-402

Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro socialiniq
paslausu saveiu isalinimo koncepcii a (nauia redakcii a)

2020-04-24 D-T77

68. Partnerystds principo igyvendinimo Druskininkq
savivaldvbes Socialiniu paslaugu centre tvarkos apraBas

201 8-10-17 D-372

69. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
darbuotoiu kvalifikacii os kdlimo tvarkos apra5as

20t9-0t-24 D-29

70. Druskininkq savivaldybes
dienos centro paslaugq
rengimo tvarka

Socialiniq paslaugq centro vaikq
gavdjq asmens bylos dokumentq

20r8-r2-31 D-460

7l Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro vaikq
dienos centro veiklos apra5as

20r8-r2-31 D-467

Druskininkr4 savivaldybes Socialiniq paslaugq centro vaikq
dienos centro veiklos apra5as (nauia redakcii a)

2019-02-12 D-56

72. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro socialiniq
paslaugq gavejq isitraukimo i individualaus planavimo
procesa procedflros

2019-03-13 D-111

73. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro
nuolatinio paslaugu gerinimo ir mokvmosi sistema

201 9-03-15 D-IT4

74. Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centro globos
centro reagavimo i vaiko teisiu paieidimus schema

2020-t0-2r D-451

75. Druskininkq savivaldybes Socialinirlpaslaugq centro susitarimo
del socialiniq paslaugq teikimo ir pagalbos organizavimo
slobos centre

2020-r0-20 D-449

76. Druskininkr4 savivaldybes Socialiniq paslaugq centro globos
centro oaslausu saveiu konfidencialumo deklaraciia

2020-09-09 D-375

77. Veiksmq Druskininkq savivaldybes Socialiniq paslaugq centre

savus neteisdta atlvei tvarkos apra5as

2020-r0-01 D-241

78. savivaldybes Socialiniq paslaugq centro dovanq,
tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat
skirtrl dovanrl pervedimo, vertinimo,
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