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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 2 

dalies 3 punktu teikiama Aprašo 30 punkte nurodyta informacija už 2020 metus apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) atskaitingus 

viešuosius juridinius asmenis. 

 

Vidaus kontrolės 

įgyvendinimo viešajame 

juridiniame asmenyje tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas)1 

reikalavimai 

Teikiama informacija 

Aprašo 30 punktas: 

Viešųjų juridinių asmenų vadovai apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame 

asmenyje teikia informaciją: 

Aprašo 30.1 papunktis - 

ar viešajame juridiniame 

asmenyje nustatyta vidaus 

kontrolės politika ir ar ji 

veiksminga; 

Gimnazijoje nustatyta Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos vidaus 

kontrolės politika, patvirtinta Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V - 39 

Aprašo 30.2 papunktis - 

kaip viešajame juridiniame 

asmenyje kuriama ir 

įgyvendinama vidaus 

kontrolė, atitinkanti vidaus 

kontrolės principus ir 

apimanti visus vidaus 

kontrolės elementus; 

Atsižvelgus į gimnazijos veiklos ypatumus, įstaigoje iš dalies 

įgyvendinama vidaus kontrolė, laikomasi vidaus kontrolės principų. 

Vidaus kontrolė integruota į gimnazijos veiklą, reguliariai  

tobulinama ir pritaikoma prie nuolat besikeičiančių gimnazijos 

veiklos sąlygų. 

Aprašo 30.3 papunktis - 

ar atliekama vidaus kontrolės 

analizė, apimanti visus vidaus 

kontrolės elementus, 

įvertinami viešojo juridinio 

Siekiant gimnazijai strateginio planavimo dokumentuose numatytų 

tikslų, rizika nenustatoma, bet ji valdoma. 

Vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus 

atliekama administracijos lygmeniu, planuojant vidaus 

įsivertinimą, nustatytą Švietimo, mokslo ir sporto ministro teisės 

                                                 
1  Patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės 

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ 
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asmens veiklos trūkumai, 

pokyčiai, atitiktis 

nustatytiems reikalavimams;  

aktai, įsįvertinant gimnazijos veiklos trūkumus, atitiktis 

nustatytiems reikalavimams. 

Kokybės vadybos  sistema neįdiegta. 

Informacija apie vidaus auditą:  

- vidaus audito tarnybos gimnazijoje nėra, 

- vidaus auditą gali atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės vidaus 

audito tarnyba, 

- gimnazijos vidaus auditui atlikti nėra įsigyjamos ir neplanuojamos 

įsigyti vidaus audito paslaugos Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

Aprašo 30.4 papunktis - 

ar pašalinti vidaus kontrolės 

įgyvendinimo priežiūrą 

atliekančių darbuotojų, 

vidaus auditorių ir kitų 

viešojo juridinio asmens 

audito vykdytojų nustatyti 

vidaus kontrolės trūkumai ir 

jų atsiradimą lemiantys 

veiksniai; 

Vidaus kontrolės gimnazijoje įgyvendinimo priežiūrą atlieka 

Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. V - 42 paskirti darbuotojai, vidaus kontrolės trūkumai 

ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai oficialiai nustatyti nebuvo. 

2020 metais nebuvo atliktas gimnazijos vidaus ar kitas auditas.  

Gimnazijoje nėra buhalterijos, buhalterinės paslaugos yra 

centralizuotos.  

 

Aprašo 30.5 papunktis - 

viešojo juridinio asmens 

vidaus kontrolės vertinimas; 

 

Gimnazijos vidaus kontrolė vertintina „gerai“. 

 
 

Gimnazijos direktorė                                                                     Irina Fiodorova 
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