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Projekto rengėjas. Finansų ministerija.
Projekto tikslas: pradėti vykdyti personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo II etapą.
Dabartinė situacija. Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 91 str., Vyriausybė turi priimti sprendimą dėl
įstaigų, kurių bendrosios funkcijos atliekamos centralizuotai. 2018 m. vasario 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 126
personalo administravimo (toliau – PA) ir buhalterinės apskaitos (toliau – BA) funkcijas centralizuotai atlikti
pavesta Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC).
Projekto esmė.
1. Nutarimo projektu siūloma tęsti personalo administravimo funkcijų konsolidavimą etapais:
 Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. - SADM valdymo srities įstaigų (39) ir ŽŪM valdymo srities įstaigų (2);
 Nuo 2020 m. balandžio 1 d. – SADM valdymo srities įstaigų (14);
 Nuo 2020 m. gegužės 4 d. – KM valdymo srities įstaigų (29).
2. Vyriausybės pasitarimo sprendimo projektu (toliau – Sprendimo projektas) siūloma:
 pritarti PA funkcijos konsolidavimo grafikui nuo 2020 m. liepos 1 d.:
o Nuo 2020 m. liepos 1 d. pradėti ir per 6 mėn. konsoliduoti TM ir ministro valdymo srities įstaigas;
o Nuo 2021 m. sausio 1 d. – ŠMSM, VRM ir jų valdymo srities įstaigas;
o Nuo 2021 m. liepos 1 d. – URM, KAM ir KAM valdymo srities įstaigas, papildomai įvertinus funkcijų
turinį ir konsolidavimo galimybes.
 Buhalterinės apskaitos funkcijų konsolidavimą siūloma atidėti iki 2020 m. II pusmečio, kai bus
sukurta bendra buhalterinės apskaitos informacinė sistema, modernizavus Finansų valdymo ir apskaitos
informacinę sistemą (FVAIS). BA funkcijos konsolidavimo grafiką FM pateiktų iki 2019 m. gruodžio
31 d.
Derinimas. Nutarimo projektas derintas su SAM, EM, SADM, KM, EIM, ŠMSM, AM, TM, ŽŪM, URM, KAM
pastabas. Į visas suinteresuotų institucijų pastabas atsižvelgta.
Atitiktis Vyriausybės programai. Nutarimo projektas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos įgyvendinimo plano patvirtinimo" (toliau –
Vyriausybės veiksmų planas), 3.1.2 darbo ,,Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas"
įgyvendinimo.
Dalykinio vertinimo išvada:
 teikiami nutarimo ir Sprendimo projektai patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir
Teisės grupių išvadas (2019 m. birželio 17 d. pažyma Nr. NV-1693 ir 2019 m. birželio 12 d. išvada Nr.
1663, 2019 m. liepos 8 d. išvada Nr. NV-1981).
 Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybės veiksmų plane numatytas bendrųjų funkcijų, kurioms reikia naujų
informacinių technologijų sprendimų, integravimas į NBFC- įvykdymo terminas - 2020 m. III ketv. (3.1.2
darbo 2 veiksmas), 2020 m. turėtų būti konsoliduota 80 proc. bendrųjų funkcijų.
Siūlome nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje, Sprendimo projektą - Vyriausybės pasitarime.
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