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BIT]DZETINES ISTAIGOS,,VILNIAUS LAKSTINGALOS NAMAI(
VIDAUS KONTROLES POLITIKA

I SYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

BiudZetines istaigos ,,Vilniaus Lak5tingalos namai" (toliau -[staiga) vidaus kontroles politika

(toliau - Politika) -vidaus dokumentas, nustatantis politikos tikslus, principus ir igyvendinimo

uZdavinius.

Politikoje itvirtintos nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucij4, Lietuvos

Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymq, Lietuvos Respublikos biudZetiniq

istaigq istatym4, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus ir finansq ministro isakymus,

susijusius su vidaus kontrole ir vidaus auditu, Tarptautines audito institucijq organizacijos

(INTOSAI) vie5ojo sektoriaus vidaus kontroles standartq gaires, Tarptautinius vidaus audito

profesines praktikos standartus, Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birZelio 29 d.

isakym4 Nr. 1K-195 ,,Del vidaus kontroles igyvendinimo vie5ame juridiniame asmen54'e'0.

[staigos veiklq reglamentuojandiq dokumentq (warkos apra5q, taisykliq, instrukcijq ir kitq

dokumentq) igyvendinandiq vidaus kontrolg s4ra5as pateikiamas Politikos priede Nr. 1 ir yra

neatskiriama Politikos dalis.

Politikoje vartojamos s4vokos apibreZtos Vidaus kontroles ir vidaus audito istatyme,

BiudZetiniq istaigq istatyme. Kitos Politikoje vartojamos sqvokos:

4.l.vidaus kontroles politika - [staigos veiklos sridiq vidaus kontroles tvarkos apra5q,

taisykliq ir kitq dokumentq, skirtq sukurti ir igyvendinti vidaus kontrolg istaigoje, visuma;

4,2,lstaigos veiklos izika - veiksniai del kuriq biudZetines istaigos veiklos tikslai nebus

igyvendinti irlar bus igyvendinti netinkamai ir del ko gali atsirastiLala;



4.3. fstaigos veiklos rizikos valdyrnas - rizikos veiksniq nustatymas, analizd ir priemoniq,

kurios sumaZintq arba pa5alintq neigiamq poveiki istaigos veiklai, parinkimas.

II SKYRIUS

POLITIKOS TIKSLAI, FORMAVIMAS IR IGYVENDINIMAS

5. Politikos tikslas - nustatyti fstaigos veiklos rizikos veiksnius ir uZtikrinti kad, vadovaujantis

lstaigos misija bDtq jgyvendinti Sie bendrieji tikslai:

5.1.laikantis patikimo finansq valdyno principo, grindZiamo ekonomi5kumu, efektyvumu ir
rezultatyvurnu, vykdyti lstaigos veikl4;

5.2, laikantis visuotinai pripaZintos geros rnoralds, etikos nornq, vykdyti f staigos veikl4;

5.3. laikyis galiojandiq istatymq ir norminiq teises aktq;

5.4. vykdyti atsiskaityrno isipareigojimus;

5.5. saugoti i5teklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirti ir sugadinimo;

5.6. teikti patikim4, aktuali4, i5samiq ir teisingq informacij4 apie savo finansing ir kit4 veikl4.

6. {staigos veiklos galimq rizikos veiksniq (faktoriq) s4ra5as pateikiarnas Politikos priede Nr. 2 ir
yra neatskiriarna Politikos dalis.

7. Politikos formavimo ir jgyvendinirno uZdaviniai:

7.1. suformuoti bendr4 rizikos veiksniq, jq valdymo ir priernoniq sistem4;

7 .2. tLtrhtnti priimarnq sprendimq, susijusiq su vidaus kontroles organizavimu ir vald5.nnu,

nuoseklum4 ir ilgalaiki5kurn4;

7.3. tinkamai nustatyti vidaus kontrolg igyvendinandiq asmenq (vadovybes ir kitq darbuotojq)

teises, paleigas ir atsakomybg.

8. Politika igyvendinarna vykdant Sias vidaus kontroles organizavimo ir valdymo funkcijas:

8.1. vidaus kontroles aplinkos vertinim4;

8.2. rizikos vertinim4;

8.3. kontroles veikl4;

8.4. informavimo ir komunikavimo organizavim4 ir vykdym4;

8.5. stebesenos organizavim4 ir vykdynn4.

9. Vidaus kontroles biudZetineje istaigoje igyvendinimo tvarka apibreLiama Vidaus kontroles

igyvendinimo lstaigoje tvarkos apraSe (priedas Nr. 3).



10. Politika paremta Siais vidaus kontroles igyvendinimo principais:

10.1. profesinio elgesio principais ir taisyklemis - [staigos direktorius ir darbuotojai

laikosi profesinio elgesio principq ir taisykliq, vengia vie5qjq ir privadiq interesq konllikto,

lstaigos direktorius fonnuoja teigiarn4 darbuotojq poZi[rj i vidaus kontrolg;

10.2. kornpetencija - siekis, kad dalbuotojai turetq tinkarn4 kvalifikacij4, pakankarnai

patirties ir reikiamq igudZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti ir atsakornybei

uZ vidaus kontrolg suprasti;

10.3. valdymo filosofija ir vadovavirno stiliumi - direktorius palaiko vidaus kontrolg,

nustato politik4, plocedlras ir fornruoja praktikq, skatinandi4 ir motyvuojandi4

darbuotojus siekti geriausiq veildos rezultatq, priZiuri, kaip igyvendinama vidaus kontrole;

10.4. organizacine struktura - patvirtinarta organizacine strukt[ra, kurioje nustatomas

pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant lstaigos veikl4 ir igyvendinant vidaus

kontrolg. Orgunizacine struktfira detalizuojama pareigybiq s4ra5e, padaliniq nuostatuose ir

darbuotoj q pareigybiq apra5ymuose;

10.5. personalo valdymo politika ir praktika - formuojama tokia personalo politika, kuri

skatintq pritraukti, ugdyi ir i5laikyti kornpetentingus darbuotojus;

10.6. rizikos veiksniq nustatymu - nustatomi galimi rizikos veiksniai (iskaitant

korupcijos rizikq), kurie turi itakos lstaigos veiklos tikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir

ivertinami pokydiai, galintys reik5mingai paveikti vidaus kontrolq;

I0.7. rizikos veiksniq anahze - iverlinamas nustatytq rizikos veiksniq reik5mingumas ir
jq pasireiSkimo tikirnybe bei poveikis veiklai;

10.8. kontroles priemoniq parinkimu ir tobulinimu - parenkamos ir tobulinamos rizikq

iki toleruoj amos lizikos maZinandios kontroles priemones ;

10.9. technologijq naudojimu - parenkama ir tobulinama technologrjut veikla (valdyrno

ir kontroles mechanizmq, uZtikrinandiq lstaigos informaciniq technologijq sistemq veikl4

bei tinkarn4 nustatytrl veiklos pliernoniq kontrolg, kUrimas, saugos politikos taikymas,

informaciniq technologijq isigijimo, prieZiiiros ir palaikymo procesq kontrole ir kita

veikla);

10.10. politikq ir procedfirq taikymu - kontroles veikla igyvendinama taikant atitinkarnas

f staigos politikas ir procedilras;



10.11. infbrmacijos naudojimu - lstaiga gauna, rengia ir naudoja aktuali4, iSsami4,

patikirnq ir teising4 infonnacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikalavimus ir palaikandiq

vidaus kontroles veikim4;

10.L2. vidaus kornunikacija - nenutrukstarnas infonnacijos perdavimas, apimantis visas

lstaigos veiklos sritis ir organizacing struktDr4;

10.13. i5ores komunikacija - informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir

informacijos gavimas i5 jq naudojant lstaigoje idiegtas kornunikacijos pliernones;

10.14. nuolatine stebesena ir (ar) periodiniais vertinirnais - atliekarna reguliari valdyrno

ir prieZiDros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, al vidaus kontrole

igyvendinarna pagal lstaigos vadovo nustatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka

pasikeitusias veiklos s4lygas;

10.15. trukurnq vefiinirnu ir pranesirnu apie juos - infonnavimas apie vidaus kontroles

trDkurnus, nustatytus nuolatines stebesenos ir (ar) periodiniq vertinirnq metu,

III SI(YRIUS

POLITIKA IGYVENDINANTYS SUBJEKTAI

11. {staigos Politik4 igyvendinantys subjektai: direktorius, lstaigos vadovaujandias pareigas

einantys darbuotojai ir padaliniq vadovai, kuriems pagal paleigybes nustatyta vidaus kontroles

tunkcija.

12. fstaigos Politik4 jgyvendinandir4 subjektq teises, pareigos ir atsakomybe nustatyti lstaigos

darbuotojq pareigybiq apra5ymuose ir kituose [staigos vidiniuose teises aktuose.

13. [staigos direktolius, siekdarnas jstaigos tikslq:

13.1. nustato vidaus kontloles politik4;

13.2, uZtikrina vidaus kontroles, apimandios vidaus kontroles elementus ir atitinkandios

vidaus kontrolei keliamus leikalavimus, sukt-rrim?, jos igyvendinim4, tobulinim4 ir
kontrolg;

13.3. lstaigos savininko nurodymu ir nustatytu terrninu teikia informacij4 apie vidaus

kontroles igyvendinimq [staigoje.

14' [staigos vadovaujandias pareigas einantys darbuotojai ir padaliniq vadovai, kurierns pagal

pareigybes nustatyta vidaus kontroles lunkcija, pagal pavestas funkcijas:



14.1. vykdo lstaigos veildos sridiq valdymo ir prieZi[ros veild4 (atlikdami nuolating

stebesen4);

14.2. priZiuri vidaus kontroles igyvendinim4 ir jos atitikt! Siai Politikai;

14.3. teikia lstaigos direktoriui ir kitiems sprendimus priimantiems darbuotojams

informacij4 apie vidaus kontrolds ir rizikos valdym4, Politikos igyvendinirno tr[kumus ir

rizikos veiksnius;

14.4, uZtikrina, kad bUtq pa5alinti vidaus kontroles igyvendinirno prieZi[r4 atliekandiq

darbuotojq, kitq audito (vertinimo) vykdytojq nustatyti vidaus kontroles trDkurnai ir jq

atsiradirn4 lemiantys veiksniai;

14.5. uztilffina, kad kiekvienais metais bDtq atliekama vidaus kontroles analize it
vertinimas, atsiZvelgiant i vidaus kontroles stebdsenos rezultatus;

14.6. priZiuri vidaus kontroles jgyvendinim4 fstaigoje it jos atitiktj lstaigos vadovo

nustatytai Politikai.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Visi uZ vidaus kontrolg {staigoje atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybi5kai atlikti savo

pareigas, siekti, kad vidaus kontrole fstaigoje bUtq veiksminga.

16. {staigos darbuotojai, pastebejg Sios Politikos paZeidimus, privalo apie juos informuoti {staigos

direktoriq.

17. fstaigos darbuotojai turi teisg teikti lstaigos direktoriui siillymus del Politikos nuostatq

tobulinirno.

18. UZ Sioje Politikoje nustatytq paleigr"l nesilaikyrn4 asmenys atsako Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.

19. Politika keidiarna f staigos direktoriaus isakymu.



BiudZetines istaigos,,Vilniaus Lak5tingalos namai"
vidaus kontroles politikos
Priedas Nr. 1.

BIUDZETINES ISTAIGOS,,VTLNIAUS LAKSTTNGALoS NAMAT"
VEIKL,T REGLAMENTUOJANdIq TEISES AKTU SARASAS

1. Europos Sqjungos ir nacionaliniai teis6s aktai

Eil.
Nr.

Teisds aktas f staigos veiklos sritis
ft endroii ar specialioii)

1 Lietuvos Respublikos Konstitucii a Bendroii ir Specialioii
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Bendro
aJ. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Bendroii
4, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotoiu darbo apmokeiimo istatymas
Bendroji

5. Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir
savivaldybiu institucii u ir i staieu istatymas

Bendroji

6. Lietuvos Respublikos biudZetiniu istaieu istatymas Bendroii
7. Lietuvo s Respubliko s vie5oj o sektoriaus atskaitomybes

istatymas
Bendroji

8. Lietuvos Respublikos vie5uiu pirkimu istatymas Bendroii
9. Lietuvos Respublikos korupciios prevenciios istatymas Bendroii
10. Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq interesq derinimo

istatymas
Bendroji

11 Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito
istatymas

Bendroji

12. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

istatymas
Bendroji

13. Lietuvo s Respublikos buhalterines apskaitos i statymas Bendro
14. Europos Parlamento ir Tarybos 20L6 m.balandLio 27 d.

reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq
judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendrasis duomenu apsaugos reglamentas)

Bendroji

15. Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugu istatymas Specialio I
t6. Lietuvos Respublikos vaiko teisiu pagrindu istatymas Specialio
t7. Lietuvos Respublikos Svietimo istatr,rmas Spec alio
20. Lietuvos Respublikos specialioio usdymo istatymas Spec alio
21. Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros istaieu istatymas Specialio
22. Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai

atlyginimo istatymas
Specialioji

2t. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir aku5erijos
praktikos istatymas

Specialioji

22. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymas Specialioii
23. Lietuvos Respublikos i5mokq vaikams istatymas Specialioii



24, Lietuvos Respublikos Salpos pensiiu istatymas Specialioii
25. Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro

2007 m. vasario 20 d. isakymas Nr. A1- 40 ,,Del socialines
globos nonnq apra5o patvirtinimo"

Specialioji

26, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
2006 m. balandZio 5d. isakymas Nr. Al-93 ,,Del socialiniq
paslaugq katalogo patvirtinimo"

Specialioji

27. Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro
2014 m. vasario 14 d. isakymas Nr. A1- 83 ,,Del perejimo
nuo institucines globos prie Seimoje ir bendruomeneje
teikiamq paslaugq neigaliesiems ir likusiems be tevq globos
vaikams 2014-2020 metq veiksmg plano patvirtinimo"

Specialioji

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
balandZio 8 d. isakymas Nr. V-208 ,,Del btitinosios
medicinos pagalbos ir btitinosios medicinos pagalbos
paslaugq teikimo tvarkos bei masto patvirtinimooo

Specialioji

29, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
rugsejo 1 d. isakymas Nr. V-7l4,,De1Lietuvos Respublikos
higienos nornos HN 124:2014,,Vaikq socialines globos

istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
patvirtinimo"

Specialioji

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
vasario 10 d. isakymas Nr. V-133 ,,Del Lietuvos
Respublikos higienos normos HN 125:2011 ,,Suaugusiqfq
asmenq stacionarios socialines globos istaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimooo

Specialioji

31 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. spalio 10 d.
nutarimas Nr. 978 ,,Del socialiniq paslaugq finansavimo ir
le5q apskaidiavimo metodikos patvirtinimo"

Specialioji

32. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2014 m. gruodZio 3 d.
sprendimas Nr. 1-2160 ,,Del mokejimo uZ socialines
paslaugas tvarkos apraSo patvirtinimo"

Specialioji

2. |staigos vidaus teises aktai

2.1. [staigos nuostatai.
2.2. lstaigos veiklos planas.
2.3. Darbo tvarkos taisykles.
2.4. Darbuotojq darbo apmokejimo sistema.
2.5. Kolektyvine sutartis.
2.6. Apskaitos politika.
2.7. Finansq kontroles taisykles.
2.8. Lygit4 galimybiq politikos ir jos vykd5,mo priernoniq tvarkos apra5as.
2.9. lstaigos misijos, vizijos ir vertybiq apraSymas.
2.10. lstaigos kokybes politikos apra5as.



2,lL Sveikatos prieZitiros paslaugq kokybes politika.
2,t2, Etikos kodeksas.
2.13. Teisiq chartija.
2.14, Fizinio ir psichologinio smurto pries paslaugq gavejus ir finansinio

piktnaudZi avimo j q atZvil giu prevencij os procedtirq tvarkos apra5 as.
2.I5. Administracijosdarboreglamentas.
2,16. Ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos teikimo vaikams su negalia Warkos

apra5as.

2.17, Ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos teikimo suaugusiems asmenims su
negalia tvarkos apra5as.

2.18, Vie5qiq pirkimq organizavimo tvarkos apra5as.
2.I9. Asmens duomenq tvarkymo taisykles.
2.20. Paslaugq gavejq privatumo, orumo ir informacijos konfidencialumo uZtikrinimo

proced[ira.
2.21. Paslaugq gavejq asmeniniq pinigq, daiktq ir turto apskaitos tvarka.
2.22. Informavimo apie incidentus ivykusius istaigoje tvarkos apra5as.
2,23. Kriziq valdymo tvarkos apra5as.
2.24. Darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5as.
2.25. Sveikatos ir saugos uZtikrinimo politika.
2.26. Atsiliepimq, parei5kimq ir skundq nagrinejimo tvarka.
2,27. Asmenq, privalandiq deklaruoti privadius interesus, s4radas.
2,28. Darbuotojq ir jq para5q pavyzdLi4 s4ra5as.
2.29. Darbuotojq samdymo ir iSsaugojimo tvarka.
2.30. Darbuotojq nuopelnq pripaZinimo ir skatinimo tvarka.
2,31. Nuotolinio darbo tvarkos apra5as.
2.32. Savanori5kosveikloskoordinavimotvarkosapra5as.
2.33, Paslaugq gavejq i5vykimo tvarka.
2.34. Informavimo apie vaiko (aunuolio) savgs Zalojimo ivykius ir pagalbos suteikimo

tvarkos apra5as.
2.35. lnformavimo apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisq paZeidimais,

tvarkos apra5as.

2.36. Slaugos proceso valdymo apra5as.
2.37, Btitinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos apra5as.
2.38. Slaugos protokolai.
2,39. Vaikq ir jaunuoliq, turindiq psichikos sutrikimq, agresijos ir pykdio priepuoliq

prevencijos veiksmq apra5as.
2.40, Standartinismedicinosprocedlirqvadovas.
2.41,. Standartinisslaugosprocediirqvadovas.
2.42. Standartinisinfekcijqkontrolesprocedtirqvadovas.
2,43. Vidaus medicininio audito apra5as.
2.44. Sveikatos prieZi[ros istaigq civilines atsakomybes uZ pacientams padarytq i:alq

privalomojo draudimo tvarkos apra5as.
2.45. Darbuotojq skiepijimo nuo uZkrediamq ligq tvarkos apraSas.
2,46. Inventorizacijos taisykles.
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BiudZetines istaigos,,Vilniaus Lak5tingalos namai"
vidaus kontroles politikos
Priedas Nr. 2.

BII'DZETINES ISTAIGOS,,VILNIAUS LAKSTINGALOS NAMAI"
YETKLOS RTZTKOS VETKSNTTJ (FAKTORTU SARASAS

1. Neefektyws veiklos planavimo ir kontroles procesas.
2. Nenustatyti objektyviis ir tiksliis veiklos vertinimo kriterijai.
3. Nustatyti veiklos vertinimo kriterijai neuZtikrina optimaliq rezrrltatt4.
4. Didelis nestrukt[rizuotq valdymo ataskaitq skaidius.
5. Nepakankama (atsakingq darbuotojq) vadybine kompetencija.
6. Neveiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ry5ys.
7. Letas sprendimq priemimo procesas.
8. Netinkamai valdomi or ganizaciniai pokydiai.
9. Neai5kus ir / arba neoptimalus funkcijq pasiskirstymas, neaiSkios atsakomybes ribos.
10. Neefektyviis ir I arbanevaldomi veiklos procesai.
11. Nepakankamai apra5yi procesai ir atskiros procedDros.
12. Neunifikuoti veiklos procesai [staigos padaliniq lygmeniu.
1 3. Suteikti igaliojimai neatitinka pareigybei keliamq reikalavimq.
14. Neefektyvus vidinis ir i5orinis komunikavimas.
15. Tinkamos kvalifikacijos darbuotojq stoka darbo rinkoje.
16. Ribotos galimybes i5kilus poreikiui idarbinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus.
17. Didele darbuotojq kaita.
1 8. Neveiksminga darbuotojq motyvacijos sistema.
19. Karjeros planavimo stoka.
20. Neefektyvi darbuotojq mokymq ir kvalifikacijos kelimo sistema.
21. Ribotas darbuotojq mokymq ir kvalifikacijos kelimo finansavimas.
22. Neefektyrnrs informaciniq sistemq vystymo planavimas.
23. Informacines sistemos neuZtikrina reikalingo pagrindiniq veiklos procesq palaikymo.
24. Netinkamai organizuojamas ir valdomas informaciniq technologijq sprendimq diegimas,

palaikymas.
25. Nepakankamas informaciniq sistemq vartotojq aptarnavimas.
26. NeuZtikrintas informaciniq sistemq ir duomenq saugumas.
27. Nelanksti informaciniq technologijq ir duomenq architektura.
28. Teises aktq, reglamentuojandiq organizacijos veikl4 apskritai ir atskiras jos funkcijas,

reikalavimq paZeidimas iskaitant ir sukdiavim4, iSSvaistym4, pasisavinim4, neteisetq materialiq
i5tekliq (turto) valdymq, naudojimq ir disponavim4 juo ar kitos neteisetos veikos;

29. Nepakankamas vykdomq programq finansavimas.
3 0. Neefektyvus projektq valdymas.
3 1 . Neefektyvtis vie5ieji pirkimai.
32. Vie5qjq pirkimq organizavimo kompetencijos stoka.
33. Netinkamai sudarytos sutartys su paslaugq teikejais ir prekiq teikejais.
34. Korupcijos tikimybe.
35. Darbq saugos trtikumai.



36. Buhalterines apskaitos netikslumai.
37. Neai5ki finansq kontroles sistema buhalterines apskaitos tvarkyrno srityje.
3 8. Netinkama psichologine atmosfera (mobingas).
39, Stichines nelaimes.
40. Avarijos.
41. Nelaimingi atsitikimai darbuotojams.
42. Nelaimingi atsitikimai paslaugq gavejams.
43. Ekstremali situacij a, nepaprastoji padetis, karantino situacij a.
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BiudZetines istaigos,,Vilniaus Lak5tingalos namaioo

vidaus kontroles politikos
Priedas Nr. 3.

VTDAUS KONTROLES IGYVENDTNTMO BI]DZETTNEJE ISTATGOJE
,,VILNIAUS LAKSTINGALOS NAMAI" TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus kontroles igyvendinimo BiudZetineje istaigoje ,,Vilniaus Lak5tingalos namaioo
(toliau- [staiga) tvarkos apraSas - tai vidaus kontroles politikos priedas, nustatantis vidaus
kontroles sritis, igyvendinim4, subjektq, vykdandiq vidaus kontrolg teises, pareigas ir
atsakomybg.

2, Vidaus kontroles principai:
2.1. tinkamumas - vidaus kontrole pirmiausia turi biiti igyvendinama tose istaigos veiklos

srityse, kuriose susiduriama su didZiausia rizika;
2.2. efektyvumas - vidaus kontroles igyvendinimo s4naudos neturi vir5yti del atliekamos

vidaus kontroles gaunamos naudos;
2.3. rezultatyvumas - turi bfiti pasiekti vidaus kontroles tikslai;
2.4, optimalumas - vidaus kontrole turi bflti proporcingarizikai ir nepertekline;
2.5. dinamiSkumas - vidaus kontrole turi buti nuolat tobulinama atsiZvelgiant pasikeitusias

istaigos veiklos s4lygas;
2.6. nenutrtikstamas funkcionavimas - vidaus kontrole turi b[ti igyvendinama nuolat.
3. Vidaus kontroles elementai:
3.1. kontroles aplinka - istaigos organizacine struktiira, valdymas, personalo valdymo politika,

vadovq, darbuotojq profesinio elgesio principai ir taisykles, kompetencija ir kiti veiksniai,
turintys itakos vidaus kontroles igyvendinimui ir kokybei;

3.2. kontroles veikla - istaigos veikla, kuria siekiama sumaZinti neigiamq rizikos veiksniq
poveiki istaigai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4, prieigos
prie turto ir dokumentq kontrolg, veiklos ir rezultatq pefiiirq, veiklos prieLirrrq ir kitq
f staigos vadovo nustatytq reikalavimq laikymqsi;

3.3. rizikos valdyrnas - rizikos veiksniq nustatymas ir analize;
3.4. informavimas ir komunikacija - su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios,

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

3.5. stebesena - nuolatinis ir (arba) periodinis stebejimas ir vertinimas, kai analizuojama, ar
vidaus kontrole istaigoje igyvendinama pagal istaigos vadovo nustatytq vidaus konholes
politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

4. Vidaus kontroles vertinimo kriterijai:
4.t.labai gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontroles trtikumq nerasta;
4.2. gerai-jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontroles trtikumq, neturindiq

neigiamos itakos istaigos veiklos tikslams;



4.3.patenkinarnai - jei visa izika yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos valdyrno yra
vidaus kontroles triikumq, kurie gali tureti neigiamqitakqistaigos veiklos tikslams;

4.4.silpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontroles
hfikumai daro neigiam4 itakq istaigos veiklos tikslams.

5. UZ vidaus kontroles [staigoje analizg ir vertinimq atsakingas fstaigos direktorius ar jo
paskirtas kitas darbuotojas. Vidaus kontroles fstaigoje analizl, ir vertinimas uZ praejusius
metus atliekamas iki kiekvienq meq vasario 25 d.

II SKYRIUS
KONTROLES APLINKA

6, Kontrolds aplinka - tai aplinka, kurioje vyksta visa istaigos veikla ir darbuotojai
igyvendina savo pareigas ir kurioje turi funkcionuoti istaigos vidaus kontroles sistema.
Kontroles aplinka yra visos vidaus kontroles sistemos pagrindas.

7. Kontroles aplink4 sudaro Sie pagrindiniai elementai:
7.1. fstaigos direktoriaus ir darbuotojq asmeninis ir profesinis s4Ziningumas ir moralines

vertybes;

7 .2. kompetencij os siekis;
7.3. valdymo filosofija ir vadovavimo stilius;
7 .4. or ganizacine struktiira;
7.5. Zmogi5kqjq i5tekliq politika ir praktika.
8. [staigos direktoriaus ir darbuotojq vykdoma vidaus kontrole turi bUti paremta visuotinai

privalomu elgesio standartu, paremtu garbingu elgesiu ir morales vertybemis.
Darbuotojams turi biiti nuolat primenama apie jq pareigas, nustatytas pareigybiq
apra5ymuose ir veiklos etikos taisyklese.

9, Dilektorius privalo uZtikrinti, kad darbuotojai turetq tinkamq kvalifikacijq ir
nepriekai5tingq reputacij4, pakankamos patirties irreikiamq igiidZiq savo pareigoms atlikti.
Jis turi sudaryti s4lygas istaigos darbuotojams kelti kvalifikacij4, mokytis. Direktorius ir
darbuotojai turi buti tokios kompetencijos, kad galetq suprasti vidaus kontroles
organizavimo, igyvendinimo, palaikymo ir tobulinimo svarb4, nes kiekvienas istaigos
darbuotojas dalyvauja vidaus kontroles veikloje ir jos ktirime, turedamas nustatytas
pareigas ir atsakomybg.

10. Dilektorius vidaus kontroles srityje privalo veikti savaranki5kai ir kompetentingai, biiti
sekiinu pavyzdLiu. Direktoriaus politika, procedtiros ir praktika turi skatinti tvarking4,
etiSk4, taupq, rezultatyvq ir efektyvq elgesi.

11. Direktorius turi uZtikrinti, kad biitq tinkamas darbuotojq funkcijq atskyrimas, t. y. turi biiti
vengiama interesq konfliktq.

12. {staigos direktorius ir vidaus kontrolg vykdantys darbuotojai turi:
L2.1. uZtikrinti, kad butq atskirtas teisiq atlikti finansines ir tikines operacijas suteikimas,

jq vykdymas, itraukimas i apskait4 ir informacijos apie ivykusias finansines ir tikines
operacijas saugojimas;

12.2, nustatyti veiklos sritis, kuriose gali kilti interesq konfliktq ir sumaZinti Siq interesq
konfliktq jq skaidiq iki minimumo.
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13. Darbuotojams pavestos uZduotys turi biiti ai5kios, logiSkos, o teises, pareigos ir
atsakomybe aptartos, suderintos ir nurodytos darbuotojo pareigybes apra5yme.

14. fstaigos vidineje administravimo struktiiroje turi biiti nustatytas strukttiriniq padaliniq
pavaldumas, kompetencija, pareigq ir atsakomybes paskirstyrnas ir atskaitomybe. fstaigos
organizacing strukttir4 apima valdymo ir atsakomybes pasidalijimas, igaliojimai ir
atskaitingumas, komunikavimas.

15. Direktorius turi uZtikrinti, kad biitq nustatyta ai5ki istaigos organizacind ir valdymo
strukttira su horizontaliais ir vertikaliais informavimo ir atskaitomybes ry5iais, kiekvieno
darbuotojo svarba ir vieta veiklos ir vidaus kontroles procesuose. Organizacine struktura
detalizuojama pareigybiq s4ra5e, struktiiriniq padaliniq nuostatuose ir darbuotojq
parei gybiq apra5ymuo se.

16. [staigos organizacines strukttiros tinkamumas, atsiZvelgiant i istaigos tikslus turi biiti
nuolat vertinamas ir, esant poreikiui, daromas jos pakeitimas.

17. Zmogiikqiq i5tekliq politika ir praktika apima darbuotojq priemimq i darbq ir atleidimq,
mokym4, veiklos vertinim4 ir konsultavim4, skatinim4 ir apmokejimq uZ, darbq.
Darbuotojq priemimo i darbq, mokymo, veiklos vertinimo ir skatinimo btidai yra svarbi
kontroles aplinkos dalis.

18. Sprendimai del darbuotojq priemimo i darb4 turi buti paremti uZtikrinimu, kad asmuo turi
reikiam4 i5silavinim4 ir patirties darbui atlikti.

III SKYRIUS
KONTROLES VEIKLA

19. Kontrol6s veikla - tai fstaigos direktoriaus patvirtintos taisykles, tvarkos apra5ai ir kiti
teises aktai, skirti tinkamam fstaigos valdymui ir veiklos kontrolei uZtikrinti, jose numatyti
istaigos darbuotojq veiksmai, skini klaidq, apgauliq, kitq neteisetq veikq izikaipalalinti
ir (arba) sumaZinti iki priimtino lygio, bei veiksmai, skirti pasiekti istaigos veiklos tikslus.
Veiklos rizikos maZinimo strategija igyvendinama per vidaus kontroles veiklq.

20. Kontroles veikl4 apima ivairiq prevencinio ir (arba) nustatomojo pobiidZio veikla:
20.1. igaliojimq,leidimqsuteikimas;
20.2. i5tekliq (taip pat dokumentq) prieigos kontrole;
20,3. funkcijq (leidimo davimo, operacijos atlikimo, uZregistravimo ir patikrinimo)

atskyrimas;
20,4. veiklos ir rezultatq perZiiira, patikrinimai.

21. lgaliojimq, leidimq atlikti tikines operacijas suteikimas vykdomas vadovaujantis teises
norminiais aktais. fgaliojimq ir leidimq tikinems operacijoms atlikti suteikimo procedtiros
turi blti pagristos apskaitos ir kitais dokumentais. Apie igaliojimq irlar leidimq suteikim4
turi bflti tinkamai informuoti {staigos direktorius irlar darbuotojai, atsakingi uZ vidaus
kontroles igyvendinim4. S4lygos ir aplinkybes, kurioms esant buvo duotas leidimas ar

igaliojimas, turi biiti ai5kiai nustatytos.
22. Pieigos prie turto (taip pat informacijos, dokumentq) teise suteikiama tik igaliotiems

asmenims, atsakingiems uZ turto (taip pat informacijos, dokumentq) saugojim4 ir (arba)
naudojim4.
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23. Funkcijq (igaliojimo, leidimo atlilci iiking operacij4 suteikimo, tikines operacijos atlikimo
ir uZregistravimo bei patikrinimo) atskyrimas - istaigos ir (arba) istaigos padalinio
uZdaviniq ir funkcijq priskyrimas atitinkamoms pareigybems, siekiant sumaZinti klaidq,
apgauliq, kitq neteisetq veikq rizikq. Tokios funkcijos, kaip tikiniq operacijq ir (arba)
iikiniq ivykiq patvirtinimas ir vykdymas, juos iforminandiq dokumentq saugojimas ir
registravimas, kompiuterizuotq informaciniq sistemq administravimas ir tikiniq operacijq
registravimas kompiuterizuotose informacinOse sistemose, uZduodiq vykdymas ir jq
ivykdymo kontrole ir kt., turi btiti atskirtos. Siam tikslui pasiekti gali btiti pasitelkiama
informaciniq sistemq programine iranga su integruotomis kontroles funkcijomis.

24, Privalo biiti reguliari, ne rediau kaip vien4 kart4 per metus vykdoma istaigos Veiklos ir
rezultatq perliDira, tikslu nustatyti veiklos atitikti tikslams, veiklos teisetum4, ivertinti
veiklos ekonomi5kumq, efektyvumq ir reztitatywmQ. Ataskaitinio laikotarpio veiklos
reanltatai turi btiti lyginami su planuotais ir (arba) pateiktais praejusio ataskaitinio
laikotalpio fi nansiniq ataskaitq rinkiniais irlar veiklos ataskaitomis.

25. {staigoje patikrinimai vykdomi tikslu nustatyti ar veikla atitinka teises aktq reikalavimus,

fstaigos direktoriaus priimtus sprordimus, ar igyvendinamos priemones, maLina galimq
klaidq skaidiq, neatitikimq, apgauliq ir kitq neteisetq veikq mast4 (pvz., iikiniq operacijq,
dokumentq, iraSq patikrinimai, inventorizacija), [staigos veiklos patikrinimai gali btiti
planiniai ir neplaniniai. [staigos direktorius, ivertings patikrinimq rezultatus, imasi
priemoniq veiklos teisetumui, ekonomi5kumui, efektyvumui ir rezultatyvumui uZtikrinti.

26. Vidaus kontroles sistemos dalis yra finansq kontrole, kurios tikslas - uZtikrinti, kad
subjekto turto vald5rmas, naudcjimas, apsauga ir disponavimas juo, sutartiniai

isipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktq teisetumo bei patikimo finansq valdymo
principus. Finansq kontroles reglamentavimas nustatytas Finansq kontroles taisyklese.

27, lstaigoje diegiamos taikomosios kontroles procediiros, susijusios su duomenq ivestimi,
apdorojimu, duomenq bazemis ir duomenq gavimu. Jq tikslas yra uZtikrinti ira5q
(buhalteriniq ir ne tik) i5samumq tikslumq ir patikimum4. Taikomosiose programose

idiegtos kontroles procedlros gali buti atliekamos rankiniu ir (arba) automatiniu biidais.
28. Rankiniu bDdu gali bDti atliekamos kontroles procedtiros vykdomos igaliojimq, leidimq

atlikti iikines operacijas suteikimui, veiklos ir rezultatq perZiurai ir patikrinimui, klaidq
taislmrui, neteisetq veikq Salinimui, naujq kontroles procediirq nustatymui ir idiegimui.
Automatiniu bEdu atliekamos kontroles procediiros gali btiti vykdomos inicijuojant,
registruojant, tvarkant, saugant ir pateikiant finansiniq ataskaitq rinkiniuose ir veiklos
ataskaitose tikiniq operacijq ir tikiniq ivykiq duomenis.

IV SI(YRIUS
RIZIKOS VALDYMAS

29. Rizikos valdymas - tai sisteminis procesas, kurio metu istaiga identifikuoja ir lvertina
s4lygas ir (ar) ivykius, galindius tureti neigiamos itakos veiklai, priima ir igyvendina
sprendimus del neigiamos itakos sumaZinimo iki priimtino lygio, vykdo rizikos veiksniq
prieZi[r4.
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30. Rizikos valdymo tikslas - padeti veiksmingiausiu ir efektyviausiu budu pasiekti
uZsibreZtus veiklos tikslus. Rizikos valdymo proceso idiegimas turetq padeti istaigos
vadovui reaguoti ir sumaZinti veiklos pablogejimo tikimybg, pagerinti istaigos veikl4,
priimti sprendimus del galimq veiklos pokydiq ateityje.

31. Rizikos valdymo procesas turi apimti visas istaigos veiklos sritis, padalinius, kuriuose
nustatomi istaigos veiklai reikimingi rizikos veiksniai. Efektyvus rizikos valdymo procesas

turi uZtikinti tiek teiset4 turto valdym4, tiek finansiniq ataskaitq kokybq.
32. Rizikos valdyrnas turi bflti organizuojamas pagal pagrindines veiklos sritis:
32.L, strateginius tikslus - ilgos, vidutines ar trumpos trukmes planavimo dokumentuose

uZsibreZtas siekis, rodantis planuojam4 pasiekti rezultat4 per planavimo dokumento

igyvendinimo laikotarpi ;

32.2. veiklos tikslus - efektyvus ir veiksmingas turimq i5tekliq panaudojimas;
32.3. atskaitomybes tikslus - vidaus ir i5oriniq ataskaitq patikimumas;
32.4. atitikties tikslus - susijg su veiklos atitikimu teises aktq reikalavimams, taip pat

valstybiniq prieZiiiros ir kontroles institucijq bei geros praktikos reikalavimams.
33. Rizikos sritys, kurias privalu ivertinti, vertinant rizikos valdym4 ir vidaus kontrolg:
33,1. ankstesnio audito metu nustatyti faktai;
33.2. rizikingiausios ir paLeidliartiausios veiklos bei vidaus kontroles sritys;
33.3. kontroles aplinka;
33,4. veiklos ir kontroles proced[rq sudetingumas;
33.5. struktiirq, sistemq ir procediirq pasikeitimai;
33,6. sprendimq priemimas;
33.7. direktoriaus santykis su darbuotojais;
33.8. personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas;
33.9. informaciniq sistemq (technologijq) valdymas ir naudojimas;
33.10. strateginiq planq ir programq vykdymas;
33.11. asignavimq valdymas, apskaita ir klaidq prevencija;
33,L2. turto valdymas ir jo apsauga;

33.13. ataskaitos ir atskaitomybe;
33.14. vieliejipirkimai;
33.15. sandoriq ir isipareigojimq vykdymas.

V SI(YRIUS
INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

34. Informavimas ir komunikacija - su vidaus kontrole susijusios aktualios, i5samios,
patikimos ir teisingos informacijos gavimas ir teikimas laiku vidaus ir iSores informacijos
vartotojams. Direktoriui sprendimams priimti turi biiti laiku prane5ama aktuali, iSsami,
patikima ir teisinga informacija apie vidaus ir i5ores iikinius ivykius ir iikines operacijas.
Tikslams pasiekti btitina, kad informacija btitq pateikta visais fstaigos lygiais (vertikaliai,
horizontaliai, atitinkamu lygiu), taip pat tretiesiems asmenims ([staigos savininkui, kitoms

istaigoms, visuomenei, asmenims).
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35. Siekiant uZtikrinti informacijos ir ataskaitq kokybg, atlikti vidaus kontroles veiklai ir
pareigoms, efektyvesnei ir rezultatyvesnei stebesenai, vidaus kontroles sistema ir visi
sandoriai, kita reik5minga informacija turi biiti i5samiai ir ai5kiai fiksuota dokumentuose
(pvz., struktiirinese schemose ir apra5ymuose). Sie dokumentai turi btiti lengvai prieinami.
Vidaus kontroles sistemos dokumentavimas apima istaigos strukttiros, veiklos krypdiq,
veiklos sridiq ir susijusiq tikslq bei kontroles procedfirq identifikavimo dokumentavim4.

[staiga turi tureti ra5ytinius vidaus kontroles sistemos elementq irodymus, iskaitant tikslus
ir kontroles veikl4.

36. Informavimo veikla gali btiti atliekama rengiant politikas, apskaitos potitik4 ar tvarkq
apra5us, procedlrq vadovus, darbo reglamentus. Gali biiti informuojama elektroninemis
priemonemis, ra5tu ar Lodliu.

37. Informavim4 ir komunikacijq apibEdina Sie principai:
37.t. informacijos naudojimas - fstaiga gauna, rengia ir naudoja aktuali4, iSsami4,

patikim4 ir teising4 informacij4, atitinkandiq jai nustatytus reikalavimus ir palaikandi4
vidaus kontroles veikim4;

37.2. vidaus komunikacija- nenutrtikstamas informacijos perdavimas {staigoje,
apimantis visas fstaigos veiklos sritis ir organizacing strukttir4. Tiek fstaigos direktorius,
tiek darbuotojai turi biiti infonnuoti apie veiklos rezultatus, pokydius, rizik4 ir vidaus
kontroles veikim4. Vidaus infonnacijos vartotojai turi tarpusavyje keistis infonnacija;

37.3, vidaus kornunikacija [staigoje vyksta bendraujant gWai, elektroniniu paStu,

teletbnu, naudojant ,,Zoomoo program4, uLdarqfstaigos darbuotojq Facebook grupg ir kitus
komunikacij os kanalus, esant poreikiui rengiami susirinkimai ;

37.4. istaigoje tinkamai igyvendinamas reguliarus [staigos darbuotojq ir jq atstovq
informavimas ir konsultavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
trediojo skirsnio nuostatomis;

37,5. i5ores komunikacija - informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir
informacijos gavimas i5 jq, naudojant {staigoje idiegtas komunikacijos priemones;

37.6. istaigos vie5i prane5imai skelbiami fstaigos interneto svetaineje;
37.7. apie korupcijq Vilniaus miesto savivaldybei pavaldZioje istaigoje galima pranesti

anoniminiu pasitikejimo telefono numeriu (85) 211 2885, taip pat elektroniniu pa5tu
pranesk@,vilnius.lt

VI SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES VEIKLOS STEBESENA

38. Vidaus kontroles veiklos stebesena yra istaigos veikla, kuri skirta uZtikrinti, kad vidaus
kontroles procedfiros veiktq taip, kaip numatyta ir kad jos biitq keidiamos pasikeitus
veiklos aplinkos s4lygoms.

39. Nuolatine stebesena yra integruota i kasdieng istaigos veiklq. Ji apima reguliariq valdymo
ir prieZiiiros veikl4 bei kitus veiksmus darbuotojams atliekant savo pareigas. Nuolatine
stebesena, kuri4 atlieka uZ kontroles veiklq atsakingi ar j4 vykdantys asmenys, apima
kiekvien4 vidaus kontroles elementq.
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40. Periodiniq vertinimq apimti ir dalni lemia istaigos veiklos rizikos valdymo vertinimas ir
nuolatines stebesenos efektyvumas. Atskiras vertinimas apima vidaus kontroles procediiry

ivertinim4 ir uZtikrina, kad vidaus kontroles sistema pasiekia norimq reze,ltatq, taikydama
i5 anksto nustatytas kontroles proced[ras.

41. Esant poreikiui, periodinius vertinimus atlieka [staigos steigejo - Vilniaus miesto
savivaldybes Centralizuotas vidaus audito skyrius ir {staig4 kuruojantis Vilniaus miesto
savivaldybes administracij os Socialiniq paslau gq skyrius.

42, Apie visus triikumus, rastus nuolatines stebesenos ar periodiniq vertinimq metu, turi b[ti
informuotas fstaigos direktorius ir kiti darbuotojai, turintys teisg priimti reikiamus
sprendimus.

43. Padios vidaus kontroles sistemos veiklos stebesena turi buti aiSkiai atskirta nuo fstaigos
veiklos perZitiros, kuri yra vidaus kontroles veikla.

44. Vidaus kontroles stebesena turi apimti istaigos veikl4 atitinkandias i5samias veiklos
kryptis, procesus, procediiras ir taisykles, skirtas uZtikrinti, kad i audito ir kitq perZiiirq
metu nustatyfus faktus biitq tinkamai ir greitai reaguojama.

VII SKYRIUS

SUBJEKTU VYKDANdT VIDAUS KONTROLE TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

45. Subjektai, vykdantys vidaus kontrolg yra: istaigos direktorius, [staigos vadovaujandias
pareigas einantys darbuotojai ir padaliniq vadovai, kurie pagal pareigybes apra5ym4 vykdo
vidaus kontrolg.

46. Subjektai, vykdantys vidaus kontrolg turi teisg gauti informacij4, susijusi4 su jq vykdoma
vidaus kontroles veikla.

47. [staigos direktorius yra atsakingas uZ efektyvios istaigos vidaus kontroles sistemos,

iskaitant finansq kontrolg, suktirim4, jos veikim4, tobulinimq ir kontrolg. fstaigos
dilektorius:

47.1. uZtikrina, kad, kuriant, palaikant ir tobulinant vidaus kontroles sistem4 istaigoje,
btitq atsiZvelgta i teises aktq, istaigos strateginiq ir kitq veiklos planq, tvarkq, procedtirq,
metodikq, instrukcijq, isakymq, darbo tvarkos ir kitq taisykliq, sutardiq laikym4si, veiklos
ir finansines informacijos patikimum4, veiklos veiksmingum4, turto apsaugq;

47.2, paskiria darbuotojus, atsakingus uZ vidaus kontroles vykdymq;
47.3. kiekvienais ataskaitiniais metais fstaigos veiklos ataskaitoje pateikia informacij4

apie vidaus kontroles b[klE fstaigoje;
47.4. prireikus si[lo fstaig4 kuruojandiam Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Socialiniq paslaugq skyriui atlikti patikinim4 ar inicijuoti lstaigos tam tilaq veiklos sridiq
audit4. Vilniaus miesto savivaldybes Centralizuotas vidaus audito skyrius, atlikdamas
audit4, tiria ir vertina vidaus kontrolg [staigoje ir teikia fstaigos direktoriui rekomendacijas
del vidaus kontroles tobulinimo;

47.5. uZtikrina, kad btitq paSalinti atsakingq asmenq ir auditoriq nustatyti vidaus
kontroles, iskaitant finansq kontrolg, trfikumai ir jq atsiradim4lemiantys veiksniai;
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47.6, priima sprendim4 del patikrinimo metu nustatytq, audito ataskaitoje pateiktq
rekomendacijq igyvendinimo ir uZtikrina, kad priimtas sprendimas del patikrinimo metu,
audito ataskaitoje pateiktq rekomendacijq butq igyvendintas ne veliau kaip per Siame
sprendime nurodytus rekomendacijq i gyvendinimo terminus;

47.7. uZtikrina, kad biitq atsiZvelgiama i fstaigos savininko bei kitq kompetentingq
kontroliuojandiq institucijq pastabas ir rekomendacijas, gerinant vidaus kontrolg;

47,8, informuoja fstaigos savinink4 apie pastebetus rizikos veiksnius irnustatytus vidaus
kontroles triikumus f staigoj e.

48. fstaigos direktorius atsakingas uZ patikrinimo metu ar audito ataskaitose pateiktq
rekomendacijq i gyvendinimq.

VIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

49. fstaigos direktorius Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Socialiniq paslaugq
skyriaus ar kito struktErinio padalinio pra5ymu ir jo nurodytu informacijos teikimo terminu
teikia informacij4 apie vidaus kontroles [staigoje uZ praejusius metus igyvendinim4.

50. Teikiama informacija:
50.1. ar fstaigoje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;
50.2. kaip fstaigoje kuriama ir igyvendinamavidaus kontrole, atitinkanti vidaus kontroles

principus ir apimanti visus vidaus kontroles elementus;
50.3. ar atliekama vidaus kontroles analizd, apimanti visus vidaus kontroles elementus,

ivertinami fstaigos trtikumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;
50.4. ar pa5alinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZiiir4 atliekandiq darbuotojq ir kitq

[staigos audito vykdytojq nustatyti vidaus kontroles trDkumai ir jq atsiradimq lemiantys
veiksniai;

50.5. istaigos vidaus kontroles vertinimas.
51. fstaigos direktorius Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Socialiniq paslaugq

skyriaus ar kito strukttirinio padalinio nurodytu informacijos teikimo terminu teikia
Politikos informacij4 apie vidaus kontroles igyvendinimq,taip pat paai5kinimus del vidaus
kontroles ivertinimo ,,Patenkinamai'o ar,,Silpnai" irnumatytas vidaus kontroles tobulinimo
priemones.

18


