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LR Finansų ministerijai 

Dėl informacinių sistemų 

PAKLAUSIMAS 

2021 m. liepos 10 d. 

 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių konsolidavimo sistemos procesas (toliau -VSAKIS) 

pradėjo dar veikti 2010 metais. Kiek mums yra žinoma, į šią sistemą (VSAKIS) visos įmonės, kurios yra 

priskirtinos prie viešojo sektoriaus subjektų teikdavo (įkeldavo į VSAKIS sistemą) finansines ataskaitas, pagal 

standartizuotas formas, preliminariai iki kovo mėnesio 15 dienos, pasibaigus kalendoriniams metams. 

 

Pats konsolidavimo procesas reglamentuotas pagal LR Finansų ministerijos įsakymą 2011 m. balandžio mėn. 

19d. Nr. 1K-152 Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio konsolidavimo. 

 

Įmonės, viešojo sektoriaus subjektai, galėdavo tvarkyti apskaitą pagal savo pasirinktą buhalterinės apskaitos 

programą, pritaikytą pagal savo poreikius, bet visus duomenis ,,įkeldavo‘‘ į VSAKIS pagal numatytus 

reglamentus – standartizuota tvarka. 

 

LR Vyriausybės nutarimo 2019 m. gruodžio mėn. 11d. Nr.1252 Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo 

informacinių sistemų ir jų naudojimo pirmoje dalyje konstatuojama, kad: ,,patvirtinama, pridedamus,- 1.1.Bendrą 

viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų, jų naudojimo terminų ir jas naudojančių viešojo 

sektoriaus subjektų sąrašą“. Taipogi šio dokumento 1.2. dalyje yra nurodyta, kad: ,,Viešojo sektorius subjektai 

turi pereiti prie bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos“. Priede išvardinti įmonių 

pavadinimai, kurių sąrašas siekia iki 981. 

 

Pagal naujojo (1252) nutarimo nuostatas de facto yra tai, kad visos įmonės 981 turės privalomai atsisakyti savo 

buhalterinių apskaitos programų ir pereiti prie vienos standartizuotos informacinės sistemos 

 

1. Klausimas: Ar jūsų nuomone po šios, vieningos naujos sistemos įgyvendinimo VSAKIS bus anuliuotas, 

tai yra bus kaip ir nereikalinga sistema? 

2. Klausimas: Ar jūsų nuomone, ši nauja sistema nėra dubliavimas to paties rezultato, kuris jau dabar yra 

pasiektas konsolidavimo procesuose VSAKIS sistemoje? 

3. Klausimas: Ar jūsų nuomone visoms 981 įmonėms, atsisakyti turimas esamas ir naudojamas buhalterinės 

apskaitos programas ir pereiti prie naujai kuriamos, bei diegiamos sistemos yra apdairu? 
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