
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS SĄMATŲ
RENGIMO, TIKSLINIMO, VYKDYMO ATASKAITŲ TEIKIMO IR ASIGNAVIMŲ

PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. vasario       d. Nr. 
Vilnius 

Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.
1R-58 „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  nuostatų
patvirtinimo“, 17.5 ir 17.7 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
valstybės  biudžeto  programos  sąmatų  rengimo,  tikslinimo,  vykdymo  ataskaitų  teikimo  ir
asignavimų paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos  (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2017 m. balandžio 28 d.
įsakymą Nr. V-190 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
valstybės biudžeto programų sąmatų rengimo, tikslinimo, vykdymo ataskaitų teikimo ir asignavimų
paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. P a v e d u  Kal jim  departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo sakymuė ų į
supa indinti  Kal jim  departamento  direktoriaus  pavaduotojus,  Kal jim  departamentuiž ė ų ė ų
pavald i  staig  vadovus ir š  sakym  paskelbti Kal jim  departamento interneto svetain je.ž ų į ų į į ą ė ų ė

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2020 m. vasario        d.
įsakymu Nr. 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS SĄMATŲ

RENGIMO, TIKSLINIMO, VYKDYMO ATASKAITŲ TEIKIMO IR ASIGNAVIMŲ
PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  valstybės
biudžeto  programos  sąmatų  rengimo,  tikslinimo,  vykdymo  ataskaitų  teikimo  ir  asignavimų
paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  ir  jam pavaldžių  įstaigų
(toliau – įstaigos) valstybės biudžeto programos (toliau – programa) sąmatų rengimą ir tikslinimą,
vykdymo ataskaitų  teikimą,  nustato įstaigoms skirtų  biudžeto  asignavimų (toliau – asignavimų)
paskirstymą pagal programos sąmatų išlaidų straipsnius.

2. Apraše nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis galima priimti sprendimus dėl biudžeto
asignavimų skirstymo tvirtinant Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų biudžetus arba skiriant
papildomus biudžeto asignavimus, taip pat nurodyti būdai, kaip pagal bendrą tvarką apskaičiuojami
įstaigos finansiniai poreikiai metams ir parengiamos programos sąmatos.

3. Apraše nustatyti  kriterijai  netaikomi,  kai biudžeto asignavimai skiriami kreditoriniam
įsiskolinimui, susidariusiam dėl negauto pagal patvirtintą programos sąmatą finansavimo, padengti,
teismui  patenkinus  ieškinį  dėl  žalos  atlyginimo  iš  įstaigos  programos  sąmatos,  arba  skiriami
papildomi biudžeto asignavimai tikslinėms priemonėms vykdyti.

4.  Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  biudžeto  sandaros  įstatymu,
Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių  biudžetų  sudarymo  ir  vykdymo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.
543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
sudarymo ir vykdymo taisyklės), Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  2002  m.  birželio  6  d.  nutarimu  Nr.  827  ,,Dėl  Strateginio  planavimo  metodikos
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
projektų rengimo planu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintomis Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto programos sąmatų skaičiavimo formomis ir kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR ĮSTAIGŲ PROGRAMOS SĄMATŲ RENGIMAS 

5.  Kiekvienų biudžetinių  metų pradžioje  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė nustato  kitų
metų valstybės biudžeto ir  savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą bei
išnagrinėja ir patvirtina strateginius tikslus (prioritetus). Kalėjimų departamentas jais vadovaujasi,
rengdamas  teisingumo  ministro  valdymo  sričių  strateginio  veiklos  plano  dalies,  susijusios  su
bausmių vykdymu ir probacija, projektą, metinį veiklos planą, programos priemones ir programos
sąmatų projektus. 



6. Kalėjimų departamento struktūrinis padalinys, atliekantis biudžeto planavimo funkcijas
(toliau – planavimo padalinys),  atsižvelgdamas į  Teisingumo ministerijos pateiktus  maksimalius
valstybės biudžeto asignavimus:

6.1. Parengia Kalėjimų departamento programos sąmatų projektus bei organizuoja įstaigų
programos sąmatų projektų rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. Parengia ir suderinęs su Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojais informuoja
įstaigas apie maksimalių valstybės biudžeto asignavimų dydį,  pakitusias  arba patvirtintas  naujas
pinigines ir natūrines išlaidų normas bei išlaidų finansinius normatyvus, valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų  etatų  skaičių,  kitas  normas  ir  rodiklius,  būtinus  programos  sąmatų  projektuose
numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti, nustato programos sąmatų projektų rengimo ir jų
pateikimo terminus;

6.3. Parengia Kalėjimų departamento ir įstaigų programos sąmatų projektų suvestines;
6.4. Parengtus Kalėjimų departamento ir įstaigų programos sąmatų projektus suderina su

Kalėjimų  departamento  direktoriumi  bei  Teisingumo ministerija,  prireikus  juos  patikslina  pagal
Teisingumo ministerijos nurodymus ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Finansų ministerijai.

7.  Lietuvos  Respublikos  Seimui  priėmus  atitinkamų  metų  valstybės  biudžeto  ir
savivaldybių  biudžetų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo  įstatymą,  planavimo  padalinys  per
Teisingumo ministerijos nustatytą laiką patikslina, suderina su Kalėjimų departamento direktoriumi
ir  pateikia  Teisingumo  ministerijai  Kalėjimų  departamentui  patvirtintų  valstybės  biudžeto
asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcijas, programas ir jų priemones, finansavimo šaltinius
ir išlaidų grupes.

8. Teisingumo ministerijai pritarus valstybės biudžeto asignavimų paskirstymui, planavimo
padalinys  parengia  ir  raštu  praneša  įstaigoms  patvirtintų  valstybės  biudžeto  asignavimų  dydį,
nustato programos sąmatų rengimo ir jų pateikimo terminus. 

9. Programos sąmatų projektus savarankiškai rengia Kalėjimų departamentas ir kiekviena
įstaiga.

10. Lėšų poreikis, atsižvelgiant į numatomus asignavimus, apskaičiuojamas, laikantis šių
nuostatų:

10.1.  Išlaidos  darbo  užmokesčiui  Kalėjimų  departamentui  pavaldžioms  įstaigoms
apskaičiuojamos  atsižvelgiant  į  patvirtintas  struktūras  ir  pareigybes,  nuteistųjų,  dirbančių  ūkio
darbus, skaičių;

10.2.  Darbo  užmokesčio  fondas  pareigūnams,  karjeros  valstybės  tarnautojams  ir
darbuotojams,  dirbantiems pagal  darbo sutartis,  skaičiuojamas  pagal  vidutinius  pareiginės  algos
koeficientus, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymais;

10.3.  Nuteistųjų  darbo užmokesčio  fondas  skaičiuojamas  pagal  vidutinius  koeficientus,
nustatytus  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002  m.  vasario  13  d.  nutarimu  Nr.  228  „Dėl
Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintoje nuteistųjų darbo
apmokėjimo tvarkoje;

10.4.  Įmokos socialiniam draudimui  skaičiuojamos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
įstatymų nustatytais dydžiais;

10.5. Išlaidos nuteistųjų ir suimtųjų mitybai apskaičiuojamos pagal nustatytus planuojamus
laikyti  nuteistųjų  ir  suimtųjų  skaičius  ir  galiojančiose  sutartyse  patvirtintus  įkainius,  o  kai
galiojančių  sutarčių  nėra  –  atliekama  rinkos  tyrimo  analizė,  atsižvelgiama  į  galiojusių  sutarčių
įkainius,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  patvirtintas  fiziologines  mitybos  normas,  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministro  patvirtintus  maisto  produktų  vidutinius  paros  kiekius  ir  paros
maitinimo išlaidų normas;

10.6. Išlaidos medikamentams ir medicininėms paslaugoms apskaičiuojamos atsižvelgiant
į  nustatytus  planuojamus  laikyti  nuteistųjų  ir  suimtųjų  skaičius,  pinigines  medikamentų  išlaidų
normas, sergamumo tendencijas, prognozuojamas vaistų kainas ir kitus veiksnius, galinčius turėti
įtakos išlaidoms;

2



10.7.  Išlaidos  ryšių  paslaugoms  apskaičiuojamos  pagal  stacionarių  telefonų  skaičių,
patvirtintus  mobiliojo  ryšio  telefonų  normatyvus,  abonentinį  mokestį,  išlaidas  už  pokalbius
telefonais ir kitas ryšio paslaugas (interneto, pašto, fakso ir kt.), atsižvelgiant į galiojančias sutartis;

10.8. Išlaidos transporto išlaikymui apskaičiuojamos pagal transporto priemonių skaičių,
degalų kainas, sunaudojimo normą 100 km ridai, metams nustatytą ridos limitą, remonto, draudimo
ir kitas su transporto eksploatacija ir išlaikymu susijusias išlaidas;

10.9. Išlaidos  pareigūnų  aprangai  įsigyti  bei  prižiūrėti  apskaičiuojamos  atsižvelgiant  į
pareigybių  sąraše  patvirtintą  pareigūnų  skaičių  ir  teisės  aktų  patvirtintas  pareigūnų  tarnybinės
uniformos išdavimo ir  keitimo  normas,  aprangos įsigijimo kainas ir valymo įkainius,  praėjusių
metų faktines išlaidas;

10.10.  Išlaidos  nuteistųjų  aprangai  ir  patalynei  įsigyti  bei  prižiūrėti  apskaičiuojamos
atsižvelgiant į nustatytus planuojamus laikyti nuteistųjų ir suimtųjų skaičius, teisės aktų patvirtintas
nuteistųjų ir suimtųjų aprūpinimo apranga, drabužiais ir patalyne normas, aprangos įsigijimo kainas
ir patalynės skalbimo įkainius, praėjusių metų faktines išlaidas;

10.11.  Komandiruočių  išlaidos  apskaičiuojamos  atsižvelgiant  į  lėšų  poreikį,  įvertinus
numatomas vykdyti programas, mokymo planus ir kitus renginius;

10.12.  Išlaidos  pastatų  ir  statinių  paprastajam remontui  apskaičiuojamos  atsižvelgiant  į
statybos  techninio  reglamento  STR 1.07.03:2017  „Statinių  techninės  ir  naudojimo  priežiūros
tvarka.  Naujų  nekilnojamojo  turto  kadastro  objektų  formavimo  tvarka“ ir statybos  techninio
reglamento STR  2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“ reikalavimus,  numatomą  remontuoti
patalpų  plotą  ir  1  kv.  m  remonto  darbų  kainą  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Kito  ilgalaikio
materialiojo  turto  (išskyrus  nekilnojamojo  turto  ir  transporto  priemonių)  remonto  išlaidos
apskaičiuojamos įvertinus faktinį lėšų poreikį;

10.13. Išlaidos turto nuomai apskaičiuojamos pagal galiojančias sutartis arba pagal teisės
aktų nustatytas normas;

10.14.  Išlaidos  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,
kvalifikacijos  kėlimo  renginiams  planuojamos  Kalėjimų  departamento  Mokymo  centre  ir
apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.15.  Išlaidos  patalpoms  šildyti  apskaičiuojamos  įvertinus  galiojančiose  sutartyse
patvirtintus  šiluminės  energijos  tarifus  arba kuro,  naudojamo šiluminei  energijai  gaminti,  kainą,
atsižvelgiant į ankstesniais  metais faktiškai sunaudotą šiluminės energijos arba kuro, naudojamo
šiluminei energijai gaminti, kiekį bei šildomą patalpų plotą įstaigoje;

10.16.  Išlaidos  elektros  energijai,  šiukšlių  išvežimui,  vandens  tiekimui  ir  nuotekų
tvarkymui apskaičiuojamos atsižvelgiant į galiojančiose sutartyse patvirtintus šių paslaugų tarifus,
nustatytus planuojamus laikyti nuteistųjų ir suimtųjų skaičius, praėjusių metų faktines išlaidas šioms
paslaugoms,  įstaigos struktūrinius parametrus ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos šių paslaugų
sunaudojimui;

10.17. Išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinėms prekėms, reprezentacijai, ūkinės paskirties
medžiagoms, trumpalaikiam turtui, higienos priemonėms) ir kitoms paslaugoms apskaičiuojamos
atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį ir teisės aktų nustatytas normas;

10.18.  Išlaidos  socialinėms  išmokoms  apskaičiuojamos  pagal  teisės  aktų  nustatytas
normas;

10.19. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti apskaičiuojamos atsižvelgiant į nustatytus bausmių
vykdymo sistemos prioritetus ir faktinį lėšų poreikį;

10.20.  Poreikis  ir  išlaidos  investiciniams  projektams  (ilgalaikio  turto  įsigijimui  ir
atnaujinimui, statinių statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui) apskaičiuojamos teisės aktų
nustatyta tvarka.

11. Pagal Kalėjimų departamento direktoriaus kasmet nustatytą grafiką kiekviena įstaiga
Kalėjimų  departamentui  pristato  savo  metinio  veiklos  plano  ir  programos  sąmatų  projektus,
nuteistųjų ir suimtųjų socialinės paramos fondo išlaidų sąmatų projektus, pagrįsdama numatomų
veiksmų rezultato reikšmes ir biudžeto asignavimų poreikį.

12. Programos sąmatas pasirašo: 

3

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr


12.1. Kalėjimų departamento direktorius arba Kalėjimų departamento direktoriaus įgaliotas
asmuo ir planavimo padalinio vadovas, kai jo nėra – jo funkcijas atliekantis darbuotojas;

12.2.  Įstaigų  – įstaigos  direktorius  ir  vyriausiasis  buhalteris,  kai  jo  nėra – jo  funkcijas
atliekantis darbuotojas.

13.  Programos  sąmatos,  kartu  su  patvirtintomis  skaičiavimų  formomis,  pateikiamos
Kalėjimų departamento planavimo padaliniui, kuris rengia programos sąmatų suvestines.

14.  Kalėjimų  departamento  programos  sąmatų  suvestines,  išskyrus  bendrą  programos
sąmatų  suvestinę,  pasirašo  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  įgaliotas  asmuo  ir  planavimo
padalinio vadovas, kai jo nėra – jo funkcijas atliekantis darbuotojas.

15.  Programos  sąmatas,  išskyrus  bendrą  programų sąmatų  suvestinę,  tvirtina  Kalėjimų
departamento direktorius. 

16.  Bendrą  programos  sąmatų  suvestinę  pasirašo  Kalėjimų  departamento  direktorius  ir
planavimo padalinio vadovas arba jų funkcijas atliekantys darbuotojai. Bendrą programos sąmatų
suvestinę tvirtina asignavimų valdytojas.

III SKYRIUS
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS ĮSTAIGOMS

17.  Planavimo  padalinys,  išnagrinėjęs  įstaigų  pateiktą  lėšų  poreikį  su  atskirų  išlaidų
straipsnių  skaičiavimais  ir  išanalizavęs  paskutinių  metų  įstaigų  sąmatų  vykdymą,  parengia
pasiūlymus  dėl  skirtų  asignavimų  paskirstymo  įstaigoms  ir  teikia  juos  Kalėjimų  departamento
direktoriui.

18.  Kalėjimų  departamento  direktorius,  vertindamas  planavimo  padalinio  parengtas
pažymas,  įstaigų  vadovų  paaiškinimus,  priima  sprendimą  dėl  bendrų  finansavimo  apimčių
kiekvienai įstaigai, išskirdamas asignavimus darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti. Kiti ekonominės
klasifikacijos  straipsnių  biudžeto  asignavimai  gali  būti  nustatyti  Kalėjimų  departamento
direktoriaus sprendimu, neviršijant skirtų asignavimų.

19.  Asignavimus  kitiems  išlaidų  straipsniams  (išskyrus  išlaidas,  kurias  centralizuotai
planuoja Kalėjimų departamentas) įstaigos apskaičiuoja savarankiškai, atsižvelgdamos į Aprašo II
skyriaus nuostatas ir įstaigai skirtus asignavimus.   

     

IV SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR ĮSTAIGŲ PROGRAMOS SĄMATŲ TIKSLINIMAS

20.  Įstaigų  programos  sąmatos  tikslinamos  planavimo  padalinio  siūlymu  ir  Kalėjimų
departamento  direktoriaus  sprendimu  ne  dažniau  kaip  kartą  per  ketvirtį,  išskyrus  atvejus,  kai
biudžeto asignavimų pakeitimai daromi:

20.1. Pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
20.2. Ypatingais atvejais, suderinus su Kalėjimų departamento direktoriumi.
21. Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į vidutinį visų įstaigų priedų ir priemokų dydį,

gali perskirstyti darbo užmokesčiui skirtus asignavimus tarp įstaigų.
22.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  patvirtinus  valstybės  biudžeto  asignavimų

paskirstymo  pagal  programas  pakeitimus,  per  5  darbo  dienas  nuo  šių  pakeitimų  įsigaliojimo
planavimo padalinys parengia Finansų ministerijai pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus ir
šias pažymas suderina su Teisingumo ministerija.

23.  Biudžetiniais  metais  prireikus  keisti  biudžeto  asignavimų  pagal  ekonominę
klasifikaciją paskirtį, įstaigos ne vėliau, kaip likus 20 kalendorinių dienų iki atitinkamo ketvirčio
pabaigos, informuoja raštu Kalėjimų departamentą, nurodydamos keitimo priežastis.
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24.  Planavimo  padalinys,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, įstaigų programų sąmatas pakeičia, kai tie
pakeitimai daromi:

24.1. Pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;
24.2. Norint pakeisti biudžeto asignavimų paskirstymą ketvirčiais;
24.3.  Padidinus  valstybės  biudžeto  asignavimus  programoms  vykdyti  dėl  papildomų

pajamų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2
punktuose, gautų einamaisiais metais arba nepanaudotų praėjusiais metais;

24.4.  Padidinus  valstybės  biudžeto  asignavimus  turtui  įsigyti  ir  investicijų  projektams,
kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje, iš kitų asignavimų
išlaidoms (jeigu nėra įsiskolinimų);

24.5. Norint pakeisti asignavimų paskirstymą pagal valstybės funkcijas;
24.6.  Norint  pakeisti  biudžeto  asignavimų,  numatytų  tarpinstitucinio  veiklos  plano

priemonėms  vykdyti,  paskirstymą,  prieš  tai  suderinus  su  tarpinstitucinio  veiklos  plano
įgyvendinimo koordinatoriumi. 

25.  Kai biudžeto pakeitimai  daromi tarp įstaigų ir  ekonominės klasifikacijos straipsnių,
planavimo padalinys parengia pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus.

26. Tais atvejais, kai pažymos apie biudžeto asignavimų pakeitimus neteikiamos Finansų
ministerijai, jas pasirašo Kalėjimų departamento direktorius ir planavimo padalinio vadovas.

27.  Planavimo  padalinys  visas  pažymas  apie  biudžeto  asignavimų  pakeitimus  įveda  į
kompiuterizuotą Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą ir jų elektroninę informaciją per
sistemą išsiunčia įstaigoms ir Finansų ministerijai.

28.  Iš  sutaupytų  asignavimų  išlaidoms  pirmiausia  turi  būti  dengiamas  kreditorinis
įsiskolinimas. Nesant įsiskolinimų – įstaiga turi informuoti Kalėjimų departamento direktorių, kuris
paveda planavimo padaliniui teisės aktų nustatyta tvarka atlikti suderintus patikslinimus.

29.  Aprašo  nustatyta  tvarka  pakeitus  įstaigos  programos  sąmatą  pagal  ekonominę
klasifikaciją,  įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus ketvirčiui pateikia patikslintas
programos sąmatas tvirtinti Kalėjimų departamento direktoriui.

V SKYRIUS
PROGRAMOS SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ TEIKIMAS

30. Programos sąmatų vykdymo ataskaitos teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________
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