
                                                                        

 

                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                                  Telšių sporto ir rekreacijos centro 

                                                                                                     direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d.  

                                                                          įsakymu Nr. V-10 

 

 

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidaus kontrolės įgyvendinimo Telšių sporto ir rekreacijos centre (toliau – Centras) tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaudamiesi Centro darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), siekia užtikrinti, kad Centro vidaus kontrolė (toliau – Vidaus 

kontrolė) būtų tinkamai organizuota, veiksminga ir užtikrintų efektyvią ir veiksmingą Centro veiklą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymu ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, 

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

vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, ir atsižvelgiant į Centro veiklos 

ypatumus. 

3. Aprašas reglamentuoja tik pagrindines nuostatas dėl Vidaus kontrolės, o aktualūs Vidaus 

kontrolės procesai, kompetencijos, atsakingi asmenys, Vidaus kontrolės procedūros detalizuojamos 

atskiruose Centro vidaus teisės aktuose. 

4. Pagrindinių Centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas išdėstytas Aprašo priede. 

 

II SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖ 

 

5. Vidaus kontrolė – Centro rizikos valdymui sukurta kontrolės sistema, padedanti užtikrinti, 

kad Centras: 

5.1. laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, reikalavimų; 

5.2. saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų; 

5.3. vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo: 

5.3.1. ekonomiškumu, kuris suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas, užtikrinant 

vykdomos veiklos kokybę; 

5.3.2. efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamų išteklių ir vykdomos veiklos 

(kiekio, kokybės ir laiko požiūriu) santykis; 

5.3.3. rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytų veiklos tikslų ir planuotų rezultatų 

pasiekimo lygis; 

5.4. teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą. 

 

II SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI 

 

6. Vidaus kontrolę Centre sudaro penki tarpusavyje susiję elementai: 

6.1. vidaus kontrolės aplinka; 

6.2. rizikos vertinimas; 

6.3. vidaus kontrolės veikla; 

6.4. informacija ir komunikacija; 

6.5. stebėsena. 
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III SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS APLINKA 

 

7. Vidaus kontrolės aplinka – aplinka, kuri veikia Centro strateginių tikslų, programų tikslų, 

uždavinių, procesų ir jų vertinimo kriterijų formavimo procesą bei kontrolės organizavimą, kurioje 

vyksta Centro veikla, Darbuotojai atlieka funkcijas, įgyvendina savo pareigas ir kurioje funkcionuoja 

Vidaus kontrolė. 

8. Vidaus kontrolės aplinką sudaro: 

8.1. Centro vadovų ir Darbuotojų asmeninis ir profesinis sąžiningumas ir moralinės vertybės 

(vadovai ir Darbuotojai turi pasižymėti nepriekaištinga reputacija, asmeniniu ir profesiniu 

sąžiningumu bei moralinėmis vertybėmis, visada laikytis galiojančių elgesio taisyklių); 

8.2. kompetencija (žinių ir įgūdžių lygis, kuris yra būtinas tvarkingai, etiškai, ekonomiškai, 

efektyviai ir rezultatyviai Centro veiklai užtikrinti, taip pat kiekvieno Centro Darbuotojo didelės 

atsakomybės už Vidaus kontrolę samprata; Centro direktorius turi siekti užtikrinti, kad Darbuotojai 

turėtų tinkamą kvalifikaciją, pakankamai patirties ir reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti ir 

pareigoms įgyvendinti); 

8.3. valdymo filosofija ir vadovavimo stilius (Centro direktorius ir Darbuotojų tiesioginiai 

vadovai nuolat motyvuoja ir skatina Darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų, užtikrina, kad 

Darbuotojų funkcijos būtų tinkamai paskirstytos ir nesidubliuotų, būtų vengiama interesų konfliktų); 

8.4. organizacinė struktūra (administracijos struktūra, kurioje yra nustatytas Centro Darbuotojų 

pavaldumas, kompetencija, pareigų ir atsakomybės paskirstymas ir atskaitomybė); 

8.5. žmogiškųjų išteklių valdymas (Darbuotojų priėmimas į darbą Centre ir atleidimas, 

mokymai, veiklos vertinimai, skatinimai ir apmokėjimas už darbą). 

9. Už Vidaus kontrolės aplinkos kūrimą, įgyvendinimą, tobulinimą atsakingas Centro 

direktorius, Darbuotojų tiesioginiai vadovai ir Darbuotojai.  

 

IV SKYRIUS 

RIZIKOS VERTINIMAS 

 

10. Centro rizika – tikimybė, kad dėl Centro rizikos veiksnių Centro veiklos tikslai nebus 

įgyvendinti arba bus įgyvendinti netinkamai ir dėl to Centras gali patirti nuostolių. 

11. Centro rizikos valdymas – Centro rizikos veiksnių nustatymas, analizė ir priemonių, kurios 

sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį Centro veiklai, parinkimas. 

12. Atsižvelgiant į nuolat kintančias Centro ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas, rizikos 

(tikimybės, kad tam tikri vidiniai ar išoriniai veiksniai ar pokyčiai gali neigiamai paveikti Centro 

veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir tinkamą Vidaus kontrolės funkcionavimą) vertinimas turi 

būti atliekamas nuolat ir (arba) periodiškai. 

13. Rizikos vertinimo procesą sudaro rizikos veiksnių nustatymas, jų analizė ir vertinimas, 

toleruojamos rizikos nustatymas, reagavimo į riziką numatymas. Rizikos vertinimas Centre 

organizuojamas pagal šias pagrindines Centro veiklos sritis: 

13.1. strateginius tikslus – strateginio planavimo Centre nustatyti tikslai ir uždaviniai su 

planuojamais pasiekti rezultatais perplanavimo dokumentuose nurodytą laikotarpį; 

13.2. veiklos tikslus – veiksmingas Centro įstaigų turimų išteklių panaudojimas; 

13.3. atskaitomybės tikslus – Centro vidaus ir išorinių ataskaitų patikimumas; 

13.4. atitikties tikslus – Centro veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, priežiūros ir 

kontrolės institucijų rekomendacijoms ir geros praktikos pavyzdžiams. 

14. Nustačius riziką, atliekamas rizikos reikšmingumo nustatymas, rizikos tikimybės 

įvertinimas ir galimų reagavimo į riziką būdų parinkimas: 

14.1. rizikos mažinimas – veiksmai, kuriais siekiama sumažinti rizikos pasireiškimo tikimybę ir 

(ar) poveikį veiklai iki toleruojamos rizikos. Rizika mažinama nustatant papildomas kontrolės 

priemones, tobulinant veiklos sričių procesus, atliekant kitus reikiamus veiksmus; 

14.2. rizikos perdavimas – rizikos perdavimas trečiosioms šalims (pavyzdžiui, draudžiant ar 

perkant tam tikras paslaugas); 

14.3. rizikos toleravimas – rizikos prisiėmimas, kai rizikos pasireiškimo tikimybė ir poveikis 

veiklai neviršija nustatytos toleruojamos rizikos ir nesiimama jokių veiksmų rizikai mažinti; 
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14.4. rizikos vengimas – konkrečios veiklos (ar jos dalies) nutraukimas, kai rizikos valdymo 

priemonėmis neįmanoma sumažinti veiklos rizikos iki toleruojamos rizikos. 

15. Už sprendimų dėl reagavimo į riziką priėmimą, kokiais kriterijais remiantis parenkamas 

konkretus reagavimo būdas ir už toleruojamos rizikos lygio nustatymą yra atsakingas Centro 

direktorius. 

16. Pasirenkant reagavimo į rizikas būdą, reikia įvertinti tikimybės ir poveikio rezultatą, taip 

pat kiekvieno iš būdų ekonominį pagrįstumą, kad likusi rizika būtų pageidaujamo toleruojamos 

rizikos lygio. 

17. Jei po pritaikyto rizikos valdymo būdo likusi rizika viršija toleruojamos rizikos lygį, Centro 

direktorius turi iš naujo apsvarstyti rizikos valdymo būdą arba toleruojamos rizikos lygį. 

 

V SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS VEIKLA 

 

18. Kontrolės veikla – veiklos kryptys ir procedūros, įdiegtos Centre siekiant valdyti riziką ir 

įgyvendinti Centro tikslus. 

19. Kontrolės veiklą sudaro: 

         19.1. įgaliojimų, leidimų suteikimas – veikla, užtikrinanti, kad būtų atliekamos tik Centro 

direktoriaus patvirtintos procedūros; 

19.2. išteklių (taip pat dokumentų) prieigos kontrolė – vertinimas, atliekamas siekiant nustatyti, 

ar prieigos prie turto teisės suteiktos tik įgaliotiems asmenims, atsakingiems už turto (taip pat 

informacijos, dokumentų) saugojimą ir (arba) naudojimą; 

19.3. funkcijų (leidimo davimo, operacijos atlikimo, užregistravimo ir patikrinimo) atskyrimas 

– Centro uždavinių ir funkcijų priskyrimas atitinkamoms pareigybėms, siekiant sumažinti klaidų, 

apgaulių, kitų neteisėtų veikų riziką; 

19.4. veiklos ir rezultatų peržiūra – reguliarus Centro veiklos atitikties tikslams nustatymas, 

veiklos teisėtumo, ekonomiškumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo įvertinimas, ataskaitinio 

laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su planuotais ir (arba) pateiktais praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio finansinėje atskaitomybėje ir veiklos ataskaitose; 

19.5. patikrinimai – Centro veiklos patikrinimai, kurių metu nustatoma, ar jos atitinka teisės 

aktų reikalavimus, ar įgyvendinamos priemonės, mažinančios galimų klaidų skaičių, neatitikčių, 

apgaulių ir kitų neteisėtų veikų mastą (pvz., viešųjų pirkimų procedūrų, dokumentų, įrašų 

patikrinimai, inventorizacija); 

19.6. finansų kontrolė (išankstinė, einamoji ir paskesnioji) – procesas, kurio metu užtikrinama, 

kad Centro turto valdymas, naudojimas, apsauga ir disponavimas juo, sutartiniai įsipareigojimai 

tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus. 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJA 

 

20. Informacija ir komunikacija: 

20.1. informacija – įvairaus pobūdžio, patikimos, aktualios žinios, kurias galima perduoti, 

priimti, įsiminti ir panaudoti. Informacijos, susijusios su Centro veikla, pateikimas Centro direktoriui 

ir darbuotojams turi esminę įtaką Centro veiklai vykdyti ir valdyti. Centro direktoriui sprendimams 

priimti Centro Darbuotojų tiesioginiai vadovai turi laiku pranešti aktualią, išsamią, patikimą ir 

teisingą informaciją apie vidaus ir išorės veiklą, ūkines operacijas, teikiamas ataskaitas ir kitą su 

Centro ir jo veikla susijusią informaciją. Darbuotojų tiesioginiai vadovai turi užtikrinti, kad su 

informacija apie Centro veiklą galėtų susipažinti Darbuotojai; 

20.2 komunikacija – procesas, užtikrinantis nenutrūkstamą informacijos perdavimą Centre tiek 

vertikaliai, tiek horizontaliai, taip pat tretiesiems asmenims (visuomenei, piliečiams). Informacija ir 

komunikacija užtikrina visų Vidaus kontrolės elementų funkcionavimą.  

21. Informavimą ir komunikaciją apibūdina šie principai: 

21.1. informacijos naudojimas – Centras gauna, rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą ir 

teisingą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią Vidaus kontrolės veikimą; 
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21.2. vidaus komunikacija – nenutrūkstamas informacijos perdavimas Centre, apimantis visas 

Centro veiklos sritis ir organizacinę struktūrą. Tiek Centro direktorius, tiek Darbuotojai turi būti 

informuoti apie veiklos rezultatus, pokyčius, riziką ir vidaus kontrolės veikimą. Vidaus informacijos 

vartotojai turi tarpusavyje keistis informacija: 

21.2.1. vidaus komunikacija Centre vyksta bendraujant gyvai, elektroniniu paštu, telefonu, 

naudojant „Microsoft Teams“ programą ir kitus komunikacijos kanalus, esant poreikiui rengiami 

susirinkimai; 

21.2.2. išorės komunikacija – informacijos perdavimas išorės informacijos vartotojams ir 

informacijos gavimas iš jų, naudojant Centre įdiegtas komunikacijos priemones: Centro vieši 

pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje. 

 

VII SKYRIUS 

STEBĖSENA 

 

22. Stebėsena – reguliari Centro valdymo ir priežiūros veikla ir (ar) atskiri vertinimai, siekiant 

nustatyti, ar vidaus kontrolė Centre įgyvendinama pagal Centro direktoriaus nustatytą Vidaus 

kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas. Stebėseną apibūdina: 

22.1. nuolatinė stebėsena – stebėsena, integruota į kasdienę Centro veiklą ir atliekama 

Darbuotojams vykdant reguliarią valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas 

funkcijas (atliekant savo pareigas); 

22.2. periodiniai vertinimai – auditorių veikla atliekant vidaus auditus pagal Centro rizikos 

vertinimus ir nuolatinės stebėsenos rezultatai (nustačius tam tikrus veiklos trūkumus); 

22.3. trūkumų vertinimas ir pranešimas apie juos – apie vidaus kontrolės trūkumus Centre, 

nustatytus nuolatinės stebėsenos ir (ar) periodinių vertinimų metu, turi būti informuotas Centro 

direktorius ir kiti sprendimus priimantys Darbuotojai. 

 

 

VIII SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI IR JŲ KOMPETENCIJA 

 

23. Vidaus kontrolės dalyviai: Centro direktorius, Centro vadovaujančias pareigas einantys 

Darbuotojai ir Centro Darbuotojai: 

23.1. Centro direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Centrui nustatytų 

tikslų, užtikrina Vidaus kontrolės sukūrimą Centre, jos įgyvendinimą ir tobulinimą; 

23.2. Centro Darbuotojai, vykdantys reguliarią Centro veiklos sričių valdymo ir priežiūros 

veiklą pagal pavestas funkcijas (atlikdami nuolatinę stebėseną), prižiūri Vidaus kontrolės 

įgyvendinimą Centre ir jos atitiktį šiam Aprašui bei teikia Centro direktoriui ir kitiems sprendimus 

priimantiems Darbuotojams informaciją apie Vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, Aprašo 

įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius. 

24. Vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė nustatytos Centro Darbuotojų pareigybių 

aprašymuose ir kituose Centro vidiniuose teisės aktuose. 

25. Centro direktorius prižiūri Vidaus kontrolės veikimą Centre ir prireikus siūlo Centrą 

kuruojančiam Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui atlikti patikrinimą 

ar inicijuoti Centro tam tikrų veiklos sričių auditą. Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnyba, atlikdama auditą, tiria ir vertina vidaus kontrolę Centre ir teikia Centro direktoriui 

rekomendacijas dėl Vidaus kontrolės tobulinimo. 

 

IX SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

26. Centro direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais atsižvelgiant į Vidaus kontrolės 

stebėsenos rezultatus būtų atliekama Vidaus kontrolės analizė, apimanti visus Vidaus kontrolės 

elementus, kurios metu būtų įvertinami Centro veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems 

reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal Aprašą ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos  
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sąlygas), Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių Darbuotojų pateikta informacija, 

auditų bei vertinimų rezultatai ir numatomos Vidaus kontrolės tobulinimo priemonės. 

27. Vidaus kontrolė vertinama: 

27.1. labai gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, Vidaus kontrolės trūkumų nerasta; 

27.2. gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra Vidaus kontrolės trūkumų, 

neturinčių neigiamos įtakos Centro veiklos rezultatams; 

27.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra 

Vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Centro veiklos rezultatams; 

27.4. silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir Vidaus 

kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką Centro veiklos rezultatams. 

28. Už Vidaus kontrolės Centre analizę ir vertinimą atsakingas Centro direktorius ar jo 

paskirtas kitas Darbuotojas. Vidaus kontrolės Centre analizė ir vertinimas už praėjusius metus 

atliekamas iki kiekvienų metų vasario 25 d. 

29. Atlikus Vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, Centro direktorius gali siūlyti Centrą 

kuruojančiam Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui inicijuoti atlikti 

tam tikrų Centro veiklos sričių auditą. 

30. Vidaus kontrolė nuolat tobulinama, atsižvelgiant į Vidaus kontrolės analizės ir vertinimo 

rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus) bei pritaikoma prie pasikeitusių veiklos sąlygų.  

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Visi už vidaus kontrolę Centre atsakingi asmenys privalo laiku ir kokybiškai atlikti savo 

pareigas, siekti, kad vidaus kontrolė Centre būtų veiksminga. 

32. Centro Darbuotojai, pastebėję šio Aprašo pažeidimus, privalo apie juos informuoti Centro 

direktorių. 

33. Centro Darbuotojai turi teisę teikti Centro direktoriui siūlymus dėl Aprašo tobulinimo. 

34. Už šiame Apraše nustatytų pareigų nesilaikymą, asmenys atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Aprašas keičiamas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Vidaus kontrolės įgyvendinimo 

Telšių sporto ir rekreacijos centre tvarkos aprašo 

                    priedas 

 

TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ 

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

       ES ir nacionaliniai teisės aktai 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

• Lietuvos Respublikos sporto įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 

įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. 

• Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

• Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministerijų bei jiems pavaldžių ir 

Telšių rajono savivaldybės institucijų, su biudžetinėmis įstaigų veiklą, taip pat ugdymo 

organizavimu susiję teisės aktai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch). 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl 

dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 778 „Dėl viešųjų 

renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų 

neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“. 

• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-206 

„Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“. 

• Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartų patvirtinimo (26 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartai). 

• Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1S-181 

„Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ Viešųjų 

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir 

pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų 

patvirtinimo“. 

• Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl 

Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 



 

              Įsakymai 

• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas 

Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis 

dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas ir jo priedas. 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos 

higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“. 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymu patvirtintas Bendrųjų iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas. 

• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 

Nr. V-976 patvirtintos Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos ir 1 priedas. 2019 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1236 redakcija) 

•  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 

ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo 

patvirtinimo“. 

 

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimai 

• Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-205 „Dėl 

Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių patvirtinimo“. 

• Sprendimas dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo 

Nr. T1-205 „Dėl Telšių sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų įkainių ir lengvatų dydžių 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Telšių sporto ir rekreacijos centro vidaus teisės aktai 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro nuostatai. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro strateginis veiklos planas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro metų veiklos planas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančių ugdymo programų sportinio ugdymo planas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių ir suaugusiųjų sporto renginių metinis 

kalendorius. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro finansų kontrolės taisyklės. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro darbo tvarkos taisyklės. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro  nuotolinio darbo tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

priemonių planas. 

• Mokesčio už ugdymą Telšių sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro automobilio „Seat Alhambra“ naudojimo tvarkos 

aprašas. 

• Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo 

programų stebėsenos tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos 

aprašas 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

• Telšių sporto ir rekreacijos centro asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo 

taisyklės. 

• Kiti dokumentai skelbiami Telšių sporto ir rekreacijos centro tinklapyje www.tsrc.lt. 

 

http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2020/10/Sprendimas-de%CC%87l-Tels%CC%8Ciu%CC%A8-sporto-ir-rekreacijos-centro-teikiamu%CC%A8-paslaugu%CC%A8-i%CC%A8kainiu%CC%A8-ir-lengvatu%CC%A8-dydz%CC%8Ciu%CC%A8-patvirtinimo-1.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2020/10/Sprendimas-de%CC%87l-Tels%CC%8Ciu%CC%A8-sporto-ir-rekreacijos-centro-teikiamu%CC%A8-paslaugu%CC%A8-i%CC%A8kainiu%CC%A8-ir-lengvatu%CC%A8-dydz%CC%8Ciu%CC%A8-patvirtinimo-1.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2020/11/Sprendimas-del-teikiamu-paslaugu-ikainiu-ir-lengvatu-dydziu-patvirtinimo-pakeitimo.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2020/11/Sprendimas-del-teikiamu-paslaugu-ikainiu-ir-lengvatu-dydziu-patvirtinimo-pakeitimo.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2020/11/Sprendimas-del-teikiamu-paslaugu-ikainiu-ir-lengvatu-dydziu-patvirtinimo-pakeitimo.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2021/07/Sportinio-ugdymo-programu-stebesenos-tvarkos-aprasas.pdf
http://www.tsrc.lt/wp-content/uploads/2021/07/Sportinio-ugdymo-programu-stebesenos-tvarkos-aprasas.pdf

