Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos
pagal VSAFAS sukūrimas ir įdiegimas

Projekto pavadinimas

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos pagal VSAFAS
sukūrimas ir įdiegimas

Veiksmų programa

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos
prioritetas

4 prioritetas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“

Veiksmų programos
prioriteto priemonė

Nr. VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“

Projekto vykdytojas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Projekto tikslas

Projekto tikslas – prisidėti prie efektyvesnio VRM ir vidaus reikalų
įstaigų finansų valdymo ir apskaitos tobulinimo, diegiant bendrą
informacinę sistemą, įskaitant Ilgalaikio turto ir Uniformų apskaitos
modulius.

Projekto uždaviniai






Nustatyti veiklos optimizavimo, finansų valdymo ir apskaitos
informacinės sistemos plėtros galimybes;
sukurti ir įdiegti kompiuterizuotą finansų valdymo ir apskaitos
sistemą pagal VSAFAS bei vykdyti jos priežiūrą;
apmokyti personalą dirbti su nauja finansų valdymo ir apskaitos
sistema.

Projekto trumpas aprašymas 2007 m. birželio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos (toliau – LR)
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kuris nustato, kad viešojo
sektoriaus subjektai nuo 2010 m. sausio 1 d. turės tvarkyti buhalterinę
apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal VSAFAS. Šios viešojo sektoriaus
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos
tikslas – viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos
tvarkymo taikant kaupimo principą bei VSAFAS. Projektu siekiama
reformuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
VRM) ir jai pavaldžių įstaigų, kurių vadovai nėra savarankiški
asignavimų valdytojai, bei Policijos departamento prie VRM (toliau –
PD) ir jam pavaldžių įstaigų, kurių vadovai nėra savarankiški
asignavimų valdytojai (visi bendrai toliau – vidaus reikalų įstaigos)
finansų valdymo ir apskaitos sistemas, sukuriant bendrą informacinę
sistemą. LR finansų ministerija 2007 m. organizavo viešojo sektoriaus
subjektų apklausą apie šiuo metu naudojamas apskaitos informacines
sistemas ir atliko apskaitos tvarkymo kaupimo principu ir ataskaitų
konsolidavimo reikalavimų analizę. Pagal atliktos analizės rezultatus
pareiškėjo ir partnerių naudojamos apskaitos informacinės sistemos ir
programos neatitinka kai kurių kriterijų, apskaitos informacinėse
sistemose ir programose nėra galimybės vesti darbo užmokesčio ir
ilgalaikio turto apskaitos pagal finansinės apskaitos reikalavimus
kaupimo principu, programų informacijos patikimumas ir saugumas

netenkina keliamų naujų reikalavimų, o neefektyvūs apskaitos procesai
pareikalaus papildomų žmogiškųjų išteklių, perėjus prie apskaitos
tvarkymo kaupimo principu. Todėl planuojama Projekto įgyvendinimo
metu sukurti ir įdiegti finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą
(toliau – FVAIS).
Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM (toliau – TVŪD)
nuostatuose, patvirtintuose VRM ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymu
Nr. 416 (VRM ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1V-108
redakcija), numatyta, kad TVŪD yra atsakingas už VRM ir įstaigų prie
VRM aprūpinimą ilgalaikiu materialiuoju turtu ir jo administravimą bei
duomenų tvarkymą. Vienos iš funkcijų, susijusios su duomenų apie
VRM ir jos reguliavimo srities įstaigų nekilnojamąjį turtą rinkimu,
kaupimu, saugojimu, grupavimu, vykdymas yra nepakankamai
kompiuterizuotas, nenumatyta galimybė kaupti ir apdoroti nekilnojamo
turto duomenis, susijusius su kadastro ir registro duomenimis, daiktine
teise bei juridiniais faktais, nenumatytas kitos reikalingos informacijos
apie nekilnojamo turto vienetą kaupimas, negalima efektyviai atlikti kitų,
su nekilnojamo turto valdymu susijusių uždavinių, todėl tai nuolat
reikalauja papildomų laiko, žmogiškųjų ir materialinių išteklių sąnaudų.
Šiuo metu projekto apimtyje planuojamoje diegti FVAIS numatyta
realizuoti vidaus reikalų įstaigų ilgalaikio, tame tarpe ir nekilnojamo,
turto apskaitą, tačiau nėra numatyta, kad būtų integruotai „matomas“ ir
tuo pačiu „valdomas“ Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM
(toliau – VSAT) ir jos struktūrinių padalinių nekilnojamas turtas. Iškyla
pilnavertės, apimančios visas vidaus reikalų įstaigas, kontrolės nebuvimo
ir negalėjimo efektyviai vykdyti darbų problemos. Dėl minėtų
priežasčių, Projekto įgyvendinimo apimtyje planuojama FVAIS įdiegti
nekilnojamo turto valdymo modulį (toliau – Nekilnojamo turto valdymo
modulis), į kurį per sukurtas sąsajas iš vidaus reikalų įstaigų buhalterinės
apskaitos ir finansų valdymo sistemų būtų pateikiama turima informacija
apie nekilnojamą turtą bei toliau šiame modulyje ji būtų pildoma siekiant
tinkamai vykdyti nekilnojamo turto valdymo funkciją.
Nuo 2011 m. sausio 1 d. PD įsigaliojo pareigūnų aprūpinimo tarnybine
uniforma pagal finansines normas tvarka. Aprūpinimą PD vykdo
vadovaujantis individualiu pareigūnų uniformos elementų poreikiu,
uniformų dėvėjimosi normatyvais, priklausomumu, atsižvelgiant į
skiriamas biudžetines lėšas ir pan. Tokią tvarką pasitvirtino ir sistemas
įsidiegė tik PD ir VSAT, tačiau jos nėra pilnai išbaigtos, pasenusios,
trūksta reikalingų funkcionalumų, neatitinka realių institucijų poreikių
(poreikis šiuo metu yra pasikeitęs), sistemos nėra vieningos ir
neintegruotos tarp savęs ir FVAIS. Likusiose 4 (keturiose) statutinėse
institucijos (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie
VRM, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, Vadovybės
apsaugos departamentas prie VRM, Viešojo saugumo tarnyba prie
VRM) pareigūnų aprūpinimas tarnybine uniforma ir kitu apskaitomu
inventoriumi vykdomas rankiniu (popieriniu) būdu. Toks apskaitos
būdas nėra efektyvus, neužtikrina skaidrios apskaitos bei reikalauja
neproporcingai daug darbuotojų laiko ir lėšų sąnaudų. Siekiant
efektyvinti ribotų LR lėšų panaudojimą ir mažinti turto administravimui
skiriamas laiko sąnaudas, būtina įdiegti centralizuotą statutinių
pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma ir kitu apskaitomu
inventoriumi apskaitos ir valdymo modulį, integruotą su FVAIS (toliau –
Uniformų apskaitos ir valdymo modulis).

Projekto partneriai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Turto valdymo ir ūkio
departamento prie Lietuvos Respublikos vidau reikalų ministerijos.

Projekto įgyvendinimo
terminas

Nuo 2010 m. birželio 4 d. iki 2015 m. rugsėjo 4 d.

Projekto biudžetas

Projekto vertė – 10.523.911,38 Lt
Iš jų:
ES struktūrinių fondų finansavimas – 8.945.324,67 Lt
Valstybės biudžeto lėšos – 1.578.586,71 Lt

Finansavimo ir
administravimo sutartis

2010 m. birželio 4 d. Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-081

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos E-valdžios politikos
skyriaus tarnautojas Vytis Šliažas, tel. (8 5) 271 8463, faks. 8 5) 271
8551, el. paštas vytis.sliazas@vrm.lt

