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SKUODO MUZIEJUS

VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l.Vidaus kontroles igyvendinimo Skuodo muziejuje (toliau-fstaiga) tvarkos apra5e (toliau-Apra5as)
detalizuojamas [staigos vidaus kontroles politikos turinys, fvardijami vidaus kontroles tikslai,
dalyviai ir.reglamentuojama informacijos apie vidaus kontroles.fgyvendinim4 istaigoje teikimo
tvarka.

2. Apra$e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos Respublikos vidaus
kontioles ir vidaus audito istatyme (toliau-lstatymas) ir Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
jslatyryt5r.
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II

SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES POLITIKA

3. Vidaus kontroies politika nustatoma atsiZvelgiant i [statyme ir Vidaus kontroles igyvendinimo
vieSejame juridiniame asmenyje tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansq
ministro 2020 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. 1K-195 (toliau -finansq ministro isakymas), nustatytus
reikalavimus vidaus kontroles politikai. Vidaus kontroles politika nuolat tobulinama atsiZvelgiant i
veiklos ypatumus
{staigos veiklos rizikos (toliau -rizika) valdymo rezultatus, atsiZvelgiant i {staigos
jos
ir parenkant
veiksnius
nustatant
Rizika
valdoma,
ir pritaikant vidaus kontroles politik4 lstaigai.
vidaus kontroles priemones jiems valdyti.
4.{staigos direktoriaus nustatomos ir tvirtinamos vidaus kontroles politikos turinys, strukttra ir
atsakomybes paskirstymas atsklei dLiamas Sio Apra5o priede Nr.1 .
5.AtsiZvelgiant I nuolat kintandias {staigos veiklos s4lygas ir aplink4, rizikos valdymas atliekamas
nuolat ir (arba) periodi5kai. Del Sios prieZasties vidaus kontroles politikos turinys nuolat
perZiDrimas

ir

atnauj inamas.

III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLE
PIRMASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES TIKSLAI IR JU IGYVENDINIMAS
6.{staigos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose numatytq tikslq, kuria vidaus
kontrolg pagal vidaus kontroles tikslus, nustatytus {statyme.
T.Siekiant vidaus kontroles tiksh4, kuriama ir uZtikrinama veiksminga vidaus kontrole, kurios dalis
yra finansq kontrole. Finansq kontrole istaigoje atliekama vadovaujantis istaigos direktoriaus
patvirtintomis
Finansq kontroles taisyklemis.
^8.Vidu.tr
kontrole {staigoje igyvendinama atsiZvelgiant i {staigos veiklos ypatumus (kuriuos lemia
jos organizacine strukt[ra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudetingumas, veiklos
sritis ir kiti ypatumai), laikantis vidaus kontroles principq, apimant vidaus kontroles elementus,
nustatant {staigos direktoriaus, vidaus kontroles igyvendinimo prieZiur4 atliekandiq darbuotojq ir

apimant pagrindinius
vidaus auditoriq pareigas, integruojant vidaus kontrolg i {staigos veikl4'
teises
reglamentuojandius
veikl4
valdymo procesus (plaiavim4, itlikim4 ir stebesen4) ir [staigos
vidaus
kitus
ir
aktu; bei^lstaigos direktoriaus isakymus, nustatytas vidaus taisykles, instrukcijas
keidiant vidaus
ir
tobulinant
ir
nuolat
pokydius
kontroles sistemos dokumentur, k.rri", atsiZvelgiant i
teises aktq
kontrolg, periodi5kai perZilrimi ir aktualizuojami. fstaigos veikl4 reglamentuojandiq
nustatytq vidaus
s4rasas atskleidZiamu, Sio Apraso priede Nr. Z. fstaigos direktoriaus isakymq,
s4raSas
dokumentq
taisykliq, instrukcijq ir instrut<ci;q ir kitU vidaus kontroles sistemos
atskleidZiamas Sio Apra5o priede

/

Nr.3

ANTRASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES PRINCIPAI
numatyttl
9.[staigos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose {staigai
kontroles principq, nustatytq {statyme
igyveniina vidaus kontrolE laikydamasis vidaus

tiksh-1,

TRE,dIASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES ELEMENTAI
tikslus, organrzacinq struktur4, veiklos sritis
taisyklese ir
pioceduras lpavygiziui: strukturinese schemose, politikoqe, tvarkq apra5uose'

l.0.V_rrlaus kontrole reglamentuojama nustatant {staigos

ir

kituose dokumentuose).
1

numatytq tikslt4'
l.fstaigos direktorius, siekdamas veiklos planavimo d6kumentuose {staigai

vidaus kontroles elementus, nustatytus fstatyme'
igyvend"ina vidaus kontrolg, apimandi4
struktDr4 (detalizuojam4 pareigybiq s4raSe, padaliniq

12.Kontrol6s aplinka upi-u organizacing
politik4 ir praktik4;
nuostatuose ir darbuoto.lq pur"igybiq apraSymuose); personalo valdymo
kompetencij4; profesinio elgesio principus ir taisykles; kt'
analtzE ir vertinim4;
l3.Rizikos vertinimas upi-u rizikos-veiksniq nustatym4; rizikos veiksniq
toleruoj amo s riziko s nustatym4; reagavimo

i rtzik4 numatym4'

korupcijos prevencijos
Atliekant korupcijos pr.u..r.i.1o, ieiklE, {staigoje Lietuvos Respublikos

korupcijos pasireiskimo tikimybes vefiinimas'
istatyme numatyta tvarka atliekamas
nar'rdoiim4;
l4.Kontrol6s veikla apima kontroles priemtnirl parinkimq ir tobulinim4; technologiiq

politikqirprocedurqtaikym4.
. ,r.,
11--_^1^:,_ri_.^1-^:i^- ota.niani.
kad bfltq tinkamai atskirtos darbuotojrl funkcijos, stengiantts
{staigos veikla organizuojama taip,
klaidq bei kittl
uZtikrinti galimq interesq konflittq, sukdiavimo, korupcijos apraiSkq, tydiniq
neteisetq uEit q pasireiskimq tikimybes sumaZinim4 ir (arba) fiksavim4laiku'
valdymo politikos
l5.Informavimas ir komunixacija igyvendinami laikantis |staigos reputacijos
ir apima informacijos naudojim4; vidaus ir isores komunikacijas.
teises aktuose nustatytq
Siekiant uztikrintitinkam4Lr-.n, duomenq apsaugq ir su tuo susijusiq
direktorius nustatyta
reikalavimq vykdym4, asmens duomenys [staigoje yra tvarkomi [staigos
tvarKa.

vertinimus, atliekamus vidaus
l6.Stebdsena apima nuolatinq stebesen4 kasdien ir (ar) periodinius
trukumq vertinim4 ir
auditoriq ir kitq dstaigos i5ores audito vykdytojq bei veiklos verlintojq;
pranesim4 apie juos.
galimus trfikumus ir (ar) itarimus, ypad susijusius su korupcija ir
[staigoje sudarytos galimybes apie
Nustadius tam tikrus
sukdiavimu, praneiti uttonirniSkui i'. uZtikrinama pranesejo apsauga' faktus, liudijandius apie
neatitikimus, paZeidimus, sukdiavimo ar korupcijos atvejus ir kitokius
teises aktuose.
vidiniuose
kituose
vidaus kontroles sistemos trlkumus, ir kai tai nera reglamentuota
gali br-rti atliekami konkretrls vertinimai, patikrinimai'
{staigos direktoriaus sprendimu

KET\ZIFI.TASIS SKIFTSNIS

VIDAUS KONTROLES DALYVIAI
17.Vidaus kontroles dalyviai ir jq kompetencija nustatyta {statyme.
l8.{staigos direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose {staigai numatytq tikslq,
organizuoja vidaus kontroles kflrim4 ir igyvendinim4 {staigoje.
i9.Vidaus kontroles igyvendinimo prieZiur4 atliekantys darbuotoj ai (uL priskirtq funkciiq vykdym4
atsakingi fstaigos darbuotojai) priZifiri vidaus kontroles igyvendinim4 {staigoje ir jos atitikti {staigos
direktoriaus nustatytai vidaus kontroles politikai, atlikdami nuolating stebesen4, apimandi4
kiekvien4 vidaus kontroles element4. Jie teikia fstaigos direktoriui informacij4 apie vidaus kontroles
ir rizikos valdymo, vidaus kontroles politikos igyvendinimo trlkumus ir rizikos veiksnius.
20.Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus audit4, tiria ir vertina vidaus kontrolg ir teikia fstaigos
direktoriui rekomendaciias del vidaus kontroles tobulinimo.

IV SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ANALIZtI IR VERTINIMAS
21.{staigos direktorius uZtikrina, kad kiekvienais metais bfitq atliekama vidaus kontroles anahze,
dpimarti visus vidaus kontroles elementus, kurios metu bfitq ivertinami fstaigos veiklos trfikumai,
pokydiai, atitiktis nubtaiytiems reikalavimams (ar vidaus kontrole igyvendinama pagal {staigoje
mistatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka pasikeittrsias veiklos s4lygas), vidaus kontroies
igyvendinimo prieZitr4 atliekandiq darbuotojq pateikta informacija, vidaus ir kitq auditq bei
verlinimq rczultatar ir numatomos vidaus kontroles tobulinimo priemones.
22.Atlikus vidaus kontroles analizg ir vertinim4, lstaigos direktorius gali sillyti vidaus audito
tarnybai atlikti tam tikrq {staigos veiklos sridiq vidaus audit4
.23.Vidaus kontrcjle nuolat tobulinama, atsiZvelgiant ividaus kontroles analizes ir vertinimo
rezultatus (pateiktas rekomendacij as ir pasifllymus).
24.Vidaus kontrole analizuojama ir vertinama vadovaujantis lstatyme bei finansq ministro isakyme
nustatytais reikalavimais bei atsiZvelgiant iRekomendacines vidaus kontroles sukflrimo, veikimo ir
tobulinimo, jos vertinimo gaires vieSojo sektoriaus subjektams (prieiga
internete:https://finmin.lrv.ltluploads/finmin/documents/files/VlDAUS_KONTROLE_GAIRES_20
14-06-16%20(10).pdfl.
25.{staigoje priimami sprendimai del kokybes vadybos sistemos diegimo, kuri padetq efektyviau
atlikti fstaigos vidaus kontroles analizg ir vertinim4, nes lstaigos veikla bfltq apibreZta vykdomq
procesq pagrindu.
V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS
26.Infbrmacijos, kaip igyvendinama vidaus kontrole, apibendrinim4 pagal atsakingq fstaigos
darbuotojq pateikt4 informacij4 organizuoja {staigos direktoriaus isakymu paskirti {staigos
darbuotojai
2T.fstaigos direktorius kiekvienais metais iki kovo 1 dienos Finansq ministerijos ra5ytiniu pra5ymu,
pateiktu ataskaitiniq metq pabaigoje, teikia Finansq ministerijai finansq ministro isakyme nurodyt4
informacij4 apie vidaus kontroles igyvendinim4 per praejusius metus.

