Projekto pavadinimas

FINANSŲ VALDYMO BEI APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS
SISTEMOS, ATITINKANČIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ VSAFAS
KONCEPCIJĄ, SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ŠIAULIŲ MIESTO
SAVIVALDYBĖJE

Projekto kodas

VP1-4.2-VRM-03-V-01-046

Europos Sąjungos struktūrinis
fondas

Europos socialinis fondas

Projekto vykdytojas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Projektas įgyvendintas be partnerių

Projekto tikslas

Tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sistemą, kad būtų gaunama patikima ir
objektyvi informacija, kurios reikia ekonominiams sprendimams priimti.

Projekto rezultatai

Įdiegta vidaus administravimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos
ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose.
Parengta Šiaulių miesto savivaldybės apskaitos tvarka

Pagrindinės projekto veiklos

Įdiegta apskaitos ir finansų valdymo sistema
Parengtas ir išleistas apskaitos vadovas
Apmokyti darbuotojai

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis:
Projekto biudžetas, Lt (pagal
finansavimo ir administravimo
sutartį)

Nuo

Iki

2019 m. gruodžio 1 d.

2013 m. sausio 21 d.

Iš viso

Europos
Sąjungos lėšos

Valstybės lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos

590.307,42

501.760,79

0,00

88.546,63

Projekto svarba: Finansų ministerija 2005 m. pradėjo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir
finansinės atskaitomybės sistemos reformą. 2007-06-26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370), kuris nustato viešojo
sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio sudėtį, jo sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio
sudarymą ir pateikimą. Viešojo sektoriaus subjektai t. y. yra ir pareiškėjas Šiaulių miesto savivaldybė
buhalterinę apskaitą turės tvarkyti ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą
jau nuo 2010 m. sausio 1 d. Savivaldybė nebuvo įdiegusi vieningos apskaitos programos, buhalterinė
apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas nevisiškai atitikdavo buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
vartotojų poreikius, ir tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus, finansų valdymo sistema reikalavo daug

žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų. Iškildavusios problemos sudarydavo prielaidas įvairioms neigiamoms
pasekmėms. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių buvo reikalingas finansų, apskaitos ir turto valdymo
sistemos procesų tobulinimas. Šiaulių miesto savivaldybė atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus bei
siekdama kuo efektyviau ir skaidriau valdyti turimą turtą bei finansinius išteklius inicijavo projektą, kurio
metu buvo parengta apskaitos tvarka ir įdiegta vieninga apskaitos programinė įranga.
Projekto įgyvendinimo eiga: Projektas baigtas įgyvendinti, galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
patvirtinta 2013 m. rugpjūčio 7 d.

