
PATVIRTINTA
TelSiq meno mokyklos direktoriaus
2021 m. balandZio 1 d. isakymu Nr. V-10

TELSIU MENO MOKYKLOS VIDAUS KONTROLES POLITIKOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus kontroles politika parengta pagal Vidaus kontroles igyvendinimo vie5ajame
juridiniame asmenyje tvarkos apra5o (patvirlinta Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m.
bttLelio 29 d. lsakymu Nr. 1K-195) (toliau - Apra5as) reikalavimus ir TelSiq meno mokyklos
Finansq kontroles taisyklemis patvirtintomis 2020 m. gruodZio 4 d. lsakymu Nr. v-3g ir ,,vidaus
kontroles politikos igyvendinimu mokykloje" apraSu, patvirtintu 2020 gruodLio 4 d. direktoriaus
isakymu Nr. V-38;

2. Apra5e vartoj amos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos Respublikos
vidaus kontroles ir vidaus audito istatyme (toliau - {statymas) ir Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatyme.

3. Vidaus kontroles politik4 TelSiq Meno mokyklos direktorius nustato atsiZvelgdamas i
Meno mokyklos veiklos ypatumus, vidaus kontroles politikos pritaikym4 Meno mokyklai,
remdamasis Meno mokyklos rizikos (toliau rizika) vertinimu ir vadovaudamasis {statyme ir
Apra5e vidaus kontroles politikos nustatymui keliamais reikalavimais.

4. Vidaus kontroles politika apima:
4.1.Meno mokyklos veikl4 reglamentuojandiq istatymq ir kitq teises aktq s4ra54(1 priedas);

4.2. Darbuotojq, atsakingq uZ ,,Meno mokyklos veikl4 reglamentuojandiq istatymq ir kitq
teises aktq sqra5o" parengimq ir papildymus sqra5q (2 priedas);

4.3. vidaus kontroles principus;
4.4. vidaus kontroles elementus;
4.5. Nuorodq i Meno mokyklos

dokumentus), kuriuose nustatytos vidaus
priedas);

dokumentus (nuostatus, pareigybiq aprasymus ir kitus
kontroles dalyviq pareigos ir atsakomybe, s4ra54 (3

4.6. Darbuotojq, atsakingq uZ,,Nuorodq iMeno mokyklos vidaus dokumentus (nuostatus,
pareigybiq apraSymus ir kitus dokumentus), kuriuose nustatytos vidaus kontroles dalyviq pareigos
ir atsakomybe, s4raSo" parengim4 ir papildymus (pasikeitus iiems dokumentams, jrasant naujai
patvifiintus ar kt.) s4ra54 (4 priedas);

4.7. vidaus kontroles igyvendinim4 Mano mokykloje reglamentuoj andiq dokumentq
(tvarkos apraSq, taisykliq, darbo reglamentq, instrukciiq ii kitq dokumentq) s4ra54 (5 priedas);

4.8. Darbuotojq, atsakingrl uZ ,,Vidaus konrroles lgyvendinim4 Meno mokyklos
reglamentuojandiq dokumentq (tvarkos aprasq, taisykliq, darbo reglamentq, instrukcijq ii kitq
dokumentq) s4raSo" parengim4 ir papildym4 (pasikeitus siems dokumentams, lrasant naujai
patvitintus ar kt.) s4ra54 (6 priedas);

4.9. vidaus kontroles analizes ir vertinimo apraSym4;
4.10. vidaus kontroles politikos keitimo (tobulinimo) aprasym4.
5. AtsiZvelgiant i nuolat kintandias Mano mokyklos ekonomines, reguliavimo ir veiklos'

sqlygas, rizikos vertinimas turi blti atliekamas nuolat ir (arba) periodiSkai. bel Sios prieZasties
vidaus kontroles politikos turinys turi biiti nuolat perZiiirimas ir atnaujinamas.

II SKYRIT]S
VIDAUS KON'l'ROLI,IS TIKSLAI tR IGYVENDINIMAS



6. Meno mokyklos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Meno
mokyklos numatytq tiksh+, kuria vidaus kontrolg pagal vidaus kontroles tikslus:

6.1. taip, kad veikla butq vykdoma teises aktq, reglamentuojandiq Meno mokyklos veikl4,
ir kitq !statymq, kuriq taikymas yra privalomas visiems viesiesiems juridiniams asmenims, nustatyta
tvarka;

6.2. taip, kad tut'tas bttq saugomas nuo sukdiavimo, iS5vaistymo, pasisavinimo, neteiseto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitq neteisetq veikq;

6.3-3- rezrltaryvumu, kuris suprantamas kaip nustatytq veiklos tikslq ir planuotq
rezultatq pasiekimo lygis:

6.4. . taip, kad Meno mokyklos teikiama informacija apie finansing ir kit4 vykdom4 veikl4
b[tq patikima. akruali. iSsami ir teisinga.

7. Siekiant vidaus kontroles tikslq, kuriama ir uZtikrinama veiksminga Meno mokyklos
vidaus kontrole, kurios dalis yra finansq kontrole. Finansq kontrole Meno mokykloje atliekama
vadovaujantis Meno mokyklos direktoriaus patvirlintomis finansq kontroles taisyklemis,
reglamentuojandiomis finansq kontroles organizavim4 Meno mokykloje ir finansq Lort.olg
atliekandiq darbuotojq pareigas ir atsakomybg, laikantis tokio nuoseklumo:

7.1. i5ankstine finansq kontrole, kurios paskirtis - priimant arba atmetant sprendimus,
susijusius su turto panaudojimu, prie5 juos tvirlinant Meno mokyklos direktoriui, nustatlti, ar [kine
operacija yra teiseta, ar dokumentai, susijg su [kines operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar
jai atlikti pakaks patvirrintq asignavimq:

7.2. einamoji finansq kontrole, kurios paskirtis - uZtikrinti, kad tinkamai ir laiku butq
vykdomi Meno mokyklos direktoriaus priimti sprendimai del turlo panaudojimo;

7.3. paskesne finansq kontrole, kurios paskirtis - nustatyti, kaip yra ivykdyti Meno
mokyklos direktoriaus priimti sprendimai del turto panaudojimo.

- 8. Atsi2velgdami I Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birlelio 29 d. isakym4Nr. IK-195 ,,Del vidaus kontroles lgyvendinimo viesajame juridiniame asmenyje", mokykla
vadovaujasi atnaujintu ,,vidaus kontroles politikos igyvendinimu mokykloje" apraEu, patvirtintu
2020 gruodLio 4 d. direktoriaus isakymu Nr. V-38;

6.3. taip, kad veikla butq vykdoma laikantis patikimo
grindZiamo:

finansq valdymo principo,

6.3.1. ekonomiikumu, kuris suprantamas kaip minimalus i5tekliq panaudojimas
uZtikrinant vykdomos veiklos kokybg;

6.3.2. efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias
veiklos (kiekio, kokybes ir laiko poZilriu) santykis;

naudojamq i5tekliq ir vykdomos

III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES PRINCIPAI

9. Meno mokyklos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Meno
mokyklai numatytq tikslq, igyvendina vidaus kontrolg laikydamasis 5iq vidaus kontroles principq:

9.1. tinkamumo - vidaus kontrole pirmiausia turi buti igyvendinama tose Meno mokyklos
veiklos srityse, kuriose susiduriama su didZiausia rizika;

9.2. efektyvumo - vidaus kontroles igyvendinimo s4naudos neturi vir3yti del atliekamos
vidaus kontroles gaunamos naudos;

9.3. rezultatyvumo -turi buti pasiekti vidaus kontroles tikslai;
9.4. optimalumo - vidaus kontrole turi blti proporcinga rizikai ir neperlekline;
9.5. dinamiSkumo vidaus kontrole turi biiti nuolat tobulinama atsiZvelgiant i

pasikeitusias Meno mokyklos veiklos sqlygas;
9.6. nenutrlkstamo funkcionavimo - vidaus kontrole turi biiti lgyvendinama nuolat.



IV SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES ELEMENTAI

I 0. Meno mokyklos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Meno
mokyklai numatytq tikshl, fgyvendina vidaus kontrolg, apimandi4 Siuos vidaus kontroles elementus:

10.1. kontroles aplink4 Meno mokyklos organizacing struktiirq, vatdym4, personalo
valdymo politik4, vadovq, darbuotojq prolesinio elgesio principus ir taisykles, kompetencijq ir kitus
veiksnius, turindius itakos vidaus kontroles !gyvendinimui ir kokybei;

10.2. rizikos vertinim4 - rizikos veiksniq nust atym4 ir analizg;
10.3. kontroles veikl4 Meno mokyklos veikl4, kuria siekiama sumaZinti neigiam4 rizikos

veiksniq poveiki Meno mokyklai ir kuri apima igaliojimq, leidimq suteikim4, funkcijq atskyrim4,
prieigos prie turlo ir dokumentq kontrolg, veiklos ir rezultatq perLiir4, veiklos prieZilr4 ir kitq
Meno mokyklos direktoriaus nustatytr.l reikalavimq laikym4si;

10.4. informavim4 ir komunikacij4 su vidaus kontrole susijusios aktualios, issamios,
patikimos ir teisingos informacijos gavim4 ir teikimq laiku vidaus ir ilores informacijos
vaftotojams;

10.5. stebesen4 nuolatini ir (arba) periodini stebejim4 ir vertinim4, kai analizuojama, ar
vidaus kontrole Meno mokykloje igyvendinama pagal Meno mokyklos direktoriaus nustatyta
vidaus kontroles politikq ir arji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas.

11. Vidaus kontrole Meno mokykloje veiksmingai lgyvendinama pagal kiekvienq vidaus
kontroles element4 ir ji apibtidinandius principus priemones, kuriomis Meno mokykla siekia savo
tikslq.

12. Kontroles aplink4 apib[dina 5ie principai:
12.1. profesinio elgesio principai ir taisykles Meno mokyklos direktorius ir darbuotojai

laikosi profesinio elgesio principq ir taisyktiq, vengia viesqjq ir privadiq interesq konflikto, Meno
mokyklos direktorius formuoja teigiam4 darbuotojq poZiur! i vidaus kontrolg;

12.2. kompetencija - Meno mokyklos siekis, kad darbuotojai turetq tinkam4 kvalifikacij4,
pakankamai patirlies ir reikiamq igldZiq savo funkcijoms atlikti, pareigoms lgyvendinti ir
atsakomybei uZ vidaus kontrolg suprasti;

12.3. valdymo filosofija ir vadovavimo stilius - Meno mokyklos direktorius palaiko vidaus
kontrolg, nustato politik4, procedtras ir formuoj a praktik4, skatinandi4 ir motyvuojandi4
darbuotojus siekti geriausiq veiklos rezultatq, priZilri, kaip igyvendinama vidaus kontrole;

12.4. organizacine struktlra - Meno mokyktoje patvidinama organizacine struktlra,
kurioje nustatomas pavaldumas ir atskaitingumas, pareigos vykdant Meno mokyklos veikl4 ir
igyvendinant vidaus kontrolE. Organizacine struktiira detalizuojama pareigybiq sqra5e, padaliniq
nuostatuose darbuotojq pareigybiq apra5ymuose;

12.5. personalo valdymo politika ir praktika Meno mokyklos formuoj ama tokia
personalo politika, kuri skatintq pritraukti, ugdyti ir iSlaikyti kompetentingus darbuotojus.

13. Rizika yra vertinama siekiant nustatyti rizikos veiksnius ir parinkti vidaus kontroles
priemones jiems valdyti. Rizikos vertinim4 apibiidina Sie principai:

13.1. rizikos veiksniq nustatymas - nustatomi galimi rizikos veiksniai (iskaitant
korupcijos rizikq), tu ntys itakos Meno mokyklos veiklos tikslq siekimui. Taip pat nustatomi ir
ivertinami pokydiai, galintys reik5mingai paveikti vidaus kontrolE Meno mokykloje (iSores aplinkos
(teisinio reguliavimo, ekonominiq, fiziniq veiksniq) pokydiq vertinimas, Meno mokyklos misijos,
organizacines strukturos ir kitq pokydiq vertinimas). Meno mokyklos strateginio planavimo
dokumentuose aiSkiai i3kelti Meno mokyklos veiklos tikslai padeda tinkamai nustatyti ir lvertinti su
jais susijusius rizikos veiksnius. Rizikai nustatlti sudaromas rizikos veiksniq s4raSas;

13.2. rizikos veiksniq analiz,t, - lveftinamas nustatytrl rizikos veiksniq reikSmingumas ir jq
pasireiSkimo tikimybe bei poveikis veiklai. Atliekant rizikos veiksniq analizg rizikoi veiksniai
sugrupuojami pagal iq svarbq Meno mokyklos veiklai;



13.3. toleruojamos rizikos nustatymas - nustatoma toleruojama rizika, kurios valdyti nera
poreikio ar galimybds (gali bflti toleruojama nereik5minga rizika, kurios pasirei5kimo tikimybe
maZa, o priemoniq rizikai maZinti s4naudos yra dideles);

13.4. reagavimo i rizik4 numatymas - priimami sprendimai del reagavimo i reiksming4
rizik4, kurios pasireiSkimo tikimybe didele (numatomos priemones rizikai maZinti iki ioleruojamos
rizikos). Galimi reagavimo I rizik4 biidai:

13.4.1. rizikos maZinimas - veiksmai, kuriais siekiama sumaZinti rizikos pasireiSkimo
tikimybg ir (ar) poveikl veiklai iki toleruojamos rizikos.Rizika maZinama nustatant papildomas
kontrolds priemones (obulinant veiklos sridiq procesus). Prireikus parengiamas rizikos valdymo
planas, numatant jame rizikos mazinimo priemones, jq igyvendinimo terminus ir atsakingus uZ
priemoniq igyvendinim4 darbuotojus;

13.4.2. rizikos perdavimas - rizikos perdavimas trediosioms Salims (pavyzdZiui, draudZiant
ar perkant tam tikras paslaugas);

13.4.3. rizikos toleravimas - rizikos prisiemimas, kai rizikos pasirei5kimo tikimybe ir
poveikis veiklai nevir5ija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokiq veiksmq rizikai
maZinti;

13.4.4. rizikos vengimas - Meno mokyklos veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos
valdymo priemonemis neimanoma sumaZinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos.

14. Kontroles veikl4 apibDdina Sie principai:
14.i. kontroles priemoniq parinkimas ir tobulinimas - parenkamos ir tobulinamos rizik4

iki toleruojamos rizikos maZinandios kontroles priemones:
14.1 .1 . igaliojimq, leidimq suteikimas - uZtikinama, kad burq atliekamos tik Meno

mokyklos direktoriaus nustatytos procediiros;
14.1 .2. prieigos kontrole - sumaZinama rizika, kad turtu ir dokumentais naudosis neigalioti

(nepaskirti) asmenys ir kad turtas ir dokumentai bus neapsaugoti nuo neteisetq veikq;
14.1'3. funkcijq atskyrimas - Meno mokyklos uZdaviniai ir funkcijos priskiriami

atitinkamoms darbuotojq pareigybems, kad darbuotojui (ams) nebltq pavesta kontroliuoti visq
funkcijq (leidimo suteikimo, atlikimo, registravimo ir patikrinimo), siekiant sumaZinti klaidq,
apgauliq ir kitq neteisetq veikq rizikq;

14 1.4. veiklos ir rezultatq perLiira - periodiSkai perZiurimos veiklos sritys, procesai ir
rezultatai, siekiant uztikrinti jr.l atitikti Meno mokyklos tikslams ir reikalavimams, vertinama veikla
teisetumo, ekonomiSkumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poZilriu, palyginami ataskaitinio
laikotarpio veiklos rezultatai su planuotais ir (arba) praejusio ataskaitinio laikotarpio veiklos
rezultatais;

14.1.5. veiklos prieZilra - priZiiirima Meno mokyklos veikla (uZduodiq skyrimas, perZirlra
ir tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui bltq aiskiai nustat].tos jo pareigos ir atsakomybe,
sistemingai priziiirimas kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus periodiskai uZji atsiskaitoma;

14.2. technologijq naudojimas parenkama ir tobulinama technologijq veikla (valdymo ir
kontroles mechanizmq, uZtikrinandiq Meno mokyklos informaciniq technologijq sistemq veikl4 bei
tinkam4 nustatytrl veiklos priemoniq kontrolE, klrimas, saugos politikos taikymas, informaciniq
technologijq isigijimo, prieZilros ir palaikymo procesq kontrole ir kita veikla);

14.3. politikq ir procedurq taikymas - kontroles veikla igyvendinama taikant atitinkamas
Meno mokyklos politikas ir procedfiras. Vidaus kontrole reglamentuojama nustatant Meno
mokyklos tikslus, organizacing strukt[rq, veiklos sritis ir vidaus kontroles proceduras (strukt[rinese
schemose, politikose, tvarkq apra5uose, darbo reglamentuose, taisyklese ir kituose dokumentuose).

15. Informavim4 ir komunikacij4 apibudina Sie principai:
15.1. infomacijos naudojimas - Meno mokykla gauna, rengia ir naudoj a aktuali4,

i5samiq, patikimq ir teising4 informacij4, atitinkandi4 jai nustatytus reikalavimus ir palaikandi4
vidaus kontroles veikim4;

15.2. vidaus komunikacija nenutrikstamas informacijos perdavimas Meno mokyklos,
apimantis visas Meno mokyklos veiklos sritis ir organizacing strukt[r4. Tiek Meno mokyklos



direktorius, tiek darbuotojai turi blti informuoti apie veiklos rezultatus, pokydius, rizikq ir vidaus
kontrolds veikim4. Vidaus informacijos vartotojai turi tarpusavyj e keistis inlormacija;

15.3. i5ores komunikacija - informacijos perdavimas i5ores informacijos vartotojams ir
informacijos gavimas i5 iq naudojant Meno mokykloje idiegtas komunikacijos priemones.

16. Stebesen4 apibUdina Sie principai:
16.1. nuolatine stebesena ir (ar) periodiniai vertinimai - atliekama reguliari Meno

mokyklos valdymo ir prieZiiiros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant nustatyti, ar vidaus
kontrole Meno mokyklos igyvendinama pagal Meno mokyklos direktoriaus nuitatyt4 vidaus
kontroles politik4 ir arji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas:

16.1.1. nuolatine stebesena integruota i kasdieng Meno mokyklos veiklq ir atliekama
darbuotojams vykdant reguliariq (atitinkamq Meno mokyklos veiklos sridiq) valdymo ir prieZiiiros
veikl4 bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas);

16.1 .2. periodiniai vertinimai - iq apimti ir daZnum4 lemia Meno mokyklos rizikos
vertinimas ir nuolatines steb6senos rez:ultatai (nustadius tam tikrus veiklos trlkumus). Juos gali
atlikti vidaus auditoriai ir kiti Meno mokyklos audito vykdyojai;

16'2. triikumq vefiinimas ir prane5imas apie juos - apie vidaus kontroles trfikumus Meno
mokyklos, nustatltus nuolatines stebesenos ir (ar) periodiniq verlinimq metu, turi blti informuotas
Meno mokyklos direktorius ir kiti sprendimus priimantys darbuotojai.

V SKYRIUS
VIDAUS KONTROLES DALYVIAI

17. Vidaus kontroles dalyviai yra Meno mokyklos direktorius, vidaus kontroles
igyvendinimo prieZitr4 atliekantys darbuotojai ir vidaus auditoriai.

18. Meno mokyklos direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Meno
mokyklai numatytrl tikslq, organizuoja vidaus kontroles kiirim4, igyvendinim4 ir tobulinim4 Meno
mokykloje:

18.1. paskiria vidaus kontroles politikos rengej4 (us) ir (arba) rengim4 koordinuojandius
darbuotojus;

18.2. priZiuri vidaus kontroles politikos rengimo proces4;
1 8.3. paskiria vidaus kontroles igyvendinimo prieZiiir4 atliekandius darbuotojus;
18.4. nustato Meno mokyklos vidaus kontroles politik4 pagal lstatymo ir jo

igyvendinamqjq teises aktq nuostatas;
18.5. uZtikrina, kad bltq paSalinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZiiir4 atliekandiq

darbuotojq, vidaus auditoriq ir kitq Meno mokyklos audito vykdytojq nustaiyti vidaus kontroles
tmkumai ir jq atsiradim4 lemiantys veiksniai;

18.6. uZtikrina, kad kiekvienais metais bitq atliekama vidaus kontroles analize ir
vefiinimas, atsiZvelgiant i vidaus kontroles stebdsenos rezultatus.

19. Vidaus kontroles igyvendinimo prieZi[r4 atliekantys darbuotojai priZiiiri vidaus
kontroles igyvendinim4 Meno mokyklos ir jos atitikti Meno mokyklos direktoiiaus nustatytai
vidaus kontroles politikai, atlikdami nuolating stebesen4, apimandi4 kiekvien4 vidaus kontroles
element4. Jie teikia Meno mokyklos direktoriui informacij4 apie vidaus kontroles ir rizikos
valdymq, vidaus kontroles politikos igyvendinimo trukumus ir rizikos veiksnius.

20. Vidaus auditoriai, atlikdami vidaus audit4, tiria ir vertina vidaus kontrolg Meno
mokykloje ir teikia Meno mokyklos direktoriui ir teises aktuose numatytq viesqjq juridiniq asmenq
vadovams rekomendacijas del vidaus kontroles tobulinimo.

vTDAUS KoNTRoLES X,lifI#Yi 
"ERrrNrMAs

21. Meno mokyklos direktorius uZtikrina, kad kiekvienais metais butq atliekama vidaus
kontroles analize, apimanti visus vidaus kontroles elementus, kurios metu b[tr.] iveftinami Meno



mokyklos veiklos triikumai, pokydiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrole
Meno mokykloje igyvendinama pagal Meno mokyklos direktoriaus nustatyt4 vidaus kontrolds
politik4 ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos s4lygas), vidaus kontroles igyvendinimo prieZiiir4
atliekandiq darbuotojq pateikta informacija, vidaus ir kitq auditq rezultatai ir numatomos vidaus
kontroles tobul inimo priemonds.

22. Meno mokyklos vidaus kontrole vertinama:
22.1.labai gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontroles triikumq

nerasta;
22.2. gerai - jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontroles trtikumq,

neturindiq neigiamos itakos Meno mokyklos veiklos rezultatams;
22.3. patenkinamai -jei visa rizika yra nustatyta, tadiau del netinkamo rizikos valdymo yra

vidaus kontroles tr[kumq, kurie gali tureti neigiam4 !tak4 Meno mokyklos veiklos rezultatams;
22.4. silpnai jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus

kontroles trukumai daro neigiam4 itak4 Meno mokyklos veiklos rezultatams.
23. Vidaus kontrole Meno mokykloje turi biiti nuolat tobulinama, atsiZvelgiant ividaus

kontroles analizes ir vertinimo rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasirllymus).

VII SKYRIUS
VTDAUS KONTROLES POLTTIKOS KEITIMAS (TOBULTNTMAS)

24. Meno mokyklos vidaus kontroles politika keidiama (tobulinama) atsiZvelgiant i nuolat
kintandias Meno mokyklos ekonomines, reguliavimo ir veiklos sqlygas, t. y. pasikeitus Meno
mokyklos veiklq reglamentuojantiems teises aktams, pasikeitus Meno mokyklos struktiirai,
pasikeitus Meno mokyklos tvarkq aprasams, darbo reglamentams, politikoms ir kt., pasikeitus
darbuotojq etatq sqra5ui, pasikeitus atsakingiems asmenims ir kt. Del 5iq prieZasdiq vidaus kontroles
politikos turinys turi btiti nuolat perZiiirimas ir atnaujinamas.

VIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLES IGYVENDINIMA TEIKIMAS

25. Meno mokyklos direktorius, atsiskaitydamas uZ vidaus kontroles igyvendinim4
istaigoje, kiekvienais metais teikia informacij4 uZ praejusius metus apie vidaus kontroles
igyvendinim4 Meno mokykloje. Meno mokyklos direktorius teikia sekandiq informacijq apie vidaus
kontroles igyvendinim4 mokykloj e:

25.1. ar Meno mokykloje nustatyta vidaus kontroles politika ir ar ji veiksminga;
25.2. kaip Meno mokyklos kuriama ir igyvendinama vidaus kontrole, atitinkanti vidaus

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

ivertinami Meno mokyklos veiklos triikumai, pokydiai, atitiktis nusta[tiems reikalavimams;
25.4. ar paSalinti vidaus kontroles igyvendinimo prieZilr4 atliekandiq darbuotojq, vidaus

auditoriq ir kitq Meno mokyklos audito vykdytojLl nustatyti vidaus kontroles trtikumai ir jq
atsiradim4 lemiantl s r eiksniail

25.5. Meno mokyklos vidaus kontroles veftinimas.
26. lnfotmacija apie vidaus kontroles igyvendinim4 Meno mokykloje teikiama viesajam

juridiniam asmeniui relSiq rajono savivaldybes istaigai, kuriam yra pavaldi ir atskaitinga,.jo
nurody.tu informacijos teikimo terminu.


