
PATVIRTINTA
Elektlenq sav. Vievio loplelio-darielio
,,Eglut6" direktoriaus 2020 m, rugsejo 23 d.

isakymu Nr. 7V-

vrDAus KONTRO_LES.IGYT/ENpTNTMO.ELEKTRENU SAV. VTEVTO LOPSELYJE-
DARZELYJE,,EGLUTE" TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vidaus kontroles igyvendinirno Elektrenq sav. Vievio lop5elyje-darlelyje,,Eglute" tvarkos
apra5e (toliau - Apra5as) detalizuojamas Elektrenq sav. Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglute" vidaus
kontroles politikos turinys, apra5orni vidaus kontroles tikslai, principai, elementai, dalyviai, vidaus
kontroles anahze ir vertinimas bei reglamentuojarna intbrrnacijos apie vidaus kontroles
igyvendinim4 Elektrenq sav. vievio lop5elyj e-d ari,elyje,,Eglute" teikimo tvarka.

2. Vidaus kontroles igyvendinirno Elektrenq sav. Vievio lop5elyje-darZelyje ,,Eglute" (toliau -
|staiga) tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansq ministro 2O2O nt.
birZelio 29 d. fsakymu Nr'.1K-195 ,,Del Vidaus kontroles igyvendinimo vie5ajame juridiniame
asmenyje", atsiZvelgiant i veiklos ypatumus ir veikl4 leglamentuojandius istatymus bei kitus teises
aktus.

3. AplaSe vartojamos s4vokos suplantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos Respublikos
vidaus kontroles ir vidaus audito istatyrne (toliau - |statymas) ir Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatyrne.

II SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES POLITIKA

4. Vidaus kontroles politik4 [staigos direktorius nustato remdamasis [staigos rizikos (toliau -
rizlka) vertinimu, atsiZvelgdamas i |staigos veiklos ypaturnus, vidaus kontroles politikos pritaikym4
fstaigai ir vadovaudarnasis |statyme ir Apra5e vidaus kontroles politikos nustatymui keliarnais
reikalavimais. Rizika yra vertinama siekiant nustatyti rizikos veiksnius ir parinkti vidaus koltroles
priernones jiems valdyti.

5. Istaigos direktoriaus nustatoma ir tvirtinama vidaus kontroles potitika turi apimti:
5.1. |staigos veikl4 reglamentuojandiq lstatymq ir kitq teises aktq s4ras4;
5.2, vidaus kontroles principus;
5.3. vidaus kontroles elementus;
5.4. nuorodas I fstaigos dokumentus (nuostatus, pareigybiq apra5ymus ir kitus

kuliuose nustatytos vidaus kontroles dalyviq pareigos ir atsakomybe;
dokumentus),

5.5. vidaus kontroles igyvendinirn4 |staigoje reglamentuojandiq dokumentq (tvarkos apra5q,
taisykliq, instrukcijq ir kitq dokumerrtq) s4ra54;

5.6. vidaus kontroles analizes ir vertinimo apra5ym4;
5.7. vidar-rs kontroles politikos keitimo (tobulinimo) apr-a5ym4.
6. AtsiZvelgiant i nuolat kintandias |staigos ekonomines, reguliavimo ir veiklos s4lygas,

rizikos vertinimas turi bDti atliekamas nuolat ir (arba) periodiskai. Del Sios prieZasties ,iAurt
kontroles politikos turinys turi buti nuolat perZilrinTas ir atnaujinamas.

III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLE

PIRMASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES TIKSLAI IR IGYVENDINIMAS
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7. fstaigos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose fstaigai numatytq

tikslq, kuria vidaus kontrolg pagal vidaus kontroles tikslus, nustatytus:
7.1. fstatymo 4 straipsnio I dalies l punkte, - taip, kad veikla bltq vykdoma teisds aktq,

reglamentuojandiq Istaigos veikl4, ir kitq istatymq, kuriq taikymas yra privalomas visiems
vieSiesiems jr"rridiniams asmenims, nustatyta tvalka;

7.2.lstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, - taip, kad turtas blttl saugomas nuo sukdiavimo,
iS5vaistynro, pasisavinimo, neteiseto valdyrno, naudojin-ro ir disponavimo juo ar kitq neteisettl
veikq;

7.3. istatyrno 4 straipsnio I dalies 3 punkte, - taip, kad veikla bltq vykdoma laikantis
patikir-no finansq valdyrno principo, grindZiamo:

7.3.1. ekonomi5kumu, kuris suprantamas kaip minimalus i5teklitl panaudojimas uZtikrinant
vykdon-ros veiklos kokybg;

1 .3.2. efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamq iSteklil] ir vykdomos veiklos
(kiekio, kokybes ir laiko poZifiriu) santykis;

1 .3.3. rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytq veiklos tikslq ir planuotq rezultatq
pasiekimo lygis;

7.4. [statymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte, - taip, kad [staigos teikiarna infonnacija apie
finansing ir kit4 veikl4 b[tq patikima, aktuali, iSsami ir teisinga.

8. Siekiant vidaus kontroles tikslq, kuriama ir uZtikrinama veiksminga |staigos vidaus
kontrole, kurios dalis yra finansq kontrole. Finansq kontrole |staigoje atliekama vadovaujantis

|staigos direktoriaus patvirtintomis finansq kontroles taisyklemis, reglamentuojandiomis finansq
kontroles organizavim4 fstaigoje ir finansq kontrolg atliekandirl darbuotojq pareigas il atsakomybg,
laikantis tokio nuoseklumo:

8.1. i5ankstine finanstl kontrole, kurios paskirtis - pliimant arba atmetant sprendimus,
susijusius su turto panaudojimu, pde5 juos tvirtinant [staigos direktoriui, nustatyti, ar flkine
operacija yra teiseta, ar dokumentai, susijg su ukines operacijos atlikimu, yra tinkan,ai parengti il ar
jai atlikti pakaks patvirtiritq asigriavimq,

8.2. einatnoji finansq kontrold, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkarnai ir laiku bltq
vykdomi lstaigos direktoriaus priimti sprendimai del turto panar,rdojimo;

8.3. paskesne fiuatisq kontrole, kurios paskirtis - nustatyti, kaip yra !vykdyti fstaigos
direktoriaus priimti sprendirnai del turto panaudojimo.

9. fstaigos apskait4 organizuoja uZ finansq kontrolE atsakingi |staigos direktorius ir jo paskirti
pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai (toliau kartu - darbuotojai). [staigos direktorius paskiria
darbuotoj4, kuriam pavestos atlikti vyliausiojo buhalterio (buhaltelio) funkcqos, atsakingu uZ
i5ankstinE finansrl kontrolE. Tas pats darbuotojas negali blti paskirtas atsakingu ir uZ iSankstinE, ir
uZ paskesng finansq kontrolg.

10. Vidaus kontlole |staigoje fgyvendinama atsiZvelgiant i |staigos veiklos ypatumus (kuriuos
lenria jo olganizacine struktlra, dydis, reguliavimo lygis, rizlka, veiklos aplinka, suddtingun,as,
veiklos sritis ir kiti ypatumai), laikantis vidaus kontroles principtl, apin-rant vidaus kontrolds
elementus, nustatant |staigos direktoriaus, vidaus kontroles igyvendinimo prieZilrq atliekandiLl
dalbuotojq ir vidaus auditoriq pareigas, integruojant vidar"rs kontrolg i |staigos veiklE, apimant
pagrindinius valdymo procesus (planavirn4, atlikim4 ir stebdsen4), nuolat tobulinant ir keidiant
vidaus kontrolg atsiZvelgiant i pokydiLrs.

ANTRASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES PRINCIPAI

I 1. [staigos direktorius, siekdamas strategir-rio planavirno dokumentuose [staigai nurlatytq
tikslq, igyvcndina vidaus kontrolg laikydaniasis vidaus kontroles principq, nustatytq |statymo 5

straipsnyje.

TREEIASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES ELEMENTAI
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12' |staigos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose |staigai n,matyttl
tikslq, igyvendina vidaus kontrolg, apimandi4 vidaus kontroles elementus, nustatytus lstatyno 6straipsnyje.

13. Vidaus kontrole |staigoje veiksmingai igyvendinama pagal kiekvien4 vidar.rs kontroles
element4 ir ji apibldinandius principus - priemones, kuriomis Istaiga siekia savo tikslq.

14. Kontroles aplink4 apibtrdina Sie principai:
14.1. profesinio elgesio principai ir taisykles - fstaigos direktorius ir clarbuotojai laikosi

prol'esinio elgesio principq ir taisyklitl, vengra vie5rjq ir ptivadiq interesq konflikto, fstaigosdirektorius formuoja teigiarn4 darbuotojq poZi[r! ! vidaus kontrolg;
14.2. kompetencija - [staigos siekis, kad darbuotojai turetq iirku,r4 kvalifikacij4, pakapkamai

patirties ir reikiamq ig[dziL] savo funkcijoms atlikti, pareigoms igyvendinti lr aisat omybci uZ
vidaus kontrolE suprasti;

14'3, valdymo filosofija ir vadovavirno stilius - |staigos clirektorius palaiko vidaus kontrolE,
nustato politik4, procedllras ir fbrmuoja praktik4, skatinandi4 ir motyvuojaldi4 darbgotojus siekii
geriausiq veiklos rezultatq, pliZilri, kaip fgyvenclinama vidaus kontrolL;

14.4. organizacine stuuktlra - [staigoje patvirtinarna organizacine struktlra, kurioje
nustatomas pavaldumas il atskaitingumas, pareigos vykdant |staigos veikl4 ir igyvendinant vidaus
kontrolg. Organizacine struktlra detalizuojama pareigybiq s[rase, padaliniq nuostatuose ir
darbuotojq pareigybiq apla5ymuose;

14.5. personalo valdymo politika ir praktika - [staigoje formuojama tokia pelsonalo politika,
kuri skatintq pritraukti, ugdyti ir iilaikyti kompetentirrgus darbuotojus.

15. Rizikos vertinimE apibldina Sie principai:
15.1. rizikos veiksniq nustatymas - nustatomi galirni rizikos veiksniai (iskaitant korupcijos

rizikq), turintys itakos |staigos veiklos tikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir jvertina,ri pokydlai,
galintys reik5niingai paveikti vidaus konh'olg jstaigoje liSores aplinkos (teisinio ,.grliurir.,o,
ekonorniniq, fiziniq veiksniq) pokydiq vertinirr,as, lstai[os inisijos, organira.ires struktlros ir kitq
pokydiq vertirrin-ras). |staigos strateginio planavimo d&urnentuose ai5kiai iBkelti |staigos veiklos
tikslai padeda tinkamai nustatyti ir lvertinti su jais susijusius rizikos veiksnius. nizikai .ustatyti
sudaromas rizikos veiksniq s4ra5as;

15.2. rizikos veiksniq analize - iveltinamas nustatytq rizikos veiksniq reiksmingumas ir jq
pasireiskimo tikimybe bei poveikis veiklai. Atliekant rizii<os veiksniq urrilirE rizikoi veiks,iai
sugrupuojarni pagal jq svarb4 |staigos veiklai;

15'3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojama rizika, kurios valclyti ner.a
poreikio ar galirnybes (gali buti toleruojama nereik5min ga rizika, kurios pasirei5kimo tikimybe
rnaLa, o priemoniq lizikai naLinti sqnaudos yra dideles);

15.4. teagavirno i rizlkEnumatymas - priimami sprenclimai del reagavimo i reik5m ing4rizikq,
kulios pasirei5kimo tikirnybe didele (numatomor pri.roones rizikai maLinti iki toleluojamos
rizikos). Galimi reagavimo i rizikabldai:

15'4'1. rizikos maZinimas - veiksmai, kr.rriais siekiama sumaZinti rizikos pasireiskirno
tikimybq ir (ar) poveiki veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika maZinama nusratant papildomas
kontroles priemones (tobulinant veiklos sridirl procesus). Prireikus parengiarnas rizikos valdymo
planas, nutnatant jame rizikos maZinirno priernones, jtl lgyvendinimo teiminus ir atsakingus uZ
priemoniq !gyvendinim4 darbuotojus;

15.4.2. rizikos perdavin.ras - rizikos perdavimas trediosioms Sal inr s (pavy zdZiui, draudZi ant ar
perkant tant tikras paslaugas);

15.4.3. rizikos toleravimas -
poveikis veiklai nevirSija nustatytos
maZinti;

15.4.4. rizikos vengimas - [staigos veiklos (ar
priemonemis neimanoma sumaZinti veiklos rizikos iki

16. Kontroles veikl4 apibudina Sie principai:

rizikos prisiernirnas, kai rizikos pasireiskimo tikirnybe ir
toleruoja,ros rizikos ir nesiirna,ia jokiq veiksrnq rizikai

jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdyrno
toleruojamos rizikos.
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16.1. kontroles priemoniq parinkimas il tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizikE iki
toleruojamos rizikos,raZinancios ko,trolds priemonds:

16,1.1. fgaliojirnq, leidimq suteikimas - uZtikrinama, kad bltq atliekamos tik [staigosdirektoriaus nustatytos pr.ocedfiros;
16'I'2. prieigos kontrole - sttmaZinama nzika, kad turtu ir dokumentais naudosis nelgalioti

(nepaskilti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteisetq veiktl;l6'l'3' funkcijq atskyrirnas - |staigos uZdaviniai i. rrnk.los p.isLiriami atitinkanloms
darbuotojq pareigyberns, kad darbr,rotojui (-arns) nebutq pavesta kontroliuoti visrl funkcilq (leidirno
suteikirno, atlikirno, registravimo ir patikrinirno), siltiant sumaZinti klaidq, opguriiq'ir kitq
rreteisetq veikq rizika,;

16'l'4, veiklos ir rezultatq perZi[ra - periodi5kai perZi[rin,os veiklos sritys, procesai ir
rczultatai, siekiant uZtikrinti jLI atitikti istaigos tikslarns ir reikalavirnarns, vertinarna veikla
teisetumo, ekonomiSkumo, efektyvutno ir rezultatyvumo poZi[riu, palyginami ataskaitinio
laikotarpio veiklos rczultatai su planuotais ir (arbaj praejusio ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatais,

16' 1'5. veiklos prieZilra - priZiulima [staigos veikla (uZduoditl skyrimas, perZilra ir
tvirtinirnas), kad kiekvienam clalbuotojui bttq ailtiai nustatytos jo pareigos ir aisakolrybe,
sistemingai priZiurimas kiekvieno darbuotojo dartras, plireikus perioalsiui uz ji atsiskaitoma;

16'2. technologryq naudojimas - parenkama irl tobulinarna technotoguu veikla (valdymo ir
kontroles mechatrizmq, uZtikrinandiq fstaigos infonnaciniq technolog,lq sist-emq veikl4 bei tinkagr4
nustatytq veiklos priemonitl kontlolg, klrimas, saugos politifos taikymas, informaciniq
technologijq lsigijimo, prieZi[ros ir palaikymo procesq konir.ole ir kita veikla);

16'3' politikLl ir proced[r'q taikymas - kontroies veikla igyvendinama taikant atitinkamas
[staigos politikas ir plocedlras. Viclar-rs kontrole reglamentuojama nustatant fstaigos tikslus,
organizacing struktDr4, veiklos sritis ir vidaus kontroles pro..dlrru, (pavyzdLiur, str-r-rkturinese
schemose, politikose, tvatkq aprasuose, taisyklese ir kituose d-okumentuor.). 

'
17. Informavir,4 ir kornunikacii4 apibDdi,a sie prirrcipai:
I 7' l . infonnacijos naudojirnas - |staiga gallna, rengia ir naudoja aktuali4, iSsarni4, patikirn4 ir

teis-ing4 informacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikaiavimus ir palaikandi4 vidaus kontroles
veikirn4;

ll '2' vidaus kornunikaclja - uenutrtlkstamas informacijos peldavimas |staigoje, apinantis
visas |staigos veiklos sritis ir organizacing str-ukt[r4. Tiek [staigos direktorius, ii.t au.uroiojai turiblti infbrmuoti apie veiklos rezultatus, pokydius, rizik1 ir vidar.rs kontroies veikim4. vidaus
informacijos vartotojai turi tarpusavyje keistis informacija; 

'

17'3' isoles komunikacija - informacijos perdavimas i5ores informacijos valtotojams ir
infbnnacijos gavimas i5 jq naudojant [staigoj. lal.giur komunikacijos priemones.

18. Stebesen4 apibldina Bie principai:
18'1' nuolatine stebesena ir'(ar) periodiniai vertinimai - atliekama reguliari [staigos valdylroir plieZillros veikla ir (ar) atskili vertinimai, siekiant nustatyti, ar vilaus kontrole fstaigoje

igyvendinarna pagal fstaigos direktoriaus nnstatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka
pasikeitusias veiklos s4lygas:

l8'l'l' nuolatine stebesena- integruota ikasdieng |staigos veikl4 ir atliekama darbuotojarns
vykdant reguliari4 (atitinkamq fstaigos veikios sridir-1) 

.valJymo 
ir prieZiuros veikl4 bei kitus

veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas);
18'l '2' periodiniai vertinimai - jq apimt! ir daZnurn4 lemia |staigos rizikos vertinimas ir

nuolatines stebesenos rezultatai (nustadius tur1 iik,r. veiklos trlkumus)."Jie d,aLniar-rsiai atliekami
vidaus auditoriq ir kitq |staigq audito vykdytojtl;

l8'2' tr[kurnul vertinimas ir pratresimas apie juos - apie vidaus kontroles tr[kumus [staigoje,nustatytus nuolatines stebesenos ir (ar) periodiniq vertinimq metu, turi buti informuota, lrtJigt,direktorius ir kiti sprendirnus priimantys clarbuoto.jai,

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VIDAUS KONTROLES DALYVIAI
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19. Vidaus kontroles dalyviai ir jq kompetencija nustatyta fstatymo 7 straipsnyje.
20, |staigos direktolius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose fstaigai numatyttl

tikslq, organizuoja vidaus kontroles ktrim4 ir' fgyvendinim4 |staigoje:
20.1. paskiria vidaus kontroles potitikos rengej4 (-us) ir (arba) rengirn4 koordinuojandins

Istaigos darbuotojus;
20.2. priLinri vidaus kontroles politikos rengimo proces4;
20. 3 . paski ri a vi daus kon trol es i gyvendin i mo pri eZilrr4 atl i ekandius darbuotoj us ;
20.4. uZtikrina, kad bltq palalinti vidaus kontroles lgyvendinimo prieZilr4 atliekarrdiq

darbuotojr4, vidaus auditoriq ir kitq |staigq audito vykdytojq nustatyti vidaus toltroles tlikr-unai ir
jq atsiradim4 lemiantys veiksniai;

20.5. ultlkrina, kad uZ vidaus kontroles lgyvendinim4 atsakingais nebrlttl paskirti lstaigos
vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai;

20.6. ultikrina, kad kiekvienais metais bfltq atliekama vidaus kontroles analize ir vertinimas,
atsiZvelgiant i vidaus kontroles stebesenos rezultatus.

21. Vidaus kontroles igyvendinimo prieZilr4 atliekantys darbuotojai pliZi[r'i viclaus kontroles
igyvendininiq [staigoje il jos atitikti [staigos direktoriaus nustatytai vidaus kontroles politikai,
atlikdami nuolatinE stebdsen4, apimandiq kiekvien4 vidaus kontroles element4. Jie teikia |staigos
direktoriui infonlacij4 apie vidaus kontroles ir rizikos valdym4, vidaus kontroles politi[os
igyvendinimo trr:kumus ir rizikos veiksnius.

22. Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus audit4, tiria il vertina vidaus kontrolg |staigoje ir teikia
fstaigos direktoriui, rekomendacijas del vidaus kontroles tobulinimo.

IV SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ANALIZtI IR VERTINIMAS

23. fstaigos direktorius uZtikrina, kad kiekvienais metais butq atliekarna vidaus kontroles
analtze, apirnanti visus vidaus kontroles elernentus, kurios metu bltq lvertinarni |staigos veiklos
trfrkuurai, pokydiai, atitiktis nustatytierns reikalavinTams (ar vidaus kontrole Istaigoje jgyvendinama
pagal |staigos direktoriaus nustatyt4 vidaus kontroles politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos
s4lygas), vidaus kontroles igyvendinimo prieZiDr4 atliekandiq darbuotojq pateikta informacija,
vidaus ir kitq auditq rezultatai ir numatomos vidaus kontloles tobulinimo pii.rion"r.

24. |staigos vidaus kontrole vertinama:
24.1. labai gelai - jei visa rizika yra nustatyta il valdorna, vidaus kontrolds trhkunq nerasta;
24.2. getai - jei visa rizika yra nustatyta ir valcloma, bet yra vidaus kontroles trlkurnq,

netulindiq neigiamos ftakos viesojo juridinio aslnens veiklos rezultatams;
24.3. patenkinamai - jei visa rizlka yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos valdyrno yra

vidaus kontroles trukumq, kurie gali tuleti neigiam4 itak4 viesojo juridinio aslnens veiklos
rezultatams;

24.4' silpnai - jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus
kontroles trukumai daro neigiam4 itak4 fstaigos veiklos rezultatams.

25. Atlikus vidaus kontroles analizg ir vertinim4, [staigos direktorius gali sillyti vidaus alclito
tarnybai atlikti ta,r tikrq ]staigos veiklos sridiq vidaus auditE.

26. Vidaus kontrole |staigoje nuolat tobnlinama, atsiZvelgialt i viclaus kontroles analizes ir
vertininro rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasitryrnus).

V SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

27. |staigos direktoriaus informacijos apie vidaus kontroles igyvenclinirn4 istaigoje teikirno
Lietuvos Respublikos finausq rninisterijai tikslas - |staigos direktoriaus atsiskaitylias"uZ vidaus
koutroles igyvendinim4 f staigoj e.
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29. [staigos direktorius apie vidaus kontroles igyvendinimq [staigoje teikia 5i4 informacij4:
29.1. ar [staigoje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;
29.2. kaip fstaigoje kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atilinkanti vidaus kontroles

principus ir apimanti visus vidaus kontroles elementus;
29.3. ar atliekama vidaus kontroles analize, apimanti visus vidaus kontroles elementus,

ivertinami [staigos veiklos trtikumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams;
29.4. ar paSalinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZiflrq atliekandiq darbuotojq, vidaus

auditoriq ir kitq [staigq audito vykdytojq nustatyti vidaus kontroles triikumai ir jq atsiradimq
lemiantys veiksniai;

29.5. [staigos vidaus kontroles vertinimas.


