PRIESGAISRINES APSAUGoS IR GELBEJIMo DEPARTAMENTo
PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS
GAISRINIU TYRIMU CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PRIESCAISNNES APSAUGOS IR GELBEJIMo DEPARTAMENTo PRIE
VIDAUS REIKALV MINISTERIJOS GAISRINIU TYRIMV CENTRO DIREKTORIAUS
2018 M. BALANDZIO 3 D. ISAKYMO NR. 1-42 ,,DEL PRTESGAISRINES APSAUGOS
IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS
cAISRTNIU TvRTMU cENTRo vrnSrNrNKo 2013 M. nnl,q.ntZro 30 D. ISAKvMo
NR. t-24 ,,bEL pnrnSclISRrNBS ApsAUGos IR GELBEJIMo DEpARTAMENTo
PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS GAISRINIV TYRIMU CENTRO FINANSU
KONTROLES TAISYKLIU PATVIRTINIMO" PAKEITIMO'O PAKEITIMO
2021m.

vasario
Vilnius

.

Nr.

I f

1. Pakeidiu
Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus
reikalq ministerijos Gaisriniq tyrimq centro (toliau - Centras) finansq kontroles taisyklese
patvirtintuose Centro direktoriaus 2018 m.balandLio 3 d. isakymuNr. l-42,,DeI PrieSgaisrines
apsaugos ir gelbejimo deparlamento prie Vidaus reikalq ministerijos Gaisriniq tyrimq centro
vir5ininko 2013 m. balandZio 30 d. isakymo Nr. 7-24,,Ddl prieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo
departamento prie Vidaus reikalq ministerijos Gaisriniq tyrimq centro Finansq kontroles
taisykliq patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Taisykles) :
1,1. Taisykliq 2. punkt4 ir iSdestau jitaip:
,,Sios Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir
vidaus audito istatymu, BiudZeto sandaros istatymu, Minimaliais finansq kontroles
reikalavimais, patvirlintais Lietuvos Respublikos finansq ministro 2003 m. geguZes 8 d. isakymu
Nr, IK-123 ,,Del Minimaliq finansq kontroles reikalavimq patvirtinimo", Centro nuostatais, 2019
m. sausio 10 d. sutartimi Nr. 6-36,,Buhalterines apskaitos organizavimo sutartis", pasira5ytos
tarp Centro ir PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos
(toliau - Deparlamentas), Centro darbuotojq pareigybiq apra5ymais bei kitais vidaus tvarkos
dokumentais";

I.2.

Taisyklese vietoje Lodlit4,,SPGV" ira5au,,Departamento,,;
taip:

1.3. Taisykliq 38. punkt4 ir iSdestau ji

del

tarnybines komandiruotes projektas turi buti vizuotas Centro
administratoriaus arba Produktq tyrimq skyliaus (toliau - PTS) vyriausiojo specialisto bei Centro
darbuotojo, kuris vyksta i komandiruotg, tiesioginio vadovo. fsakymai del komandiravimo
,,{sakymo

derinami su Departamento Finansq skyriaus darbuotoju, kuris nustato, ar tarnybinei
komandiruotei pakaks patvirtintq asignavimq.";
1.4. Taisykliq 40. punkt4 ir i5destau jitaip:
,,Keliones i tarnybing komandiruotg uZsienyje bilietq ir kitq reikalingq dokumentq
(draudim4, apgyvendinim4, vizas ir kt.) uZsakym4 ir pirkim4 organizuoja Centro pirkimq
organizatona| Komandiruojamas asmuo Centro administratoriui arba PTS vyriausiajam
specialistui suteikia vis4 reikaling4 informacij4, susijusi4 su komandiravimu."
1.5. Taisykliq 43.1J. papunkti ir iSdestau jitaip;

z

,,Departamento Finansq skyriaus darbuotojas, Centro struktDriniq padaliniq vadovai,
Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas (Taisykliq 38 punktas).";
1.6. Taisykliq 43.2.1. papunktiir iSdesrau jitaip:
,,Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas ir komandiruojamas asmuo
(Taisykliq 40 punktas)";
1.7. Taisykliq 43.2.2. papunkti ir i5destau ji taip:
,,Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas (Taisykliq 41 punktas)";
1.8. Taisykliq 45. punkt4 ir iSdestau jitaip:
,,Darbo uZmokesti, vadovaudamasis darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiais, Centro
direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais, apskaidiuoja Departamento Darbo uZmokesdio
apskaitos skyriaus darbuotojas. PrieS iSmokant darbo uZmokesti, darbo uZmokesdio
apskaidiavimo Liniara5tis turi blti pasiraSytas Centro direktoriaus, Ziniara5ti sudariusio ir sumas
patikrinusio Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus darbuotojo.";
1'9. Taisykliq 46. punkt4 ir iSdestau jitaip:
,,Centro administratorius kartu su Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus
darbuotoju kiekvien4 menesi susitikrina turimus darbuotojq duomenis ir teikia juos
Departamentui. Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus darbuotojas iki einamojo
menesio 5 d. uZpildo nustatytos praejusio menesio formos Darbo uZmokesdio ir pareigybiq
pokydio lentelg (Taisykliq 2 priedas).";
1 .10. Taisykli,4 47 ,2.1 . papunkti ir iSdestau ji taip:
,,Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus darbuotojas ir Centro direktorius
(Taisykliq 45 ir 46 punktai)".
2' Nuro d au Centro administratorei Alinai Blizniukevid supaZindinti suSiuo isakymu
Centro darbuotojus.
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos
Gaisriniq tyrimq centro ftnansq kontroles taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja finansq
kontroles organizavim4 Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos Gaisriniq tyrimq centre (toliau - Centras) ir jo darbuotojq, dirbandiq pagal darbo
sutartis (toliau - darbuotojai), atliekandiq finansq kontrolg, pareigas ir atsakomybg bei apibreLia

pagrindines finansq kontroles procedlras.
2. Sios Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus
audito istatymu, BiudZeto sandaros istatymu, Minimaliais finansq kontroles reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq ministro 2003 m, geguZes 8 d.
isakymu Nr. IK-123 ,,Del
Minimaliq finansq kontroles reikalavimq patvirtinimo", Centro nuostatais, 2019 m, sausio 10 d.
sutartimi Nr. 6-36 ,,Buhalterines apskaitos organizavimo sutartis", pasira5ytos tarp Centro ir
PrieSgaisrinds apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos (toliau
Departamentas), Centro darbuotojq pareigybiq apra5ymais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.
3. Taisyklese vartojama s4vokos:

Apskaitos dokumentas - popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis Dking
[kini ivyki ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti r]kines operacijos arba
lkinio ivykio tap atumq.
Apskaitos registras - remiantis apskaitos dokumentais parengta ukiniq operacijq ir iikiniq
ivykiq suvestine, kurioje apibendrinti jq duomenys.
Asignavimai - valstybes biudZete nustaty.ta i5laidoms ir turtui isigyti skirta leSq suma, kuri4
Centras turi teisg biudZetiniais metais gauti i5 biudZete sukauptq leSq, pateikusi parai5i4 valstybes
operacij4 arba

institucij ai p atvirtintoms pro gramo ms fi nansuoti.
Atsakingas asmuo - Centro direktoriaus paskirtas asmuo, kuriam pavesta priimti, saugoti ir
i5moketi grynuosius pinigus arba priimti, saugoti, naudoti, perdirbti, gaminti, isduoti (periuoti,
iLdqt v aldand i ai

p

arduoti, gr ELinti) turtq,.

Buhalterind apskaita - ukiniq operacijq ir Dkiniq ivykiq, i5reik5tq pinigais, registravimo,
grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informacij4 ekonominiams rpr"ttai-u-r priimti
ir
finansinei atskaitomybei sudarr,ti.

X'inansq kontrold - Centro vidaus kontroles sistemos dalis, kurios deka siekiama uZtikrinti
valdybos rikines veiklos teisetum4 ir patikimo finansq valdymo principq - ekonomi5kumo,
efektyvumo , rezultatyvumo bei skaidrumo - laikym4si
Pirkimo iniciatorius - Centro struktlrinio padalinio vadovas ar darbuotojas, kuris pagal
savo kompetencij4 nurode poreiki isigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;
Pirkimq organizatorius - Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris Centro nustatyta
tvarka organizuoja ir atlieka maZos vertes pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma
VieSojo pirkimo komisija.
Pirkimq planas - Centro parengtas ir patvirlintas einamaisiais biudZetiniais metais
planuojamq vykdyti prekiq, paslaugq ir darbq pirkimrl s4ra5as.
Turtas - materialiosios ir nematerialiosios verlybds, kurias valdo, naudoja ir kuriomis
disponuoja valdyba.

Ukinis ivykis - nuo rlkio subjekto nepriklausantis faktas, keidiantis turto ir nuosavybes bei
isipareigojimq dydi ir struktDr4 (pvz. turto nusidevejimas, remontas ir t.t.).
Ukind operacija - Dkio subjekto veikla, keidianti turto ir nuosavybes bei isipareigojimq
dydi ir struktDr4 (pvz.: prekiq pirkimas; iSmoketas darbo uZmokestis ir t.t.).
Vidaus kontrold - Centro direktoriaus sukurta visq kontroles rD5iq sistema, kurios deka
siekiama uZtikrinti valdybos veiklos teisetum4, ekonomi5kum4, efektyvum4, rezultatyvum4 ir
skaidrum4, strateginiq ir kitq veiklos planq igyvendinim4, turlo apsaug4, informacijos ir ataskaitq
patikimum4 ir iSsamum4, sutafiiniq ir kitq isipareigojimq tretiesiems asmenims laikym4si bei su
visa tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4.
4. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus kontroles
ir vidaus audito istatyme bei Centro Supaprastintq vie5qjq pirkimq taisyklese vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
FINANSU KONTROLES TIKSLAI

5.

Finansq kontrole Centre turi uZtikrinti, kad brltq:
5.1' efektyviai, ekonomiSkai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirti naudojamas valstybes
turtas;

5.2. laiku gaunama finansine informaciia, sudaroma tiksli. patikima finansine atskaitomybe,
programll vykdymo ir kitos ataskaitos;
5.3. laikomasi teises aktq ir sutartiniq isipareigojimq;
5.4. Centro turtas apsaugomas nuo sukdiavimo, iS5vaistymo, pasisavinimo, neteiseto
valdymo ir kitq neteisetq veikq;
5.5. uZtikrinamas biudZeto sudarymas ir jo vykdymas.
6. Finansq kontroles pagrindines r[Sys:
6.1. iSankstind finansq kontrol€ - kontrole, atliekama priimant arba atmetant sprendimus,
susijusius su valstybes turto panaudojimu ir isipareigojimais tretiesiems asmenims, prieS juos
tvirtinant Centro direktoriui. ISankstines finansq kontroles funkcija turi buti atskirta nuo sprendimq
inicijavimo ir vykdymo;
6.2' einamoji finansq kontrold - kontrold, uZtikrinanti, kad tinkamai ir laiku biitq vykdomi
Centro sprendimai del valstybes turto panaudojimo ir isipareigojimq tretiesiems asmenims;
6.3' paskesnioji finansq kontrol€ - kontrole po Centro direktoriaus sprendimq del valstybes
turto panaudojimo ir isipareigojimq tretiesiems asmenims vykdymo, kurios metu patikrinama, ar
teisetai ir pagal paskirti naudojamos materialiosios, nematerialiosios ir finansines vertybes, ar
nebuvo teises aktq, Centro direktoriaus nurodymq paZeidimq ir piktnaudZiavimq. paskesnioji
finansq kontrole numato priemones jos metu nustatytiems trlkumams pa$alinti.
7. Darbuotojq, atsakingq uZ finansq kontrolE ir vykdandiq jos proceduras, pagrindines
pareigos ir atsakomybe finansq kontroles srityje nustatomos jq pareigybiq apra5ymror" uibu Sior.
Taisyklese.

8. Finansq kontrole atliekama atsiZvelgiant i Centro veiklos pobUdi ir ypatumus, apskaitos ir
informacing sistem4 bei turto apskaitos bUklg.
9. Finansq kontrole turi garantuoti, kad Centro tuftas yra tinkamai saugomas, uZkirsti keli4
neteisetai isigyti, panaudoti Centro turt4. Esant tokiems atvejams, nedelsiant nustatyti jq prieZastis ir
jas pa3alinti.
10. Kad finansq kontrole bDtq veiksminga, ji turi atitikti Siuos pagrindinius kriterijus:
10.1 . turi b[ti tinkama - reikiama kontrole reikiamoje vietoje;
1 0.2. turi funkcionuoti nenutrlkstamai;
10.3. turi buti efektyvi - kontroles s4naudos neturi virsyti gaunamos naudos.
11. Vykdant finansq kontrolg laikomasi nuoseklumo ir vykdoma i5ankstine, einamoji ir
paskesnioj i finansq kontrole.

III

SKYRIUS

UKINIU FINANSINIU OPERACIJU VYKDYMO KONTROLES PROCEDUROS
12. Pirkimai vykdomi vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintais metiniais i5laidq ir
investicijq vykdymo planais, parengtais atsiZvelgiant i Centro padaliniq pateikt4 poreiki. Planai
perZitirimi kiekvien4 ketvirti ir prireikus papildomi ar keidiami. Centro direktoriaus igalioti asmenys
parengia vieSqjq pirkimq plano projekt4 ir teikia Centro direktoriui tvirtinti.
13. Pirkimo iniciatorius pagal savo kompetencij4 inicijuoja [king operacij4 - parengia
pirkimo paraiSk4, kurioje turi buti pagristas Dkines operacijos tikslingumas, preliminari, jei Linoma
- tiksli ar apytiksle pirkimo suma, esant poreikiui - atlikti ekonominiai skaidiavimai, kuriq reikia
nustatant le5q poreiki Dkinei operacijai atlikti.
14. Pirkimo iniciatorius pirkimo parai5k4 suderina su paskirtu tvarkyti Centro finansq
apskait4 Departamento Finansq skyriaus darbuotoju (toliau - Departamento Finansq skyriaus
darbuotojas), kuris nustato, ar pirkimui atlikti pakaks patvirtintq asignavimq, ir teikia ji Centro
direktoriui.
15. Centro direktorius priima sprendim4 del pirkimo atlikimo arba atsisakymo ji atlikti.
16. Jeigu iSankstines finansq kontroles metu Departamento Finansq skyriaus darbuotojas
nustato, kad pirkimui atlikti nepakaks patvirtintq asignavimq, jis pirkimo parai5k4 vizuoja su
pastaba, kad stinga le5q Siam pirkimui atlikti. Centro direktorius gali raStu nurodyti atlikti pirkim4.
Tokiu atveju Deparlamento Finansq skyriaus darbuotojas nera laikomas atsakingu uZ Sio pirkimo
atlikim4, uZ jiatsako Centro direktorius.
17 . Jei Centro direktorius nepritaria pirkimo atlikimui, ant pirkimo paraiSkos ra5o rezoliucij4
del atsisakymo ji atlikti ir praSym4 grqLinapirkimo iniciatoriui.
18. Centro Vie5qiq pirkimq komisija ir pirkimq organizatoriai uZtikrina,kad vieSqjq pirkimq
procedlros bDtq organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu ir
kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojandiais teises aktais, atliekamos laiku ir nevir5ijant Centro
direktoriaus patvirtintq planq.
19. Pirkimq organizatoriai pateikia Centro direktoriaus igaliotam asmeniui sutardiq
originalus, o Centro administratorius - Departamento Finansq skyriui Siq sutardiq kopijas.
20. Sudarytq pirkimq sutardiq vykdymo terminus kontroliuoja pirkimo iniciatorius,
atsiskaitymo terminus

-

Departamento Finansq skyriaus darbuotojas.

ir Centro struktlriniq padaliniq darbuotojai pagal kompetencij4
tikrina sudetingq arba specifiniq prekiq, teikiamq paslaugq ar atliekamq darbq kokybg ir pasira5o
perdavimo ir priemimo aktus (esant sudetingiems pirkimams priima Centro direktoriaus
isakymu
sudaryta komisija). Centro atsakingi asmenys ir (ar) Centro direktoriaus isakymu paskirti
darbuotojai pagal kompetencij4 priima prekes, paslaugas ar darbus (pagal perdavimo priemimo
aktus, krovinio vaZtaraSdius ir t.t.) ir pasiraSo s4skaitas fakturas, PVM s4skaitas fakturas ir kitus
apmokej imo dokumentus.
22. Visos Centrui pateiktos pasira5ytos s4skaitos faktDros, PVM s4skaitos fakturos ir kiti
apmokejimo dokumentai, susijE su pirkimais, jq gavimo dien4 privalo buti paZymeti ir uZregistruoti
21. Pirkimo iniciatoriai

Centre. Prekes priemgs atsakingas asmuo per 3 darbo dienas pateikia Departamento Finansq
skyriaus darbuotojui pasiraSy'tus prekiq perdavimo priemimo aktus, jo pasira5ytas s4skaitas fakturas,
PVM s4skaitas faktDras, kitus apmokejimo dokumentus. Priemg paslaugas ar darbus pirkimrl
iniciatoriai per 3 darbo dienas pateikia Departamento Finansq skyriaus darbuotojui pasiraSytus
perdavimo priemimo aktus, jq pasira5ytas s4skaitas fakt[ras, PVM s4skaitas faktlras, kitus
apmokejimo dokumentus. Pa5tu gauti Sie dokumentai registruojami Centre ir perduodami Centro
atsakingam darbuotojui, kuris, surinkgs atsakingq asmenq para5us, per 3 darbo dienas juos pateikia
Departamento Finansq skyriaus darbuotojui.
23. Priimdamas prekes, paslaugas ir darbus, nustatgs jq neatitiktis ar techniniq reikalavimq
trflkumus, pirkimo iniciatorius ra5o tarnybini praneSim4 Centro direktoriui. Centro direktoriaus
igaliotas asmuo karlu su pirkimo iniciatoriumi parengia pretenzij4 tiekejui ir nurodo terminq, per
kuri neatitiktys turi bfiti pa5alintos ar formuluoja kitus reikalavimus. Pretenzijq pasira5o Centro
direktorius. Po pretenzijos pateikimo tiekejui pretenzijos kopija pateikiama Departamento Finansq
skyriaus darbuotojui. Kai nera galimybes i5taisyti nustatytas neatitiktis ar trlkumus, Centro
direktoriaus igaliotas asmuo kartu su pirkimo iniciatoriumi privalo ra5tu apie tai informuoti Centro
direktoriq. Centro direktorius, i5siai5kings esam4 padeti, sprendZia del tolesnio pirkimo atlikimo:
jeigu pirkimas vykdomas netinkamai, stabdo jo atlikim4 arba,
ivertings pirkimo stabdymo pasekmes
ir kitas aplinkybes, nurodo ji tgsti geriausiu budu pagal patikimo finansq valdymo principus.
24, Departamento Finansq skyriaus darbuotojas atsako uZ [kines operacijos registravim4
apskaitos registruose. Gavgs visus su Dkine operacija susijusius dokumentus, Departamento Finansq
skyriaus darbuotojas patikrina, ar jie tinkamai sutvarkyti ir ar ivykdyti sutarlies terminai.
25. Depafiamento Finansq skyriaus darbuotojas pagal dokumentus, pagrindZiandius
mokejimus, apmoka uZ prekes, paslaugas ar darbus, UZ sutartyje nustatytq terminq ir s4lygq
nesilaikym4 priskaidiuoja delspinigius ir i5raSo s4skait4 faktUr4.
26. Depafiamento Finansq skyriaus darbuotojas yra atsakingas uZ lkines operacijos iraSym4
i Centro apskaitos registrus. Jei buvo pateikti ne visi apmokejimo dokumentai arba jie yra
netinkamai sutvarkyti, ir ndra galimybes to pakeisti, Departamento Finansq skyriaus darbuotojas
apie tai informuoja Centro direktoriq. Centro direktorius privalo i5 atsakingo uZ Sios [kines
operacijos paskesni4j4 kontrolg Centro darbuotojo pareikalauti pateikti paai5kinim4, paLymq, akt4
ar kit4 dokument4, kurio pagrindu suraSomas laisvos formos apskaitos dokumentas (buhalterine
paLyma). Taip uZtikrinamas teisingas [kines operacijos iraSymas iCentro apskaitos registrus.
27. Pirkimo iniciatorius arba Centro direktoriaus sudaryta komisija (sudetingiems
pirkimams) yra atsakingi uZ suteiktq prekiq, paslaugq ar darbq atitikti techniniams reikalavimams.
Centro atsakingas asmuo yra atsakin gas uL priimtq prekiq kieki.
28. Atlikdami ukines finansines operacijas kontroles procedDras vykdo:
28, 1. i5ankstinds finansq kontrolds:
28.I.1. Centro direktoriaus igalioti asmenys (Taisykliq 12 punktas);
28.1.2. pirkimo iniciatorius (Taisykliq l3 punktas);
28.1.3. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas ir centro pirkimo iniciatorius (Taisykliq
l4 punktas).
28.2. einamosios finansu kontrolds:
28'2.I' Centro vie5qjq pirkimq komisija ir pirkimq organizatoriai (Taisykliq 18 ir 19
punktai);
28.2.2. pirkimo iniciatorius (Taisykliq 19 punktas);
28.2.3. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas ir Centro administratorius, Centro
atsakingas asmuo ir pirkimq iniciatorius (Taisykliq 22 punktas).
28.3. paskesniosios finansq kontrolds:
28.3.1. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas ir pirkimq iniciatorius (Taisykliq 20
punktas);
28.3.2. pirkimq iniciatoriai, Centro atsakingi asmenys ir (ar) Centro direktoriaus
isakymu
paskirti asmenys pagal kompetencijq, taip pat Centro struktDriniq padalinirl darbuotojai pagal
kompetencij 4 Qaisyklilr+ 2l punktas) ;

28.3.3. Centro atsakingi asmenys ir pirkimq iniciatorius (Taisykliq 22 purktas);
28.3.4. Centro direktoriaus igaliotas asmuo ir pirkimq iniciatorius (Taisykliq 23 punktas);
28.3.5. pirkimq iniciatorius arba Centro direktoriaus sudaryta komisija (sudetingiems
pirkimams), Centro atsakingas asmuo (Taisykliq 27 punktas);
28.3.6. Deparlamento Finansq skyriaus darbuotojas (Taisykliq 24,25 ir 26 punktai).

IV SKYRIUS
MOKEJIMAI

29.

Piniginiq leSq apskaitos kontroles procediiros:

29.l. visus mokejimus pasiraSo

Centro direktoriaus isakymu paskirti Centro darbuotojai;
29.2. iplaukos, iSlaidos ir apskaitos registrq likudiai apskaidiuojami taip, kad atitiktq banko
s4skaitq likudius;
29.3. mokejimus apskaidiuoja ir pinigq pervedim4 atlieka skirtingi Deparlamento Finansq
skyriaus darbuotojai.

30. Mokejimo nurodymus ir mokejimo paraiSkas rengia Departamento Finansq skyriaus
darbuotojas. Mokejimams pagristi Departamento Finansq skyriui yra pateikiami Sie dokumentai:
30.1. sutardiq kopijos su Zyma,,Kopija tikra", s4skaitos fakt[ros, PVM s4skaitos fakturos,
i5ankstinio apmokejimo s4skaitos fakturos, prekiq (paslaugq) pirkimo pardavimo kvitai, suteiktq
paslaugq ir gautq prekiq priemimo perdavimo aktai, paslaugq ir prekiq sutartyse nurodytas avansas,
autorines sutaftys, avansines apyskaitos, isakymai, s4matos ir kiti apmokejimo dokumentai. prie5
atliekant mokejim4 s4skaitos faktUros, PVM s4skaitos faktUros ir kiti apmokejimo dokumentai bei
praSymai del apmokejimo turi bDti vizuoti Centro direktoriaus;
30.2. Centro direktoriaus ir Departamento Finansq skyriaus darbuotojo pasirasyti
apskaidiavimo , iSskaidiavimo, iSmokejimo ir kiti ZiniaraSdiai.
31. Pirkimo sutarti, sudarom4 raStu, turi vizuoti Centro Vie5qjq pirkimq komisijos
pirmininkas, pirkimo iniciatorius (ei iniciatorius
- padalinio darbuotojas, papildomai vizioja
Centro padalinio vadovas) ir sutartirenggs Centro darbuotojas.
32' Mokejimo pavedimus ir mokejimo paraiSkas pasiraSo Centro direktorius arba jo
isakymu
paskirti Centro darbuotojai.
33. Grynqjq pinigq operacijq Centras nevykdo. Komandiruodiq iSlaidos, darbo uZmokestis,
pirkimai ir kiti apmokejimai vykdomi per bank4 ir Valstybes biudZeto apskaitos ir mokejimo
sistem4 (toliau - VBAMS).
34. Centro administratorius uZtikrina isakymq, susijusiq su finansine veikla, pateikim4laiku
Departamento Finansq skyriui,
35. Buhalterines apskaitos registrq sudarymo kontroles procedtros:
35.1' Dkiniq operacijq ir rlkiniq ivykiq duomenq registravimui kompiuterineje laikmenoje
naudojami Sie apskaitos registrai: Materialiniq vertybiq dokumentq, Piniginirlle5q, Ilgalaikio turto,
Kitq dokumentq ir Bendrasis Zurnalas (toliau - specialieji Zumala). -Galutiniam apskaitos
dokumentq sisteminimui ir kaupimui specialiqjq Lurnalq pagrindu sudaroma DidZioji knyga.
Buhalterines apskaitos registrai iS kompiuterines laikmenos spausdinami pagalporeiki.
35.2' Depaftamento Finansq skyriaus darbuotojq pareigybiq apraSymuose nustatyta, kokias
apskaitos registrq formas jie rengia ir kokiu periodiskumu spausdina;
35'3' Apskaitos registrq duomenys sutikrinami su apskaitos dokumentais, sudarytus
apskaitos registrus pasira5o darbuotojai, atsakingi uZ jq sudarym4.
36. {sipareigojimq ir skolq apskaitos kontroles proced[ros:
36.1. isipareigojimai

ir

skolos pripaZistamos tai patvirtinandiais dokumentais, metq

pabaigoje inventorizuojami debitiniai ir kreditiniai
isiskolinimq likudiai;

36'2' po ketvirtines ar metines finansines atskaitomybes pateikimo analizuojamos
isipareigojimq ir skolq atsiradimo prieZastys. Jas analizuoja Centro diiektorius ir Departamento

Finansq skyriaus darbuotojas.
37. Atliekant mokejimus kontroles procedlras vykdo:
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.2, einamosios finansq kontrolds:
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ir 30 punktai);
37 .2.3. Centro Vie5qiq pirkimq komisijos pirmininkas, pirkimo iniciatorius (ei iniciatorius
strukt[rinio padalinio darbuotojas, papildomar vizuoja Centro strukturinio padalinio vadovas) ir
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37.3.
finansq kontrolds:
J7.3.1. Departamento Finansq skyriaus darbuotojai pagal kompetencij4
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faisykll]

35.2

Departamento Finansq skyliaus darbuotoja i pagal kompetencij4 (taisykliq 35.3
punktas);
17.3.4. Centro direktorius ir Deparlamento Finansq skyriaus darbuotojas (Taisyklil4 36.2
punktas).

V SKYRIUS
TARNYBTNTU KOMANDTRUOdT lsrArDV KONTROLE
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darbuotojo, kuris vyksta i komandiruotE, tiesioginio vadovo. fsakymai del komandiravimo derinami
su Departamento Finansq skyriaus darbuotoju, kuris nustato, ar tarnybinei komandiruotei pakaks
patvirtintq asignavimq.
39. Jei planuojamai tarnybinei komandiluotei pakanka le5q, Depaftamento Finansq skyriaus
darbuotojas vizuoja isakymo projekt4. Jei leSq nepakanka, Departamento Finansq skyriaus
darbuotojas vizuoja su pastaba, kad nurnatytai tarnybinei komandiruotei le5q nepakanka, ir isakymo
proj ekt4 gr4zina Centrui.
40, Keliones i tarnybing komandiruotg uZsienyje bilietq ir kitq reikalingq dokumentq
(draudim4, apgyvendinim4, vrzas ir kt.) uZsakym4 ir pirkim4 organizuoja Centro pirkimq
otganrzatotiai. Komandiruojamas asmuo Centro administratoriui arba PTS vyriausiajam specialistui
suteikia vis4 reikaling4 informacij4, susijusi4 su komandiravimu,
41. Suderintas isakymo del vykimo itarnybing komandiruotg projektas ne veliau kaip pries
5 darbo dienas (i5skyrus nenumatytus atvejus) iki iSvykimo i tarnybing komandiruotg dienos
pateikiamas Centro direktoriui,
42. Centro darbuotojas, gliZgs i5 tarnybines komandiruotes, ne veliau kaip per 3 darbo
dienas uZpildo avansing ataskait4 fiaisykliq 1 priedas) ir su dokumentais apie tarnybines
komandiruotes metu patirtas faktines iSlaidas pateikia Departamento Finansq skyriaus darbuotojui.
43. Tarnybiniq komandiruodiq iSlaidq kontroles procedtiras vykdo:
43. 1, i5ankstinds finansq kontrolds:
43.1.1. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas, Centro strukturinirl padaliniq vadovai,
Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas (Taisykliq 38 punktas).
43.2. einamosios finansq kontrolds:
43.2.1. Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas ir komandiruojamas
asmuo (Taisykliq 40 punktas);
43.2.2. Centro administratorius arba PTS vyriausiasis specialistas (Taisykliq 41 punktas)
43.3. paskesniosios finansq kontrolds:
43.3.1. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas (Taisykliq 42 punktas).

VI SKYRIUS
DARBUoToJU DARBo LAIKo rR DARBo

uZvrornsilo

ApsKAITA

44. Darbo laiko apskaitos Ziniara5diai pildomi vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintu
Darbo laiko apskaitos ZiniaraSdio pildymo tvarkos apra5u.
45. Darbo uZmokesti, vadovaudamasis darbo laiko apskaitos Ziniara5diais, Centro
direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais, apskaidiuoja Departamento Darbo uZmokesdio
apskaitos skyriaus darbuotojas. Prie5 iSmokant darbo uZmokesti, darbo uZmokesdio apskaidiavimo
ZiniaraStis turi buti pasira5ytas Centro direktoriaus, Ziniara5ti sudariusio ir sumas patikrinusio
Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus darbuotoj o.
46. Centro administratorius karlu su Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus
darbuotoju kiekvien4 menesi susitikrina turimus darbuotojq duomenis ir teikia juos Departamentui.
Departamento Darbo uZmokesdio apskaitos skyriaus darbuotojas iki einamojo menesio 5 d. uZpildo
nustaty'tos praejusio menesio formos Darbo uZmokesdio ir pareigybiq pokydio lentelg (Taisykliq 2
priedas).
47. Atliekant Centro darbuotojq darbo laiko ir darbo uZmokesdio apskait4 kontroles
proced0ras vykdo:
47. L iSankstinds finansq kontrolds:
47.1.1. Centro direktoriaus isakymu paskirti atsakingi Centro darbuotojai (Taisykliq 44
punktas).
47 .2. einamosios finansq kontrol6s:
47.2.I. Departamento Darbo uZrnokesdio apskaitos skyriaus darbuotojas ir Centro
direktorius (Taisykliq 45 ir 46 punktai);
47.3. paskesniosios finansq kontrol€s:
47 .3.1. Centro struktUrinir+ padaliniq vadovai.

VII SKYRIUS
TURTO APSKAITA
48. Centro materialusis ir nematerialusis turtas Centro direktoriaus isakymu yra paskirtas
administratoriui.
49. Centro administratorius, pasibaigus ketvirdiui, iki kito menesio 15 d. privalo suderinti
turto, uZ kuri jis atsakingas, s4raS4 su Departamento Finansq skyriaus darbuotoju, atsakingu uZ
materialiniq vertybiq apskait4.
50. AtleidZiant i5 pareigq ar keidiantis Centro administratoriui arba kitais nenumatytais
atvejais turi b[ti inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno Centro atsakingo asmens kitam
Centro atsakingam asmeniui arba Centro direktoriaus isakymu sudarytai komisijai (pagal reikalq
perdavimo ir priemimo dienos bUklg),
51. AtleidZiamam i5 pareigq Centro darbuotojui Centro administratorius iteikia atsiskaitymo
kortelg (Taisykliq 3 priedas), kurioje nurodoma, su kuriais Centro padaliniais jis privalo atsiskaityti.
ULpildyta atsiskaitymo kortele pateikiama Deparlamento Finansq skyriaus darbuotojui iki Centro
darbuotojo atleidimo dienos. AtleidZiamam Centro darbuotojui negr4Zinus jam patiketq materialiniq
vertybiq, jq likutine verte iSieSkoma teises aktq nustatyta tvarka. Kitais atvejais, kai nutr[ksta
Centro darbuotojo darbo santykiai su darbdaviu, Centro direktorius isakymu sudaro komisij4, kuri
patikrina, koks turtas buvo priskirtas fiuo naudojosi, disponavo) atleidLiamas Centro darbuotojas.
Jei nustatomas turlo trukumas, kornisija sprendZia del tr[kumq padengimo.
52. Centre inventorizacija atliekama vadovaujantis Inventorizacijos taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes I 999 m. birZelio 3 d. nutarimu Nr. 719
53. Centro turtu disponuojama, jis naudojamas, valdomas ir nura5omas, i5duodamas Centro
darbuotojams ir Centro darbuotojq grqLinamas Centro administratoriui, perduodamas departamentui
pavaldZioms istaigoms vadovaujantis Valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymu, PripaZinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybes ir

savivaldybiq turto nuraSymo, iSardymo ir likvidavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2001 m. spalio l9 d. nutarimu Nr. 1250 ir Centro direktoriaus nustatyta
tvarka".
54, Turto apskaitos kontroles procedDros:
54.1. viso turto judejimo (isigijimas, perdavimas, nuraSymas ir kt.) rodomas buhalterineie
apskaitoje;
54.2. veiksmai, susijg su turtu, fiksuojami buhalterineje apskaitoje tik juos atlikus;
54.3. turto nusidevejimas rodomas buhalterinej e apskaitoj e;
54.4. turtas skirstomas i grupes bei pogrupius ir ilgalaikiam turtui suteikiami inventoriniai
arba nomenklat[riniai numeriai ;
54.5. Centro administratorius tvarko jam patiketq materialiqjq vertybiq apskait4;
54.6 sudaromas kiekviename kabinete ir darbo vietoje esamo turto s4raSas ir uZ Centro
padalinio vadovo nurodyt4 gaut4 turl4 (turejim4) pasiraSo tame kabinete ir darbo vietoje dirbantis
asmuo. UZ bendro naudojimo patalpose esantiturt4 atsako Centro administratorius.
55. Atliekant materialiojo ir nematerialiojo turto apskait4 kontroles procedtiras vykdo:
55.f . i5ankstinds finansq kontrolds:
55.1,l. Centro administratorius (Taisykliq 48 punktas),
55,2. einamosios finansq kontrolds:
55.2'1' Departamento Finansq skyriaus darbuotojas, atsakingas uL turto apskait4
(Taisykliq 54.1,54.3 ir 54.4 punktai);
5 5 .2.2. Centro administratorius (Taisykliq 54. 6 punktas).
55.3. paskesniosios finansq kontrol6s:
55.3.1. Centro direktoriaus isakymais sudarytos komisijos (Taisykliq 49,50,51,52 ir 53
punktai);
55.3.2. Departamento Finansq skyriaus darbuotojas, atsakingas uZ turto apskait4
flaisykliq
54.2 punktas).

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56' Visi finansq kontroles funkcijas atliekantys Centro darbuotojai privalo bDti

supaZindinti su Taisyklemis ir jomis vadovautis.
57. Centro darbuotojas, pastebejgs Siq taisykliq paZeidimus, apre
tiesiogini savo vadov4.

raStu

tai privalo informuoti

58. Centro darbuotojai, atsakingi uZ finansq kontroles proceduras, atsako Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

