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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-396 „DĖL

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO 

2021 m.             d.  Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  Vidaus  kontrolės  ir  vidaus  audito  įstatymo  7
straipsnio 2 dalimi, Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl
Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“, nuostatomis, 

1. P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus  2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus kontrolės tvarkos
aprašo  patvirtinimo“  patvirtintą  Kalėjimų  departamento  vidaus  kontrolės  tvarkos  aprašą  ir  jį
išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2017  m.  gruodžio  12  d.  įsakymą  Nr.  V-540  „Dėl  vidaus
kontrolės proceso stebėsenos plano patvirtinimo“.

3.  P a  v e  d  u  Kalėjimų departamento  Veiklos  organizavimo skyrių su šiuo įsakymu
supažindinti  Kalėjimų  departamento  darbuotojus ir  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų  departamento
interneto svetainėje.

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus 
2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-396
(Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus 
2021 m.              d. įsakymo Nr. V-       redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –
Kalėjimų  departamentas)  vidaus  kontrolės  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Tvarkos  aprašas)  –  vidaus
dokumentas,  kuriame  detalizuojamas  Kalėjimų  departamento  vidaus  kontrolės  politikos  turinys,
aprašomi  vidaus  kontrolės  tikslai  bei  reglamentuojama  informacijos  apie  vidaus  kontrolės
įgyvendinimą Kalėjimų departamente teikimo tvarka.

2. Vidaus kontrolė – tai Kalėjimų departamento direktoriaus sukurta visų kontrolės rūšių
sistema,  kuria siekiama užtikrinti  veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą,
skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų
patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo
susijusių rizikos veiksnių valdymą.

3. Tvarkos  aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  vidaus  kontrolės  ir
vidaus audito įstatymu,  Vidaus kontrolės  įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2020 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr.  1K-195  „Dėl  Vidaus  kontrolės  įgyvendinimo  viešajame  juridiniame  asmenyje“,  Viešojo
sektoriaus  subjektų  buhalterinės  apskaitos  organizavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus
subjektų  buhalterinės  apskaitos  organizavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  kitais  teisės  aktais,
reglamentuojančiais vidaus kontrolės įgyvendinimą. 

4. Tvarkos  apraše  vartojamos  sąvokos  suprantamos  taip,  kaip  jos  apibrėžtos  Lietuvos
Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

5. Vidaus  kontrolės  įgyvendinimą  Kalėjimų  departamente  reglamentuoja  direktoriaus
įsakymais priimti teisės aktai, numatantys vidaus kontrolės dalyvių pareigas ir atsakomybę, kurių
sąrašas nurodytas šio Tvarkos aprašo 1 priede.

6.  Vidaus  kontrolės  įgyvendinimą  reglamentuojančių  teisės  aktų  sąrašas  bei  veikloje
kylantys  rizikos  veiksniai  reguliariai,  bet  ne  rečiau  kaip  vieną  kartą  per  kalendorinius  metus,
peržiūrimi ir, esant poreikiui, atnaujinami.
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III SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI IR PRINCIPAI

7. Vidaus kontrolė yra skirta valdyti Kalėjimų departamento rizikos veiksnius ir užtikrinti,
kad būtų pasiekti vidaus kontrolės tikslai:

7.1. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių Kalėjimų departamento veiklą, reikalavimų;
7.2. saugoti  turtą  nuo  sukčiavimo,  iššvaistymo,  pasisavinimo,  neteisėto  valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
7.3. vykdyti  veiklą,  laikantis  patikimo  finansų  valdymo  principo,  grindžiamo

ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;
7.4. teikti patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie finansinę ir kitą veiklą.
8. Kalėjimų  departamento  direktoriaus  nustatoma  ir  tvirtinama  vidaus  kontrolė,

įgyvendinama vadovaujantis pagrindiniais vidaus kontrolės principais:
8.1. tinkamumo – vidaus kontrolė, visų pirma, įgyvendinama tose veiklos srityse, kuriose

susiduriama su didžiausia rizika;
8.2. efektyvumo – vidaus kontrolė  nustatoma taip,  kad vidaus kontrolės įgyvendinimo

sąnaudos neviršytų gaunamos vidaus kontrolės priemonių naudos;
8.3. rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;
8.4. optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neturi būti perteklinė;
8.5. dinamiškumo – vidaus kontrolė gali būti tobulinama, atsižvelgiant į pokyčius;
8.6. nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė įgyvendinama nuolat.
9. Vidaus kontrolės tikslams pasiekti kuriama veiksminga Kalėjimų departamento vidaus

kontrolė, vykdomos vidaus kontrolės priemonės.

IV SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI 

10. Vidaus  kontrolė  Kalėjimų  departamente  kuriama  ir  palaikoma,  atsižvelgiant  į
Kalėjimų  departamento  veiklos  pobūdį  ir  ypatumus,  veiklos  riziką,  organizacinę  struktūrą,
žmogiškuosius išteklius ir kitus kontrolės priemonių poreikio vertinimus.

11. Vidaus  kontrolės  įgyvendinimas  Kalėjimų  departamente  užtikrinamas,  apimant
tarpusavyje susijusius vidaus kontrolės sistemos elementus:

11.1. kontrolės aplinka – tai aplinka, kuri apima  organizacinę struktūrą (detalizuojamą
pareigybių  sąraše,  struktūrinių  padalinių  nuostatuose,  darbuotojų  pareigybių  aprašymuose);
personalo  valdymo  politiką  ir  praktiką  (reglamentas  ir  darbo  tvarkos  taisyklės);  kompetenciją
(užduotys ir vertinimai), profesinio elgesio principus ir taisykles.

11.2. rizikos  vertinimas  ir  valdymas –  procesas,  kurio  metu  identifikuojami  rizikos
veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos Kalėjimų departamento veiklai, ir priimami sprendimai
dėl  neigiamos  įtakos  sumažinimo  iki  priimtino  lygio,  kurių  įgyvendinimas  yra  detalizuotas
Kalėjimų departamento rizikos vertinimo ir valdymo metodikoje. Rizikos vertinimas ir valdymas
apima:

11.2.1. rizikos veiksnių, įskaitant korupcijos, nustatymą ir vertinimą;
11.2.2. toleruojamos rizikos nustatymą;
11.2.3. priemonių rizikai valdyti parinkimą.
11.3. kontrolės  veikla –  veikla,  kuria  siekiama  Kalėjimų  departamente  sumažinti

neigiamą  rizikos  veiksnių  poveikį,  reglamentuojama,  nustatant  vidaus  kontrolės  priemones
Kalėjimų departamento vidiniuose teisės aktuose ir Kalėjimų departamento pareigūnų ir darbuotojų,
vykdančių  pavestas  funkcijas,  pareigybių  aprašymuose  bei  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
įsakymuose.  Kalėjimų  departamento  veikla  organizuojama  taip,  kad  būtų  tinkamai  atskirtos
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darbuotojų funkcijos, stengiantis  užkirsti  kelią galimų interesų konfliktų, sukčiavimo, korupcijos
apraiškų, tyčinių klaidų bei kitų neteisėtų veikų pasireiškimų tikimybės sumažinimą. 

11.4.  informavimas ir komunikacija – veikla, kurios metu sprendimams priimti turi būti
laiku pranešama aktuali,  išsami,  patikima ir teisinga informacija  apie vidaus ir  išorės įvykius ir
procesus.  Informavimą  ir  komunikaciją  apibūdina  informacijos  naudojimas,  vidaus  ir  išorės
komunikacija.  Siekiant  užtikrinti  tinkamą  asmens  duomenų  apsaugą  ir  su  tuo  susijusių  teisės
aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą, asmens duomenys Kalėjimų departamente yra tvarkomi
Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka. 

11.5. stebėsena – veikla, skirta užtikrinti, kad vidaus kontrolė veiktų taip, kaip numatyta,
ir,   esant  poreikiui,  būtų tobulinama.  Stebėsena  vykdoma vadovaujantis  Kalėjimų departamento
Vidaus kontrolės įgyvendinimo stebėsenos planu (2 priedas). Stebėsena apima:

11.5.1. nuolatinę stebėseną, kuri yra integruojama į kasdienę Kalėjimų departamento veiklą
darbuotojams vykdant jiems pavestas funkcijas;

11.5.2. periodinius vertinimus, atliekamus audito vykdytojų ir kitų Kalėjimų departamento
veiklos vertintojų.

V SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS

12. Kalėjimų departamento direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama
vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami
Kalėjimų departamento veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktys nustatytiems reikalavimams (ar vidaus
kontrolė Kalėjimų departamente įgyvendinama pagal Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytą
vidaus  kontrolės  politiką  ir  ar  ji  atitinka  pasikeitusias  veiklos  sąlygas),  vidaus  kontrolės
įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų rezultatai
ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės.

13. Kalėjimų departamento vidaus kontrolė vertinama:
13.1.  labai  gerai  –  jei  visa  rizika  yra  nustatyta  ir  valdoma,  vidaus  kontrolės  trūkumų

nerasta;
13.2. gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų,

neturinčių neigiamos įtakos veiklos rezultatams; 
13.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra

vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką veiklos rezultatams;
13.4.  silpnai  – jei  ne visa rizika yra nustatyta,  nevykdomas rizikos valdymas ir  vidaus

kontrolės trūkumai daro neigiamą įtaką veiklos rezultatams.
14.  Vidaus  kontrolė  Kalėjimų  departamente  nuolat  tobulinama  atsižvelgiant  į  vidaus

kontrolės analizės ir vertinimo rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus). 

VI SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS 

15.  Informacijos,  kaip  įgyvendinama  vidaus  kontrolė,  apibendrinimą,  atsižvelgiant  į
darbuotojų pateiktą informaciją, organizuoja Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu įgaliotas
darbuotojas ar sudaryta darbo grupė.

16.  Kalėjimų  departamento  direktorius  kiekvienais  metais  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijai  teikia  informaciją  apie  vidaus  kontrolės  įgyvendinimą  Kalėjimų
departamente,  įskaitant  Kalėjimų  departamentui  pavaldžias  įstaigas,  nurodytu  informacijos
pateikimo terminu.
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.  Kalėjimų  departamento  pareigūnai  ir  darbuotojai,  vykdantys  pavestas  funkcijas,
nustatytas jų pareigybių aprašymuose bei Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymuose, laiku ir
kokybiškai  atlieka  savo  pareigas,  siekia,  kad  vidaus  kontrolė  Kalėjimų  departamente  būtų
veiksminga.

18.  Kalėjimų  departamento  pareigūnai  ir  darbuotojai  turi  teisę  Kalėjimų  departamento
direktoriui teikti vidaus kontrolės tobulinimo siūlymus ir rekomendacijas. 

19.  Tvarkos aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Kalėjimų departamento
direktoriaus įsakymu.

_____________



Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
vidaus kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ
SĄRAŠAS

 

Veiklos sritis Teisės aktas / dokumentas

Specialiosios funkcijos

Specialioji veikla

1.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020  m.  balandžio  1  d.
įsakymas Nr. V-88 „Dėl laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir
priežiūros instrukcijos patvirtinimo“.
2.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020  m.  vasario  5  d.
įsakymas Nr. V-33 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos
patvirtinimo“.
3.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2019  m.  sausio  22  d.
įsakymas  Nr.  V-38  „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų
darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio
ir įtakos aprašo patvirtinimo“.
4.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2019  m.  vasario  8  d.
įsakymas Nr. V-72 „Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendrosios funkcijos

Finansų valdymas

5.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2021  m.  kovo  25  d.
įsakymas  Nr.  V-94  „Dėl   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  finansų  kontrolės  taisyklių
patvirtinimo“.

Žmogiškųjų išteklių
valdymas

6.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020  m.  gruodžio  23  d.
įsakymas  Nr.  V-394  „Dėl  tarnybinių  komandiruočių  tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
7.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020  m.  gruodžio  8  d.
įsakymas  Nr.  V-373  „Dėl  ligos  ir  (ar)  laikinojo  nedarbingumo
ryšio  su  profesinės  veiklos  funkcijų  vykdymu  ar  tarnybinių
pareigų  atlikimu  nustatymo  komisijos  sudarymo  ir  jos  darbo
reglamento patvirtinimo“.
8.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2019  m.  balandžio  5  d.
įsakymas Nr.  V-158 „Dėl  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos darbo užmokesčio priemokų
nustatymo,  pašalpų  ir  premijų  skyrimo  bei  skatinimo  tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
9.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2019  m.  spalio  9  d.
įsakymas Nr.  V-321 „Dėl  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuotolinio  darbo  tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
10.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2006  m.  sausio  27  d.
įsakymas Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
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Respublikos  teisingumo  ministerijos  darbo  reglamento
patvirtinimo“.

Strategijos formavimas ir
veiklos planavimas

11.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2016  m.  spalio  5  d.
įsakymas  Nr.V-386  „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų
veiklos planavimo metodikos patvirtinimo“.

Resocializacijos veikla

12.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2021  m.  sausio  7  d.
įsakymas  Nr.  V-5  „Dėl  nuteistųjų  laisvės  atėmimo  bausme
resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos patvirtinimo“.

Skaidrumo užtikrinimas
ir rizikų valdymas

13.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2017  m.  kovo  21  d.
įsakymas Nr.  V-115 „Dėl  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų
veiklos rizikos valdymo metodikos patvirtinimo“.
14.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2019  m.  birželio  10  d.
įsakymas  Nr.  V-228  „Dėl  pataisos  pareigūnų,  kitų  valstybės
tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  etikos
kodekso patvirtinimo“.

Komunikacija

15.  2020 m.  gruodžio  8  d.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
įsakymas  Nr.  V-377  „Dėl  informacijos  teikimo  viešosios
informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“.

Darbuotojų sauga

16.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2021  m.  kovo  5  d.
įsakymas  Nr.  V-70  „Dėl  kenksmingų  ir  pavojingų  veiksnių
pataisos pareigūnų ar kursantų vykdomai specifinei veiklai sąrašo
patvirtinimo“.

Dokumentų valdymas

17.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2006  m.  sausio  27  d.
įsakymas Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  darbo  reglamento
patvirtinimo“.
18.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2016  m.  birželio  28  d.
įsakymas  Nr.  V-212  „Dėl  Bausmių  vykdymo  sistemos
specialiosios  veiklos  dokumentų  saugojimo  terminų  rodyklės
patvirtinimo“.

Viešieji pirkimai, turto
valdymas,

inventorizacija, sutartys

19. Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymas  Nr.  V-572  „Dėl viešųjų  pirkimų  planavimo,
organizavimo,  vykdymo  taisyklių  patvirtinimo“  (Kalėjimų
departamento  2020 m. gegužės 19 d.  įsakymo Nr.  V-142 nauja
redakcija).

Projektų valdymas

20.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2015  m.  spalio  16  d.
įsakymas Nr.  V-383 „Dėl Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų
projektų  valdymo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  (Kalėjimų
departamento  2021  m.  kovo  26  d.  įsakymo  Nr.  V-98  nauja
redakcija).

Duomenų apsauga,
informacinių

21.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020  m.  lapkričio  5  d.
įsakymas Nr.  V-335 „Dėl  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos
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technologijų klausimai

Respublikos  teisingumo  ministerijos  duomenų  atvėrimo  tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
22.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2018  m.  rugsėjo  19  d.
įsakymas Nr.  V-415 „Dėl  asmens duomenų tvarkymo Kalėjimų
departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.
23.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2018  m.  spalio  16  d.
įsakymas  Nr.  V-455  „Dėl  pranešimo  apie  asmens  duomenų
saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kokybės vadybos
sistema

24. Nuo 2015 m. spalio 16 d. Kalėjimų departamente  sukurtos ir
įdiegtos  Kalėjimų  departamento  projektų  valdymo  sistemos
procedūros,  atitinkančios  LST  ISO  21500:2012  standarto
reikalavimus.

______________________



Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
vidaus kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos 
kontrolės 
įgyvendinimo
tikslas 
(vidaus 
kontrolės 
elementai)

Stebėsenos 
užtikrinimo 
veiksmas

Veiksmo 
vykdymo 
periodiškumas

Stebėsenos 
veiksmą 
atliekantis 
asmuo

Funkcijos 
ir kontrolės
metodas

Veiklos 
kontrolės 
vertinimas 
(pagal 
Tvarkos 
aprašo 13 p.)

1 2 3 4 5 6 7

1. Stebėsena, ar veikla atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas:

1.1

Tinkamas 
veiklos 
funkcijų 
atskyrimas / 
paskirstymas

Tinkama 
Kalėjimų 
departamento
struktūra

Metinis Kalėjimų 
departamento
direktorius

Stebėsena, 
apklausa, 
vertinimas

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

1.2

Funkcijų 
vykdymo 
užtikrinimas

Tinkami 
padalinių 
nuostatai ir 
pareigybių 
aprašymai

Metinis Struktūrinių 
padalinių 
vadovai

Stebėsena, 
apklausa, 
vertinimas

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

1.3

Veiklos 
trūkumų 
pasireiškimo 
tikimybių 
prevencija

Išankstinės 
analizės 
vykdymas

Nuolatinis Struktūrinių 
padalinių 
vadovai

Stebėsena, 
apklausa, 
vertinimas

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

2. Stebėsena, ar veikla, naudojant turtą ir kitus išteklius, yra veiksminga, taupi ir racionali:

2.1

Veiklos 
rizikų 
valdymas

Nustatytų 
rizikų 
mažinimas

Ketvirtinis Direktoriaus 
pavaduotojai

Stebėsena, 
apklausa, 
vertinimas

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus
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2.2

Finansų 
kontrolė

Tinkamos 
išankstinės, 
einamosios ir
paskesnės 
kontrolės 
vykdymas

Nuolatinis Struktūrinių 
padalinių 
vadovai

Tikrinimas,
vertinimas,
stebėsena,
apklausa Pagal 

stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

2.3

Informacinių 
sistemų 
funkcionalum
as

Sistemų 
priežiūra ir 
trikdžių 
valdymo 
užtikrinimas

Nuolatinis Asmuo, 
įgaliotas 
administruoti 
informacines 
sistemas

Stebėsena, 
apklausa, 
vertinimas

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

2.4
Turto 
valdymas

Turto ir 
įsipareigojim
ų 
inventorizavi
mas

Metinis Kalėjimų 
departamento
direktorius

Tikrinimas,
vertinimas,
stebėsena,
apklausa

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

Netinkamo ir 
nenaudojamo
turto 
nurašymas

Nuolatinis Struktūrinių 
padalinių 
vadovai

Tikrinimas,
vertinimas,
stebėsena,
apklausa

Pagal 
stebėsenos, 
apklausos 
rezultatus

______________________________
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