Dėl pasikeitimų ruošiant 2014 m. kontrolinę sąmatą (programų sąmatas) pagal Seimo patvirtintus
finansinius rodiklius. Primename, kad programų sąmatas reikia sudaryti per 20 darbo dienų po atitinkamų
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo, kaip
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr 543 17 punktas. Visi
pasikeitimai, kurie yra įgyvendinti VBAMS, yra aprašyti VBAMS naudotojų vadovuose.
1. Šiuo skelbimu norime atkreipti dėmesį tų įstaigų, kurios dirba Stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau
–SIS). Pagrindinis skirtumas, lyginant, pvz., su 2013 m. kontrolinės sąmatos parengimu, yra tas, kad Seimo
patvirtintus 2014 m. rodiklius Finansų ministerijos biudžeto departamento specialistai perduos (eksportuos) į
SIS, t. y. rengiant tikrąją sąmatą, dalis funkcijų pereina į SIS.
Be suderinimo su Finansų ministerija SIS galimi sumų pakeitimai tarp funkcinės klasifikacijos kodų (bet
kokio detalumo) ir tarp programų (ir priemonių). Pakeitimai negalimi tarp ekonominės klasifikacijos grupių
ir tarp finansavimo šaltinio detalių kodų. SIS-e patikslinti rodikliai perduodami į VBAMS ministerijos arba
asignavimų valdytojo organizacinį lygį (VBAMS parametrizavimo prasme). Gavus minėtus rodiklius į
VBAMS, VBAMS toliau detalizuojama tarp pavaldžių biudžetinių įstaigų, detalių ekonominės klasifikacijos
kodų ir ketvirčių, t. y. parengiamos programų sąmatos ir paskirstomos metinės priemonių sumos
biudžetinėms įstaigoms.
Atkreipiame dėmesį, kad VBAMS naudotojai negalės patikrinti galutinio pasiūlymo, kol negaus iš SIS
duomenų, reikalingų kontrolinei sąmatai rengti. SIS aukščiau minėti tikslinimai į VBAMS yra
importuojami ir panaudojami ruošiant kontrolinės sąmatos (programų sąmatų) duomenis tik iki to momento
kol VBAMS nebus atliktas pirmas 2014 m. kontrolinės sąmatos importas (minėtą informaciją VBAMS
parengia Finansų ministerijos Biudžeto departamento specialistai). Nuo šio momento VBAMS neatsižvelgs į
iš SIS gaunamus tikslinimus. VBAMS, parengusi 2014 m. kontrolinės sąmatos skaičius, juos perduoda į
SIS. Atkreipiame dėmesį, kad kontrolinės sąmatos skaičiai į SIS bus eksportuojami skirtingu detalumu. Jei
ministerija (departamentas, inspekcija ir t. t.) naudoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą
(toliau – FVAIS), tai kontrolinės sąmatos skaičiai eksportuojami priemonių detalumu (detalus finansavimo
šaltinis, detali funkcija, ekonominės klasifikacijos grupė), priešingu atveju – programų detalumu (detalus
finansavimo šaltinis, detali funkcija, ekonominės klasifikacijos grupė ir bendra suma priemonei (t. y. suma
priemonei neturės funkcijos, ekonominės klasifikacijos, finansavimo šaltinio kodų)). Pagal iš VBAMS
importuotus duomenis SIS -e turės būti uždaromas tvirtinimo etapas.
2. Jeigu organizacija neintegruota su SIS, rengiant tikrąją sąmatą, sumos detalizuojamos taip pat, kaip ir
2013 m. Skirtumas tik tas, kad iš Finansų ministerijos pagrindiniai rodikliai bus siunčiami sutraukti iki
finansavimo šaltinio ir ekonominės klasifikacijos grupių, t. y. įstaigos be suderinimo su Finansų ministerija
galės keisti sumas tarp funkcinės klasifikacijos kodų (bet kokio detalumo) ir tarp programų (ir priemonių).
3. Įdiegta papildoma galimybė. Aukštosioms mokykloms Finansų ministerija pagrindiniuose rodikliuose
neišskirs darbo užmokesčio sumos. Rengiant tikrąją kontrolinę sąmatą, aukštosios mokyklos turės išskirti
darbo užmokesčio sumą.
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