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SKUODO MUZIEJAUS

FINANSV KONTROLES TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo muziejaus finansq kontroles taisykles (toliau

-

taisykles) parengtos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu, Lietuvos Respublikos biudZeto
sandaros istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos
viesojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro 2005 m. geguZes
25 d. isakymu Nr. 1K-170 ,,Del Vie5ojo sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos organizavimo
tvarkos apraSo patvirlinimo",2020 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. 1K-195 ,,Del vidaus kontroles
igyvendinimo viesajame juridiniame asmenyje), Vyriausybes 2018-05-23 nutarimu Nr. 488 ,,Del
Centralizuoto vie5ojo sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5o
patvirtinimo" bei atsiZvelgiant i Skuodo savivaldybes administracijos direktoriaus patvirtintq
Skuodo raj ono savivaldylies administracij os finansq kontroles taisykliq nuostatas.
2. Sios taisykles reglamentuoja finansq kontroles organizavrm4 ir vykdym4 Skuodo muziejr-rje,
darbuotojq teises, pareigas bei atsakomybg finansq kontroles srityje.
3. Siekdami uZtikrinti patikim4 finansq valdym4 ir apskait4 bei tinkam4 atskaitomybE, visi
Muziejaus darbuotojai privalo laikytis Siq taisykliq.
4. Finansq kontrote organizuojama ir atliekama atsilvelgiant i Muziejaus strateginius tikslus,
Muziejaus nuostatuose numatytas funkcijas, veiklos pobUdi ir ypatumus, veiklos rrzil<q,
organizacing struktur4, nustatyt4 apskaitos politik4, apskaitos informacing sistem4, turto apsaugos
bfiklg ir kitus vidaus tvarkos dokumentus.
5. Sios taisykles remiasi pareigq atskyrimo, kompetencijos ir atsakomybes principais.
6. Taisyklese vartojamos s4vokos:
6.1. Centralizuota apskaitos istaiga - biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigq buhalterines
apskaitos tvarkymo skyrius", kuriai yra perduotas Muziejaus buhalterines apskaitos tvarkymas
pagal su Muziejumi sudaryt4 buhalterines apskaitos tvarkymo sutarti;
6.2. Apra5as - Vyriausybes 2018-05-23 nutarimu Nr. 488 ,,Del Centrahzuoto vie3ojo sektoriaus
subjektq buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" patvirtintas
Centralizuoto vieSojo sektoriaus subjektq buhalterines apskaitos organizavimo tvarkos apra5as,
kuris reglamentuoj a centralizuotE buhalterines apskaitos organizavim4;
6.3. informacind sistema - su duomenq ivestimi, apdorojimu, duomenq bazemis ir duomentl
gavimu susijusi informacine sistema.
6.4. kitos taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus
audito istatyme, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatyme, Lietuvos Respublikos
vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatyme, Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatyme
vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
FINANSU KONTROLES TIKSLAI
7. Finansq kontroles tikslas - uZtikrinti, kad Muziejuje:
7.1. bUtq teisingai sudaromas ir nustatyta tvarka vykdomas Muziejaus biudZetas;

7,2. b1le efektyviai, ekonomi5kai, rezultatyvrai, skaidriai

ir

pagal paskirtf naudojamas ir

apskaitomas tuftas;

7.3. bfitq nuo sukdiavimo, i5Svaistymo, pasisavinimo, neteiseto valdymo

ir kitq neteisetq veikq

apsaugotas turtas;

7.4. bntt4 laiku gaunama finansine informacija, sudaroma tiksli, patikima biudZeto vykdymo ir
finansine atskaitomybe, programq vykdymo ir kitos ataskaitos;
7.5. sutartiniai isipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktq teisetumo ir patikimo finansq valdymo
principus;
7.6. butq laikomasi teises aktq ir sutartiniq isipareigojimq.

PAGRINDINIAIFINANIITifJ*+HOLESREIKALAVIMAI

8. Finansq kontrole Muziejuje turi blti orgunir.ro3u-a ir vykdoma taip, kad atitiktq Siuos
pagrindinius kriterijus ir principus:
8.1. funkcionuotq nenutrlkstamai - kontroles procedfiros turi b[ti vykdomos nuolat, kai atliekarni
kontroles reikalauj antys veiksmai ;
82. atliekama tinkamai - kontrole turi bflti vykdoma ten, kur galima didZiausia klaidq rizika;
8.3. atlibkama efektyviai, jos atlikimo s4naudos neturi virsyti teikiamos naudos;
8.4. funkcijq atskyrimO -ht<iniq operacijq inicijavimas turi buti atsietas nuo sprendimo jas vykdyti
{'
priemimo ir nuo jq vykdymo;
8.5. rezultatyvumo - turi buti pasiekti vidaus kontroles tikslai;
8.6. prieigos kontroles - turi buti kontroliuojama prieiga prie apskaitos informaciniq sisternq
naudojant slaptaLodLius, skirtingas funkcijas atliekantys asmenys turi tureti skirlingas prieigos prie
apskaitos informaciniq sistemq galimybes;
8.7. periodiniq perZi[rq - atliekamos gautq dokumentq, apskaitos registrq, ataskaitq perZilros,
informacijos tarpusavio sutikrinimai, skirti nustatyti, ar {staigos funkcijos, susijusios su apskaitos
or ganizavimu, atliekamo s tinkamai ;
8.8. proced[rq standartizavimo ir skaidrumo - turi buti nustatytos su apskaitos organizavimu
susijusiq procesq vykdymo tvarkos, su jomis turi bflti supaZindinti 5ir1 tvarkq turintys laikytis
darbuotojai.
9. Atliekant finansq kontrolg, turi buti laikomasi kontroles nuoseklumo:
9,1, i5ankstine finansq kontrole - kontrole, atliekama priimant arba atmetant sprendimus, susiitlsiLls
su turto panaudojimu ir isipareigojimais tretiesiems asmenims, prie5 juos tvirtinant Muziejaus
vadovui. Kontroles tikslas -- nustatyti, ar [kine operacija yra teisdta, ar dokumentai, susijq su frkines
operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jar atlikti pakaks patvirtintq asignavimq. I5ankstines
finansq kontroles funkcija turi bfrti atskirta nuo sprendimq inicijavimo ir vykdymo;
9.2. einamoji finansq kontrole - kontrole, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku b[tq
vykdomi Muziejaus sprendimai del turto panaudojimo ir isipareigojirnq tretiesiems asmenims;
9.3. paskesne finansq kontrole - kontrole po Muziejaus sprendimq del turto panaudojimo ir
* nustatyti, kaip yra
isipareigojimq tretiesiems asmenims vykdymo. Sios kontroles paskirtis
ivykdyti priimti sprendimai del turto panaudojimo.
10. Turi bflti uZtikrintas tinkamas pareigq atskyrimas, t. y. turi bUti vengiama interesq konfliktq;
vienas darbuotojas negali tuo padiu metu blti atsakingas uZ [kines operacijos arba sprendimo del
turto panaudojimo arba isipareigojimq tretiesiems asmenims priemim4, tvirtinim4, vykdym4 ir
apskait4. Kiekvieno darbuotojo uZduotis turi b[ti aiSki, logiSka, o teises, pareigos ir atsakomybe
nurodytos jo pareigybes apra5yme.
11. Darbuotojas, atsakingas uZ i5anksting finansq kontrolg, negali atlikti paskesniosios finansq
kontroles, tadiau gali dalyvauti vykdant einamqq finansq kontrolg.

12. Priimti sprendimai del turlo panaudojimo arba prisiimamq isipareigojimq ir fikines operacijos
turi b[ti dokumentuoti taip, kad juos b[tq galima atsekti nuo priemimo iki vykdymo pabaigos. Turi
buti laikomasi teises aktq reikalavimq del turto apsaugos nuo neteisetq veikq. Turtas turi b[ti
nustatyta tvarka inventorizuoj amas.
13. Turi bflti nustatytos ir patvirtintos priemones, uZtikrinandios informacines sistemos saugum4.

IV SKYRIUS
FINANSV KONTROLES DIEGIMAS IR ATSAKOMYBE
14. Muziejaus direktorius yra atsakingas uZ finansq kontroles diegim4 Muziejuje, uZ tinkamq
sqlygq sudarymq finansq kontrolei vykdyti ir darbuotojq, atliekandiq Siose taisyklese nurodytas
funkcijas, kvalifikacijos lygi. Muziejaus direktorius priZir-ri finansq kontroles veikim4 Muziejuje ir
prireikus siUlo Muziejq kuruojandiam Skuodo savivaldybes administracijos strukturiniam daliniui
atlikti patikrinim4 ar inicijuoti tam tikrq veiklos sridiq Muziejaus vidaus audit4.
15. Muziejaus vadovas yra atsakingas uZ darbuotojq teigiamo poZi[rio i finansq kontrolg ir s4lygq
fi nansq kontrolei sukurim4 Muziejuj e.
16. Ukiniq operacijq i5anksting finansq kontrolg vykdo Muziejaus direktoriaus pavaduotojas (vyr.
fgndq saugotoja) pagal jam pavestas funkcijas. ISankstine finansq kontrole vykdoma
bendredarbiaujant su Centralizuota apskaitos istaiga, kuri dalyvauja kontroles procedDrose, kiek tai
susijg su Apra5o 3A].S,.papunkdiuose nurodytq funkcijq igyvendinimu. Centralizuotos apskaitos
istaigos vykdoma i5ankstine finansq kontrole, apraSyta Siq taisykliq IX skyriuje.
17. Ukiniq operacijq einam4j4 finansq kontrolg vykdo ir uL jq atsakingi Muziejaus vyriausioji fondq
saugotoja ir flkvedys, atliekantys sprendimo inicijavim4 ir (ar) vykdantys priimt4 sprendim4 del
Muziejaus turto panaudojimo arba isipareigojimq tretiesiems asmenims. Centralizuotos apskaitos
lstaiga vykdo su Apra5o 3.4-3.8 papunkdiuose nurodytomis funkcijomis susijusi4 einam4j4 finansq

kontrolg.

!'

Ukiniq operacijq paskesniqj4 finansq kontrolq vykdo ir uZ j4atsakingi: Muziejaus direktorius"
19. Apskaitos dokumentq registravimo finansq valdymo ir apskaitos'sistemoje (toliau - FVAS),
duomenq teisingo atvaizdavimo apskaitos registruose, ataskaitq parengimo ir pateikimo finansq
kontrolE vykdo ir uL j4 atsakingi BiudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos tvarkymo centro
specialistai, kuriems suteiktos teises dirbti su FVAS.
20. Apskaitos dokumentq registravimo informacineje darbo uimokesiio sistemoje ir kitose
informacinese sistemose (i kurias duomenis suveda Muziejus), duomenq teisingo atvarzdavrmo
apskaitos registruose, ataskaitq parengimo ir pateikimo finansq kontrolq vykdo ir uL jq atsakingi
Muziejaus darbuotojai, kuriems suteiktos teises dirbti su sistemomis'
21. Ukines operacijas vykdandiq ir apskait4 tvarkandiq Muziejaus darbuotojq pareigybir.l
apra$ymuose turi bflti nurodyta vykdyti finansq kontrolE pagal atskiras jos rfiSis (iSanksting,
18.

einamqj4, paskesng).

V SKYRIUS
FINANSU KONTROLES PROCEDUROS
22. Finansq kontroles reikalavimai skirstomi pagal atskiras proceduras, kurios yra:

22.L nkiniq operacijrl ir frkiniq ivykiq registravimas, prieZi[ra ir kontrole:
22.1. atliktos [kines operacijos ir flkiniai ivykiai turi bfiti per nustatyt4 laikotarpi teisingai
ami apskaitos'dokumentuose ;
22.1.2. visos atliekamos flkines operacijos turi btti patvirtintos atsakingq asmenq;
22.I.3. dokumentuose uZfiksuotos [kines operacijos ir ukiniai ivykiai turi b[ti perkelti
registrus ir uZregistruoti tinkamose buhalterinese s4skaitose teisinga verte;
f,rksuoj

i

apskaitos

22.L4. flkines operacijos ir frkiniai ivykiai i t4 pati apskaitos registr4 turi buti itraukti vien4 kart4;
22.I.5. fikiniq operacijq ir ukiniq ivykiq apskaitos dokumentai turi b[ti sura3omi laiku ir teisingai,
turi btti patikrintas apskaitos dokumentuose esandiq duomenq tikrumas ir fkiniq operacijq
teisetumas;

22.1.6. [kiniq operacijq ir [kiniq ivykiq apskaitos dokumentai buhaltering apskait4 tvarkandiai
Centralizuotos apskaitos istaigai teikiami nedelsiant, o jeigu nedelsiant to padaryti neimanoma, - ro
veliau kaip per 5 darbo dienas nuo apskaitos dokumentq pasira5ymo (patvirtinimo) arba jq gavimo,
'
kitos informacijos parengimo;
atskaitomybeje;
pateikiami
finansineje
tinkamai
duomenys
22.1.7 . flkiniq operacijq ir Dkiniq ivykiU
22.2. pinigq ir jq ekvivalentq apskaita, prieLiura ir kontrole:
22.2.L siekiant uZtikrinti, kad bfltq uZkirstas kelias grynr+ pinigq praradimui fieigu yra kasa ir
atsiskaitymai daromi grynais pinigais), grynqjq pinigq iplaukos ir i5laidos turi blti ftraukiamos i
kasos knyg4, kurios likudiai turi atitikti grynqirl pinigq likudius;
22.2.2. banko s4skaitq iplaukos ir i5laidos bei likudiai turi atitikti apskaitos registrq likudius;
22.2.3. mokejimai i5 kasos fieigu yra kasa ir atsiskaitymai daromi grynais pinigais) ir banko
s4skaitos turi bfiti patvirtinti atitinkamais dokumentais, leidZiandiais atlikti tokius mokejimus;
22,2.4, visos banko s4skaitq operacijos turi bUti patvirtintos ir uZregistruotos apskaitoje;
22.2.5. uZtikrinti, kad i buhaltering apskait4 butq ftrauktos visos gautos ir sumoketos sumos;
22)tr uZtikrinti, kad visos kasos operacijos ir banko s4skaitq op-eracijos apskaitos dokumentuose ir
apskaitos registruose btt! uZregistruotos teisinga verle tinkamais buhalteriniais ira5ais;

22'.3:.lsipareigojimqapskaita,prieZiDrairkontrole:'l
22.3.1. visi isipareigojimai turi b[ti patvirtinti apskaitos dokumentais;
22j.2. isipareigojimq padidejimas ir sumaZejimas turi buti patvirtintas apskaitos dokumentais ir
apskaitos registruose uZregistruoti teisinga verte;
22.3.3. isipareigojignai turi

btti inventorizuojami Muziejaus direktoriaus isakymu nustatyta tvarka ir

terminais;
22.4. turto apskaita, prieZiura ir kontrole:

'ivertinimas, tikrosios vertes
22.4.L visas turto judejimas (isigijimas, perdavimas, pardavimas,
nustatymas (vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS)
nurodytais atvejais), nuraSymas, likvidavimas, nuoma ir kt.) turi buti patvirtintas apskaitos
dokumentais ir registruoj amas apskaitoj e;
22.4.2. nusidevejgs turtas, naudojamas veiklai, turi bflti apskaitomas apskaitoje;
22.4.3. turtas apskaitoje turi tureti inventoriaus numerius;
22.4.4. uZ nenaudojam4 ir perduotq naudoti turt4 paskiriami atsakingi darbuotojai;
22.4.5. twi buti ai5ki ir patikima turto i5davimo naudoti sistema;
22.4.6. kitos materialines vertybes apskaitomos pagal atskaitingus asmenis, vertybiq pavadinimus,
r[Sis, vertE ir kieki;
22.4.1, turi buti nustatytas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas;
22.4.8. turtas.turi bDti inventorizuojamas nustatyta tvarka ir terminais;
22.4.9. uZtikrinti, kad bttq uZkirstas kelias turto praradimui;
22.5. registrq sudarymas, prieZilra ir kontrole:
22.5.L apskaitos ira5ai susisteminami atitinkamame apskaitos registre (modulyje), t. y. fikiniq
operacijq ir lkiniq ivykiq suvestineje, kurioje r[Siuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos
dokumentq duomenys;
22.5.2. apskaitai tvarkyti yra naudojami FVAS, darbo uZmokesiio sistemos ,,Paskata", socialin€s
paramos Seimai informacine sistema (www.spis.lt), informacindje sistema " Svietimas "
(www.svietimas.skuodas.lt), patalpLl nuomos sistemoje ,,Active Vilnius" (https://active.skuodas.lt/)
ir kitq naudojamq informaciniq sistemq apskaitos registrai (moduliai).

225.3. apskaitos registrai (moduliai) turi btti informatyvus ir tenkinti apskait4 reglamehtuojandiq
teises aktq reikalavimus;
22j.4. sudarant apskaitos registrus informaciniq sistemq pagalba, turi buti sutikrinama visq registrq
ira5q ir buhalteriniq apskaitos dokumentq informacija;
225.5. apskaitos registrq duomenys saugomi informaciniq sistemq serveriuose;
22.6. informacind sistema:

22.6.L informacines sistemos kontroles tikslas - apsaugoti duomenis, programinq ir kompiuterinq
irang4 nuo neteisdto pakeitimo, sunaikinimo, sugadinimo ar naudojimo ir uZtikrinti nenutrDkstam4
saugq ir patikim4 duomenq ivesti ir apdorojim4, ji turi bUti vieninga ir patikima;
22.6.2. kiekvienas i informacing sistem4 itrauktas dokumentas turi tureti dokumento numeri;
22.6.3. darbuotojai, dirbantys su informacine sistema, turi tureti tinkam4 kvalifikacij4;
22.6.4. vartotojq teises dirbti su informacine sistema turi bflti suteikiamos pagal darbuotojtl
atliekamas funkcijas;
22.6.5. informacinds sistemos ir irangos gedimo atveju uZ sutrikimq paSalinimq yra atsakingas
darbuotojas ar specialistas, vykdantis inovacijq ir technologijq pletr4 ir prteLlirq;
22.6.6. informacinds sistemos turi uZtikrinti reikalingr{ ir tinkam4 pradiniq duomenq ivedim4,
apdorojim4, ataskaitq rengim4, keitim4si informacija ir duomenimis;
22,6]. reikia uZtikrinti, kad informacinese sistemose bltrl idiegtos ir veiktq vidaus kontroles
procetlEos, bltinos apskpitos tvarkymui bei bfltq sukurli ribojimai, siekiant i5vengti nelogi5kq
duglpgnq ivesties (putl, tryliktas menuo) ;
22.6.8. i informacing sistem4laiku ivedami visi teisingi ir patikrinti duomenys;
22.6.9. turi blti uZtikrinamas atliktq veiksmq atsekamumas (kas, kada ir kokius veiksmus atliko
apskaitos informacinese sistemose)
22.1 . xaskaitq teisingumas :

;

22.T.L ataskaitoms parengti visa informacija turi bflti gaunama laiku;
22.7.2. ataskaitos turi bUti rengiamos nustatytais terminais, turi bfiti tikslios ir i3samios;
22.8" klaidq prevencija:
22.8.1. maLintr atvejus, kai klaidos padaromos del i5sibla5kymo, neatidumo ar kt. ptreLasdiq;
22.8.2. analizuoti klaidq, neatitikimq ir paZeidimq atvejus, uZtikrinti savalaikf ir tikslq duomenq
taisym4;
22.8.3. uZtikrinti, kad Muziejaus, Centralizuotos apskaitos istaigos bei jq daliniq vadovai bfltq
operatyviai informuojami apie klaidq, neatitikimq ar paieidrmq atvejus;
229 . biudLeto sudarymo ir vykdymo teisingumas :
22.g.L biudZeto projektui parengti teisinga informacija turi bfiti pateikiama biudZeto rengimo
grafike nustatytais terminais;
22.9.2. biudZeto projektas rengiamas vadovaujantis Muziejaus bei jos steigejo strateginiu planu,
atsiZvelgiant inumatytus prioritetus ir kitus biudZeto rengimo principus;
25.9.3. biudZetas turi b[tq vykdomas pagal patvirtintas programas, pastoviai uZtikrinant efektyvq
patvirtintq programq asignavimq valdym4.

VI SKYRIUS
UrrNIrT oPERACTJU TINANSU KoNTRoLE

23. Ukines operacijos vykdomos vadovaujantis Muziejui patvirtintu biudZetu, Muziejaus
direktoriaus ar jo igalioto asmens patvirtintomis programq i5laidq s4matomis ir Muziejaus
sudarytornis sutarlimis

24. Ukines operacijos sprendimo inicijavimas apima b[kles analizE, lesq poreikio pagrindim4,
ekonominius skaidiavimus ir reikiamq dokumentq parengim4.
25. UZ [kines operacijos sprendimo inicijavimq yra atsakingi Muziejuje paskirtas pirkimq
iniciatorius. Pirkimus atlieka Muziejuje paskirtas pirkimo organizatorius.
26. Muziqus prisiima isipareigojimus, sudaro sutartis darbams, prekems ir paslaugoms pirkti pagal
patvirtint4 finansavimo Saltini, i5laidq s4matas bei patikrinus i5 Centralizuotos apskaitos istaigos
gautus apskaitos duomenis, siekiant nustatyti ar fakti5kai turimq (ivertinus panaudotas le5as)
Muziejaus le5q uZteks prekiq, paslaugq ar darbq pirkimui ivykdyti.
27. Prekit4, paslaugq ir darbq pirkimai, sprendimo del jq priemimo bei atitinkamq pirkimq
procedtrq vykdymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymu
numatltomis procedfiromis, Muziejuje patvirtintomis Viesqjq pirkimq organizavimo taisyklemis ir
kitais teises aktais.
28. UZ i5anksting finansrl kontrolg atsakingas Muziejaus darbuotojas pagal i5 Centralizttoto
apskaitos istaigos gautus apskaitos duomenis atlieka:
28.1. i$anksting finansq kontrolg, kurios metu nustatoma, ar [kines operacijos bus atliekamos
nevir5ijant Muziejui patvirtintq biudZeto asignavimq,..ar ketinamos vykdyti ukines operacijos
atitinka patvirtintas biudZeto programq s4matas ar le5as, numatytas i5 kitq finansavimo Saltiniq, ar
ulines operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar fkine operacija yra teiseta;
28.2.-vykdydamas 'i5anksting finansq kontrolg, pasira5o arba atsisako pasira5yti atitinkamus
dokumentus, leidZiandirus 6tlikti flking ar fi nansing operacij 4;
28.3, pasiraSydamas Dkines ar finansines operacijos dokumenius, para5u u datapatvirtina, kad Ukine
ar finansine operacija yra teiseta, dokumentai, susijg su flkines 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;
28.4. jeigu i5ankstines finansq kontroles metu nustatoma, kad lkine ar finansine operacija yra
neteiseta arba kad ]ai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq, kad frking ar finansinE operacij4
pagrindZiantys dokumentai yra netinkamai parengti, lkines ar finansines operacijos dokumentai
grqLinamijuos rengusiam darbuotojui. Nustatgs Siuos faktus, privalo atsisakyti pasiraSyti fikines ar
finansines operacijos dokumentus ir, nurodydami atsisakymo prieZastis, apie tai ra5tu informuoti
direktoriq, kuris gali atsisakyti tvirtinti fiking ar finansinE operacijq.
29. Einamoji finansq kontrole atliekama po sprendimq priemimo, t. y. le3q ir materialiniq vertybiq
naudojimo mstu. Sios kontroles metu tikrinama ir isitikinama, kad priimti sprendimai vykdomi
geriausiu b[du. Patikrinama perkamq prekiq, teikiamq paslaugq, atliekamq darbq kokybe ir kiekis,
tikrinama transporto panaudojimo atitiktis sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams ir kt.,
vykdomi patikrinimai (dalyvaujama priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, jas
skaidiuojant, atrankos btdu tikrinant prekes ir kt.), atliekamas dokumentinis patikrinimas (gautq
prekiq, suteiktq paslaugq ir atliktq darbq sulyginimas su sutarties s4lygomis ir kitais dokumentais ir
kt.), suvedami duomenys iinformacines sistemos duomenr4bazg, sudaromi apskaitos registrai'
30. Einamosios kontroles metu nustatg neatitikdiq ar trlkumq (pateikti netinkami dokumentai,
patiektos nekokybi5kos prekes ar paslaugos, nekokybi5kai atlikti darbai, paZeisti prekiq tiekimo,
paslaugrl teikimo ar darbq atlikimo terminai, neatitinka kiekis, dydis ar kt.), darbuotojas turi imtis
veiksmq Sioms neatitiktims ar tnrkumams pa5alinti. Kai nera galimybes iStaisyti nustatytus
tr[kumus ar neatitiktis, darbuotojas nedelsdamas informuoja Muziejaus direktoriq, pateikdamas
paai$kinim4 del neatitikdiq ar trrlkumq atsiradimo prieZasdiq bei pasillymus del tolesnio sprendirno
vykdymo.
31. Muziejaus direktorius, gavgs informacij4 del neatitikdiq ar trlkumq atsiradimo, i5analizuoja
esam4 buklg ir nusprendZia:
31 .1. jei sprendimas vykdomas neteisdtai, ji sustabdyti;

3I.2. ivertrnus sprendimo vykdymo

sustabdy.mo pasekmes ar

kitas aplinkybes, vykdyti

ji

toliau

geriausiu bDdu.

32. Centralizuotos apskaitos istaiga vykdo su Apra5o 3.4-3.8 papunkdiuose nurodytomis
funkcijomis susijusi4 einamqi4 finansq kontrolg. Centralizuotos apskaitos istaiga atsako uZ:
32.1. visq tinkamai iformintrl ir apskaitos dokumentais pagristq lkiniq ivykiq ir [kiniq operacijr.
itraukim4 i FVAS, buhalteriniq iraSq atitikti fikiniq fvykiq ar ukiniq operacijq turiniui, teising4
mokesdiq apskaidiavim4 ir deklaravim4 laiku;
'
32.2. apskaitos registrq sudarym4,
jq
dokumentus (perdavimo
32.3. turtas pajamavimq pagal s4skaitas fakturas arba pridedamus prie
priemimo, komplektavimo aktus ir pan. dokumentus).
33. Vykdant paskesng finansq kontrolg tikrinama, ar teisetai ir pagal paskirti naudojamos
materialiosios, nematerialiosios ir finansines veftybds, ar vykdant sprendimus nebuvo teises aktq
paZeidimq ir piktnaudZiavimq. Paskesni4j4 finansq kontrolg vykdantys asmenys atrankos budu,
savo pasirinktais bfidais ir metodais (surinkdami ivairiq informacij4, ataskaitas i5 asmenq,
atliekandiq .iSankstinE ir einamqjq finansq kontrolg ir pan.) didZiausi4 rizikq keliandiose srityse
ivertina, ar [kines operacijos buvo atliktos teisetai, ar pagal paskirti naudojamas {staigos turtas. ar
nebuvo teises'aktq, vadovq nurodymq paZeidimq bei piktnaudZiavimq.
34. Ukiniq operacijq dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatymu, Vie5oj o sektoriaus atskaitomybes istatymu, VSAFAS.
35. Muzijaus darbuotqjaij igalioti rengti (gauti) dokumentus, kuriq pagrindu atliekamos lkines
operacijos, atsako uZ Siq dokumentq suraSym4laiku, teisetai ir teisingai'
36. Ukiniil operacijq dokumentai buhaltering apskait4 tvarkandiai Centralizuotos apskaitos istaigai
teikiami nedelsiant, o jeigu nedelsiant to padaryti neimanoma) - ne veliau kaip per 5 darbo dienas
nuo [kiniq operacijq dokumentai dokumentq pasira5ymo (patvirtinimo) arba jq gavimo, kitos
informacij os parengimo.
;i

VII SKYRIUS
MOKEJIMU KONTROLE
37. Muziejaus gautinq ir moketinq sumq finansq kontrolg vykdo BiudZetiniq fstaigq buhalterines
apskaitos tvarkymo centras.
38. Centralizuotos apskaitos istaigos specialistai vykdo Muziejaus turto, isipareigojimq,
finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq apskait4 ir kontrolq: teikdami parai5kas mokejimams pagal
Muziejaus direktoriaus ar jo igalioto darbuotojo nurodymus le5oms gauti; vykdydami Muziejaus
lesq apskait4; apskaidiuodami Muziejaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutafiis, darbo
uZmokesti, kitus i5mokejimus ir socialinio draudimo imokas; apskaidiuodami ir pervesdami
autoriams autorinius atlyginimus pagal autorines sutartis; apskaidiuodami ir pervesdami gyventojq
pajamq mokesti i biudZet4, valstybinio socialinio draudimo inaSus - i Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyb4; vykdydami Muziejaus pajamq ir i5laidq apskait4 ir kontrolg.
39. Mokejimams atlikti pateikiami Sie dokumentai: sutartis arba jos kopija, s4skaita fakt[ra arba
isankstinio apmokejimo s4skaita, suteiktq paslaugq ar atliktq darbq perdavimo-priemimo aktas, kiti
lkinE operacij4 pagrrndLiantys dokumentai. Nurodyti dokumentai gali bfiti popierinese laikmenose
(originalai) ir (arba) per informacinE dokumentq valdymo sistem4 ir kitas informacines sistemas
gauti apskaitos dokumentai nepopieriniu formatu.
40. Mokejimams atlikti pateikiami dokumentai turi b[ti patvirtinti Muziejaus direktoriaus ar jo
fgalioto darbuotojo, atsakingo uZ [king operacij4. Asmuo, pasiraSydamas dokumentus, patvirtina,
kad Ukine operacija yra teiseta, dokumentai, susijg su fikines operacijos atlikimu, yra tinkamai
parengti, kad operacijai atlikti yra patvirtinti asignavimai ir jq pakaks mokejimams vykdyti.
41. Centralizuotos apskaitos istaiga vykdo Muziejaus darbuotojq darbo uZmokesdio ir su juo
susijusiq i5mokq, kitq i5mokejimq ir socialinio draudimo imokq apskaidiavim4 ir iSmokejim4 pagal

Muziejaus pateiktus apskaitos dokumentus (darbo laiko apskaitos Ziniara5dius, Muziejaus
direktoriaus isakymus, ar kitas dokumentus, susijusius su darbo uZmokesdiu).

darbuotojams i5mokamq le5q kontrolE, pasira5ydamas
dokumentus, patvirtina, kad le5os yra skiriamos
lesq
apskaidiavimo
i5mokamq
darbuotojams
teisetai (yra galiojantis direktoriaus isakymas ar kitas dokumentas del leSq skyrimo), le5q iSmokoms

42. Muziejaus direktorius atlieka
uZteks.

43. Centralizuotos apskaitos istaigos specialistai, gavg mokejimus pagrindZiandius popierinius ar el.
dokumentus patikrina, ar dokumentai pateikti laiku, ar jie pasira5yti, ar dokumentai yra tinkamai
parengti, rengia parai5kas le5oms.
44. Jeigu nepakanka asignavimq, dokumentai pateikti paveluotai, uZpildyti neteisingai, pateikti ne
visi dokumentai, Centralizuotos apskaitos istaigos specialistas informuoja apie tai Muziejq Siq
taisykliq IX skyriuje nustatyta tvarka.

VIII

SKYRIUS

TURTO KONTROLE
nuosavybes.- teise priklausanti finansini, ilgalaiki ir
Muziejaus
naudoja
valdo,
45. Muzieius
trumpalaiki materialqji ir nematerialqii tur14 bei teises aktq nustatl1a tvarka Muziejui patikejimo
tqise ar panaudos sutarties pagrindu perduot4 valstybes ar savivaldybes turt4 ir disponuoja juo"
46. Turto apskaitos ir kontroles funkcijas vykdo ir yra atsakingi:
46.1. Centralizuotos aps(aitos istaiga - uZ turlo buhalterinE bpskait4 ir finansq kontrolE: turto
uZregistravim4 apskaitos registruose pagal dokumentus, gaUtus i5 Muziejaus, tutto klasifikavim4
apskaitos registruose, nusidevejimo skaidiavim4, finansiniq ir statistiniq ataskaitq rengim4,
pateikim4 ir kitus buhalterines apskaitos veiksmus;
46.2. Muziejaus direktorius - uZ tinkam4 ir efektyvq turlo valdym4, naudojim4 ir kontrolg: turto
saugojim4 nuo praradimo, sugadinimo del netinkamo jo eksploatavimo, nustatant konkredias
kontroles ir prieZifiros procediiras, atsakingo asmens uZ turto saugojim4, naudojimo kontrolE
paskyrim4, su turto valdymu susijusiq turto sandoriq ir kitos informacijos perdavimqCentrahzuotos
apskaitos istaigai itraukimui ibuhaltering apskait4 ir kt. veiksmus.
47. Turto saugojimo ir naudojimo kontrolg vykdo u uZ. j4 atsako Muziejaus direktoriaus
pavaduotojas, atsakingas uZ turto saugojimo ir naudojimo kontrolg.
48. Muziejaus direktoriaus paskirtas atsakingu uL turto saugojimo ir naudojimo kontrolg
darbuotoj as privalo uZtikrinti, kad:

48.1. apskaitos dokumentai, susijg su turto pirkimu, pardavimu, perdavimu, nura5ymu ir
likvidavimu, bltq sura5omi fikines operacijos metu, ir ne veliau kaip.per 5 darbo dienas brltq
perduodami Centralizuoto s apskaitos istaigai ;
48.2. turtas butq naudojamas ekonomi5kai ir efektyviai;

48.3. dokumentai, kuriq pagrindu atliekamas tutlo perdavimas, pardavimas, nuraSymas.

likvidavimas ir kitos operacijos, susijusios su turto valdymu, b[tq parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto valdym4;
48.4. rengiant'dokumentus del turto pripaZinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti, jo nura3ymo,
iSardymo ir likvidavimo bfitq vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. spalio 19
d. nutarimu Nr. 1250 ,,Del PripaZinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybes ir
savivaldybiq turto nura5ymo, i5ardymo ir likvidavimo tvarkos apra5o patvifiinimo";
48.5. Siose taisyklese nustatytu periodi5kumu bltq atliekama turto inventorizaciia;
48.6. atleid|iami i5 uZimamq pareigq Muziejaus darbuotojai gr4Zintq Muziejui jiems perduot4
naudoti turt4.
49. FVAS visam turtui privaloma priskirti inventorinius numerius.

50. Turtas negali buti iSnesamasuLMuziejaus pastato, iSskyrus atvejus, kai jis pagal perdavimopriemimo ar kitus aktus yra skirtas uZduotims atlikti ne Muziejaus patalpose arba perduodamas
remontuoti, saugoti ar kitokia teises aktq nustatyta tvarka.
51. Muziejaus darbuotojar yra atsakingi uL tinkam4jiems perduoto turto funkcijoms ir pareigoms
vykdyti naudojim4. Darbuotojas, del savo kaltes praradgs jam patiket4 turt4 (ne5iojam4yi
kompiuteri, mobilqji telefon4 ar kt.), atsiradusi4 Lal4privalo atlyginti teises aktq nustatyta tvarka.
52. Turto inventorizacija atliekama ne rediau kaip kart4 per metus, o esant bltinumui - ir daZniau"
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio 3 d.nularimu Nr. 719 ,,Ddl
Inventorizacij os taisykliq patvirtinimo".

IX SKYRIUS
APSKAITOS
CENTRALIZUOTOS
ISTAIGOS VYKDOMA FINANSU KONTROLE
53. Centralizuotos apskaitos istaiga atsako uL Muziejaus apskaitos tvarkym4 pagal Lietuvos
Respublikos buhalterines apskaitos istatym4, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus
atskaitomybes istatym4, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus,
{staigos apskaitos vadov4 (nustatyt4 apskaitos politik4) ir kitus buhaltering apskait4
reglamentuojandius teises aktus"
54-. Centralizuotos apskaitos istaiga, kiek tai susijg su apskaitos organizavimu, atsakingauL:
54:1. su Apra5o 3.4-3.8 papunkdiuose nurodytomis funkcijomis susijusi4 i3anksting finansq

kontrolg;

,i

54.2'. lesq i5mokejimo

ir atsiskaitymq vykdymo

'.

kontrolg;

{:

54.3. tinkam4 apskaitos tvarkymo kontrolg;

ivykiq ar flkiniq operacijq turiniui organizavim4 ir kontrolE;
54.5. mokesdiq, socialinio draudimo, sveikatos draudimo imokq ii kitq privalomq mokejimq
apskaidiavimo ir deklaravimo laiku organizavim4 ir kontrolg.
55. Finansq kontrole vykdoma pagal Centralizuotos apskaitos istaigoje galiojandias apskaitos
tvarkymo ir finansq kontroles procedflras.
56. Vykdydamas finansq kontrolg, iskaitant iSanksting finansq kontrolg, Centralizuotos apskaitos
istaigos specialistas pagal jam pavestas funkcijas tvirtina arba atsisako tvirtinti atitinkamus
dokumentus, leidZiandius atlikti Dking operacij4.
57. Finansq kontroles metu nustatEs, kad [kine operacija yra neteisdta arba, kad jai atlikti
nenumatyti asignavimai (nera finansavimo Saltinio) arba nepakaks patvirtintq asignavimq, kad
fikinE operacij4 pagrindZiantys dokumentai yra netinkamai parengti (nesutampa sumos,
nepasiraSyti, be antspaudq, neteisingi rekvizitai ir kt.), Centralizuotos apskaitos istaigos specialistas
atsisako tvirtinti ukines operacijos dokumentus ir informuoja apie prieZastis Muziejaus direktoriq.
Tokiu atveju Muziejause direktorius gali atsisakl.ti tvirtinti uking operacij4 arba, nepaisydamas
atsakingo uZ finansq kontrolg specialisto pastabq, gali ra5tu nurodyti atlikti 5i4 flking operacij4 ir
prisiimti vis4 atsakomybQ uZ jos atlikim4. Tokiu atveju Centralizuotos apskaitos istaiga nelaikoma
54.4. buhalteriniq ira5q atitikimo ukiniq

atsakinga uZ tos ukines operacijos atlikimq.

58. Centralizudtos apskaitos istaigos specialistai, tvarkantys Muziejaus buhalterinE apskait4 turi
teisE:

58.1. reikalauti, kad Muziejaus vadovas, Muziejaus vadovo paskirti atsakingi asmenys, sudarytq
komisijq atstovai laiku teiktq teising4 informacij4, reikaling4 buhalterinei apskaitai tvarkyti ir'
ataskaitoms rengti;
58.2. tikrinti dokumentus, susijusius su prisiimtais isipareigojimais ir atliekamais mokejimais;
58.3. gr4Zinti iikines operacijos dokumentus jq rengejams, jeigu finansq kontroles metu nustato, kad

[kine operacija yra neteiseta, kad jai atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq ar kad
operacij os pagrindimo dokumentai yra netinkamai parengti;

flkines

58.4. nevykdyti jokiq nurodymq, jeigu su jais susijusios [kines operacijos prie5tarauja teises
aktams, reglamentuojantiems apskaitos dokumentq rengim4, arba jq vykdymo i5laidos nenumatytos
s4matoje, ir apie tai ra5tu per proting4 termin4 informuoti Muziejaus direktoriq. Jeigu nurodymai
lieka nepakeisti, atsakomybe uZ [kines operacijos atlikim4 tenka Muziejaus direktoriui;
58.5. atlikdamas finansq kontrolg, be atskiro Muziejaus direktoriaus nulodymo gauti i5 Muziejaus
darbuotojq ra5ltinius ir Zodinius paai5kinimus del dokumentq [kinei operacijai atlikti parengimo,
lkines operacijos atlikimo, tup pat dokumentq kopijas;
58.6. inicijuoti pasitarimus asignavimq naudojimo bei turto valdymo ir b'uhalterines apskaitos
klausimais.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Darbuotojai, pastebejg Siq taisykliq paZeidimus, apie tai privalo informuoti Muziejaus
direktoriq.
60. Darbuotojai turi teisg teikti pasifilymus del finansq kontroles ir Siq taisykliq tobulinimo.
61. Darbuotojai uL Siq taisykliq nuostatq nesilaikym4 atsako Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.
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