2015-01-07 informacija dėl SVP duomenų suvedimo į SIS

Įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymui,
valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi parengti vykdomų programų sąmatas ir jas per 20 dienų pateikti
Finansų ministerijai. Ši informacija turi būti suvesta į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą
(VBAMS) ir Stebėsenos informacinę sistemą (SIS).
Pagal Seimo patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus rengiama kontrolinė sąmata.
Rengiant kontrolinę sąmatą, dalį funkcijų atlieka SIS. VBAMS naudotojai turi gauti iš SIS duomenis,
reikalingus kontrolinei sąmatai rengti, todėl svarbu SIS sistemoje teisingai atlikti žemiau išvardintus veiksmus
SVP etape „Tvirtinimas“.

SVP etapas ,,Tvirtinimas“
Rekomenduojami SIS naudotojų veiksmai:
,,Tvirtinimo“ etapas pradedamas kaip ir visi kiti, t. y. užbaigus etapą ,,Projektas“, spaudžiamas mygtukas ,,Pradėti etapą“.
Patikrinkite, ar teisingai suvesti SVP elementai (veiklos prioritetai, programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir kriterijai),
prireikus patikslinkite ir paspauskite mygtuką ,,Išsaugoti“.
Pasirenkamas

Modulis

„Dokumento

finansinių

reikšmių

suvedimas“, 2015-2017 m. SVP

dokumentas, versija „Tvirtinimas“ (dešinėje lango pusėje).
Meniu juostoje spaudžiamas mygtukas „Nustatymai“. Čia pasirinkite - ,,Patvirtinta Seimo“. Pasirinkus šį
nustatymą vaizde „Planas“ (lango apačioje) ir vaizde „Planas (palyg.)“ jūs matysite kontrolinius skaičius iš
VBAMS (atitinka Seimo patvirtintus asignavimus). Duomenys iš VBAMS į SIS importuojami automatiškai
arba rankiniu būdu, paspaudus mygtuką „Importuoti“. SIS naudotojai turi išlyginti skaičius, taip, kad vaizde
„Planas“ ir „Planas (palyg.)“ SIS ir VBAMS eilučių bei bendrų sumų skirtumai turėtų reikšmę „0“. Tik tai
atlikus inicijuojamas duomenų eksportas į VBAMS kontrolinei sąmatai rengti. Šį veiksmą gali atlikti tik SVP
dokumento koordinatorius, savininkas, finansiniame lange paspaudus mygtuką „Eksportuoti“ (pavaldžios
įstaigos šio veiksmo atlikti negali). Atlikus eksportą, automatiškai suformuojami duomenų struktūros ir
finansinių duomenų failai (atskirai atlikti duomenų struktūros eksporto iš dokumento duomenų valdymo
modulio nereikia).
Patvirtintos kontrolinės sąmatos skaičiai iš VBAMS bus automatiškai importuojami į SIS (failas su .PKT
plėtiniu). Atkreipiame dėmesį, kad kontrolinės sąmatos skaičiai bus importuojami skirtingu detalumu. Jei
įstaiga naudoja FVAIS, tai kontrolinės sąmatos skaičiai bus importuojami priemonių detalumu (detalus
finansavimo šaltinis, detali funkcija, ekonominės klasifikacijos grupė), priešingu atveju (ne FVAIS) - programų
detalumu (detalus finansavimo šaltinis, detali funkcija, ekonominės klasifikacijos grupė) ir bendra suma
priemonei (be dimensijų).
Jei įstaiga turi FVAIS, tai SIS finansinių reikšmių suvedimo modulyje, meniu „Nustatymai“ renkasi
„Kontrolinė sąmata pagal priemonę (yra FVAIS)“. Meniu Vaizdas „Planas (palyg.)“ lange turi išlyginti

skaičius, kad SIS ir VBAMS eilučių bei bendrų sumų skirtumai turėtų reikšmę „0“. Vaizde „Planas“ eilutėje
„VBAMS ir SIS skirtumas“ taip pat turėtų būti nulinės reikšmės. Tik tą atlikus bus galimybė uždaryti ir
patvirtinti SIS etapą „Tvirtinimas“.
Jei įstaiga neturi FVAIS, tai SIS finansinių reikšmių suvedimo modulyje, meniu „Nustatymai“ renkasi
„Kontrolinė sąmata pagal programą (nėra FVAIS)“. Meniu Vaizdas „Planas (palyg.)“ lange turi išlyginti
skaičius, kad SIS ir VBAMS eilučių bei bendrų sumų skirtumai turėtų reikšmę „0“. Po to, Meniu „Nustatymai“
renkasi „Kontrolinė sąmata pagal priemonę (nėra FVAIS)“. Meniu Vaizdas „Planas (palyg.)“ lange VBAMS ir
SIS eilučių skirtumai turėtų būti „0“. Abiem atvejais vaizde „Planas“ eilutėje „VBAMS ir SIS skirtumas“ taip
pat turėtų būti nulinės reikšmės. Tik tą atlikus bus galimybė uždaryti ir patvirtinti SIS etapą „Tvirtinimas“.

