
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI DĖL 
VALDYMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO

Jeigu kyla klausimų dėl valdymo sistemos reikalavimų įgyvendinimo vidaus tvarkose – 
susisiekime: Sigita Zavišienė, el. p. sigita.zavisiene@motieka.com

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
1. Ar faktinė organizacinė struktūra atitinka patvirtintą organizacinę struktūrą?

2. Ar yra parengti ir patvirtinti padalinių ar konkrečių pareigybių išsamūs aprašymai?

3. Ar yra aprašytas įgaliojimų darbuotojams suteikimo procesas?

4. Ar vidaus tvarkos yra nuolat peržiūrimos?

5. Jeigu yra perdavusi savo veiklos funkcijų vykdymą trečiosioms šalis, ar užtikrinama tinkama paslaugų 
teikėjų atranka, ar vykdoma paslaugų teikėjų kontrolė?

VALDYMO SISTEMA
6. Ar yra paskirti už kontrolės1 funkcijas atsakingi asmenys?

7. Ar yra patvirtinta vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo tvarka?

8. Ar užtikrinamas vidaus audito nepriklausomumas?

9. Ar yra parengtos ir patvirtintos vidaus kontrolės ir rizikos valdymo politikos ir jas įgyvendinančios tvarkos?

10. Ar yra parengtas veiklos tęstinumo planas?

11. Ar atliekamas periodinis testavimas?

VALDYMO ORGANO FUNKCIJOS

12. Ar yra patvirtintas valdybos ir stebėtojų tarybos (jei pastaroji sudaryta) darbo reglamentas?

13. Ar valdybos ir stebėtojų tarybos (jei pastaroji sudaryta) priimami sprendimai yra detalūs ir juose yra 
aiškiai pateikiami sprendimų priėmimo argumentacija?

14. Ar yra reglamentuotos procedūros dėl sprendimų priėmimo kontrolės?

RIZIKOS VALDYMO APLINKA

15. Ar yra parengta ir patvirtinta rizikos valdymo strategija?

16. Ar yra parengti rizikų žemėlapiai?

17. Ar pildomi rizikų ir incidentų registrai? Ar šie registrai reguliariai atnaujinami?

18. Ar yra patvirtintas rizikos valdymo tobulinimo planas?

RIZIKOS VALDYMO PROCESAS
19. Ar yra parengta ir patvirtinta rizikos vertinimo atlikimo tvarka?

20. Ar yra patvirtinti rizikos nustatymo ir vertinimo metodai?

21. Ar yra parengtas ir patvirtintas rizikos komunikacijos planas?

22. Ar rengiama metinė rizikos ataskaita?

1 Už kontrolės funkcijas atsakingais asmenimis laikomi asmenys, atsakingi už rizikos valdymą, už atitiktį teisės aktų ir įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams, 
įskaitant atitiktį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams, už veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims rizikos valdymą ir priežiūrą, už 
vidaus audito organizavimą.


