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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vidaus  kontrolės  ir  vidaus  audito  įstatymo  7
straipsnio 2 punkto 1 papunkčio nuostatomis:

1. T v i r t i n u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
asmenų, atsakingų už finansų kontrolę, sąrašą (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 2015 m. lapkričio 19 d.
įsakymą Nr. V-443 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
asmenų, atsakingų už finansų kontrolę, sąrašo patvirtinimo“.

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

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2021 m.                        d. 
įsakymu Nr. 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ FINANSŲ KONTROLĘ, 

SĄRAŠAS

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų
departamentas) darbuotojai, atsakingi už išankstinę finansų kontrolę:

1.1. administracinio padalinio, atliekančio viešųjų pirkimų funkcijas, vadovas;
1.2. administracinio  padalinio,  atliekančio  veiklos  planavimo,  turto  ir  projektų  valdymo

funkcijas, vadovas;
1.3. administracinio padalinio, atliekančio finansų valdymo funkcijas, vadovas;
1.4. administracinio padalinio, atliekančio teisinio vertinimo funkcijas, vadovas;
1.5. Kalėjimų  departamento  direktoriaus  paskirti  atsakingi  darbuotojai  už  planuojamų  pirkti

prekių, paslaugų ir darbų inicijavimą, planuojamų ilgalaikio turto remonto darbų inicijavimą, pirkimo
paraiškų derinimą;

2. Kalėjimų departamento administracinių padalinių darbuotojai, atsakingi už einamąją finansų
kontrolę:

2.1. kurie  tiesiogiai  atsako  už  materialinių  vertybių  gavimą,  saugojimą,  naudojimą  pagal
paskirtį, apskaitą, laiku atliekamą nurašymą; 

2.2. kurie  vykdo įsipareigojimų vykdymo priežiūros  procedūras,  administruojantys  sudarytas
sutartis;

2.3. darbuotojai,  kurie bendradarbiaudami su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau –
NBFC) teikia informaciją bei dokumentus NBFC darbuotojams, pagal savo kompetenciją ir veiklos
sritį tvarkantiems Kalėjimų departamento buhalterinę apskaitą;

3. Už paskesniąją finansų kontrolę Kalėjimų departamente atsakingas  Kalėjimų departamento
direktorius ir direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis.
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