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PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ VEIKSMAI VVIS POSISTEMĖJE BIUDŽETAS VS   

1. Prisijungti  prie BiudžetasVS: 

a. Suvesti prisijungimo vardą ir slaptažodį ir spausti Prisijungti: 

 

2. Paieška: 

a. Visoje programoje veikia paieškos funkcija: Ctrl+F arba F3 klavišais. Juos nuspaudus, reikia 

pasirinkti kur ieškosite ir ko ieškosite: 

 

3. Filtravimas: 

a. Atsistojus norimame lauke/įraše dešiniu pelės klavišu pasirinkti Filtruoti arba naudoti 

išplėstinio filtravimo mygtuką (kaip aprašyti filtravimo išraišką, skaityti sistemos naudotojo vadove) 
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4. Finansavimo modulis: 

4.1. Patvirtintų/gautų asignavimų, kasinių išlaidų peržiūra: 

a. Pasirinkti Finansavimas>Išlaidos>Peržiūra 

b. Išlaidų peržiūros lange pasirinkti Laikotarpį nuo iki už kurį norite peržiūrėti,  Apvalinimą 

(neapvalinti), detalizuojančius požymius. Galima tiesiog sudėti varneles langeliuose Lėšos, Priemonė, 

Ekonominė klasifikacija arba pasirinkti konkrečią priemonę ar lėšų šaltinį ir spausti Formuoti: 

 
SVARBU! Šioje ataskaitoje vaizduojamos tik užregistruotos kasinės išlaidos, todėl jų duomenys gali būti 

netikslūs. Tačiau asignavimų planai ir gautas finansavimas – tikslūs. 

Pastaba. Detalizuojančius požymius naudojant rodykles (dešinėje ekrano pusėje mėlynos) galima pakelti 

aukščiau arba žemiau pagal poreikį. 
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4.2. Dokumentų peržiūra. 

c. Finansavimas>Išlaidos>Dokumentai  (galima pažiūrėti įstaigos sąmatas pagal priemones, 

sąmatų koregavimą, kasines išlaidas pagal priemones ir skolas Forma Nr.4). 

d. Galima pasirinkti laukelyje tik konkretų dokumento tipą arba atsidaryti iš sąrašo. 

 

4.3. Paraiškų peržiūra vykdoma analogiškai, kaip ir išlaidų peržiūra. Suformuotoje 

paraiškų peržiūros ataskaitoje galite matyti patvirtintas sąmatas ir jų paskirstymą ketvirčiais, paprašytus, 

patvirtintus ir gautus asignavimus: 

 

4.4. Finansavimas-Paraiškos-Dokumentai galima peržiūrėti rengiamus, parengtus, 

pateiktus paraiškų, finansavimo grąžinimo dokumentus, taip pat – pažymas dėl finansavimo sumų. 

4.5. Finansavimas-Ataskaitos-Asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga, 

Asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga2  yra patvirtinto, gauto ir panaudoto finansavimo registras. 

Skirtingai, nei Išlaidų peržiūros dokumente (4.1 punktas), čia įtraukiamos visos: ir užregistruotos, ir 

neužregistruotos išlaidos. Jį galima formuoti norimu detalumu (konkrečioms lėšoms, priemonei ir pan.): 

a) Nusistatyti periodą nuo metų pradžios iki pageidaujamo laikotarpio pabaigos, 

pvz. nuo 2018-01-01 iki 2018-04-09. Pagal  nusistatytą laikotarpį bus įtrauktos tik į jį įeinančios sumos, šiuo 

atveju I ir II ketvirčių asignavimų planas, per šį laikotarpį gauti ir išleisti asignavimai. 

Galima pasirinkti norimą detalizuojantį(-čius) požymį(-ius): lėšos, programa ar ekonominės klasifikacijos 

straipsnis arba formuoti visos įstaigos ataskaitą. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto 

pastaboje. 
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b) Pažymėjus varnele, galima suformuoti detalią ataskaitą, kurioje galima 

peržiūrėti ir, esant poreikiui, atidaryti į ją įtrauktus dokumentus: 

 

 Finansavimas-Ataskaitos- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies 

ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 20__ m. _______ d. ataskaita, forma Nr. 1, vaizduoja 

patvirtintą metinį pajamų įmokų planą, į biudžetą įmokėtas pajamų sumas, iš biudžeto gautus ir panaudotus 

asignavimus, bei lėšų likutį. Galima formuoti suvestinę arba pasirinktinai pagal lėšas ir priemones. Požymius 

galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. 

Pastaba: ataskaitas galima formuoti tik už ketvirtį! 
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4.7. Finansavimas-Ataskaitos-Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, forma Nr. 2 

galima suformuoti bendrą įstaigos arba pasirinktu detalumu norimam ataskaitiniam laikotarpiui

 

 4.8. Finansavimas-Ataskaitos-Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, forma Nr. 4 suformuoja 

bendrą įstaigos skolų ataskaitą (arba pagal pasirinktą detalumą) už pasirinktą ataskaitinį laikotarpį iš 4.2 

punkto c papunktyje nurodytų 4 formos dokumentų.  

Pastaba: ataskaitas galima formuoti tik už ketvirtį! 
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5. Ilgalaikio turto modulis 

Ilgalaikis turtas apskaitomas: pagal pasaugos, nuomos ir panaudos sutartis gautas turtas 011, 012, 013 nebalansinėse 

sąskaitose, nematerialusis turtas – 11 sąskaitoje, ilgalaikis materialusis turtas – 12 sąskaitoje. Detalesnes turto sąskaitas galima 

matyti/pasirinkti išskleistame sąraše paspaudus mygtuką „visos“. Eiga aprašoma žemiau esančiuose punktuose. 

 Ilgalaikio turto (toliau –IT) modulyje galite formuoti IT ataskaitas pasirinktu detalumu ir už 

pageidaujamą laikotarpį: 

 

5.1. Nusidėvėjimo  žiniaraštis. Nustatykite periodą, už kurį formuosite žiniaraštį (pvz. nuo 2018 

m. birželio iki 2018 m. birželio), parinkite sąskaitą iš sąrašo (011, 012, 013 nebalansinėse sąskaitose 

apskaitomas IT, 11 – nematerialusis turtas, 12 – ilgalaikis materialusis turtas (galima parinkti visus kartu)). 

Jei norite matyti viso įstaigos ilgalaikio turto sąrašą, daugiau galima nieko nerinkti ir nežymėti, paspausti 

mygtuką „formuoti“.  
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Suformuotą ataskaitą galima eksportuoti į WORD, EXCEL ar PDF formatą: 

  

  Jei pageidaujate, šioje, kaip ir kitose ataskaitose, galite pasirinkti konkrečią turto, grupę, lėšų 

šaltinį, strateginio plano priemonę, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, už turtą atsakingą 

asmenį, skyrių, eksploatacijos vietą (jei tokie duomenys suvesti) arba, pažymėjus šiuos požymius „v“ 

(varnele), galite formuoti viso turto ataskaitą su detaliaisiais požymiais. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip 

aprašyta 4.1 punkto pastaboje. 

 Atkreipkite dėmesį: suformuotame nusidėvėjimo žiniaraštyje už laikotarpį, kuris vaizduojamas 

IT modulyje kaip einamasis (taip kaip pavyzdyje), vaizduojama turto likutinė vertė prieš to mėnesio 

nusidėvėjimo priskaitymą (nusidėvėjimas už mėnesį yra priskaičiuojamas automatiškai, uždarius IT periodą). 

 5.2. Apyvartos žiniaraštis. Jį galima formuoti norimu detalumu, kaip aprašyta 5.1. punkte. 

Kaip ir kitus ataskaitų duomenis, suformuotą ataskaitą galima eksportuoti į WORD, EXCEL ar PDF formatą 

(žr. 5.1 punktą) 
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 „Varnele“ pažymėjus „detali apyvarta“, bus atvaizduotos visos operacijos, susijusios su turtu 

 

  5.3. Likučių žiniaraštis. Jį galima formuoti norimu detalumu, kaip aprašyta 5.1 punkto pirmoje 

pastraipoje. Kaip ir kitus ataskaitų duomenis, suformuotą ataskaitą galima eksportuoti į WORD, EXCEL ar 

PDF formatą (žr. 5.1 punktą) 

 

5.3.  Inventorizavimo aprašas. Jį galima formuoti norimu detalumu: parinkti 

konkrečią balansinę sąskaitą, atsakingą asmenį, turto naudotoją, skyrių, eksploatacijos vietą (jei duomenys 



9 
 

suvesti). Detalių požymių galima ir neparinkti, tuomet bus suformuoti viso įstaigos turto inventorizavimo 

aprašai. 

 

 

Pasirinkus langelį „parametrai“, galima pasirinkti turto rūšiavimo būdą apraše (reikia pažymėti 

„varnele“). Galima formuoti aprašą pagal turto eksploatacijos vietą (reikia pažymėti „varnele“). „Varnele“ 

pažymėjus pastabose vaizduoti eksploatacijos vietą ar kortelės pastabas, ar abu kartu pažymėjus, bus 

suformuoti šie duomenys (jeigu jie yra suvesti).  

Jeigu yra poreikis, langelyje „parašai“ galima suvesti inventorizacijos komisijos narius, už turtą 

atsakingą asmenį, buhalterinės apskaitos duomenis sutikrinantį asmenį. Įvedimo eiliškumas: pirmasis įvestas 

asmuo bus vaizduojamas kaip komisijos pirmininkas, antrasis ir trečiasis kaip komisijos nariai, ketvirtasis – 

buhalterinės apskaitos duomenis sutikrinantis asmuo 

 

Pasirinkus visus norimus požymius, spausti mygtuką formuoti. Kaip ir kitas suformuotas 

ataskaitas, aprašą galima eksportuoti į WORD, EXCEL ar PDF formatą (žr. 5.1 punktą). 
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 6. Atsargų modulis 

 Atsargos apskaitomos: pagal nuomos, pasaugos ir panaudos sutartis gautos atsargos 011,012, 013 nebalansinėse 

sąskaitose, naudojamas ūkinis inventorius 021 nebalansinėje sąskaitoje, nenurašytos atsargos, neišduotas naudoti ūkinis inventorius 

– balansinėse 20 sąskaitose. Detalesnes turto sąskaitas galima matyti/pasirinkti išskleistame sąraše paspaudus mygtuką „visos“. 

Eiga aprašoma žemiau esančiuose punktuose. 

  Šiame modulyje galima formuoti atsargų apyvartos ataskaitas (jos vaizduoja atsargų judėjimą 

per pasirinktą laikotarpį), atsargų likučių žiniaraščius, inventorizavimo aprašus pasirinktu detalumu ir už 

pageidaujamą laikotarpį.  

 

 6.1. Atsargų apyvarta (kiekinė). Žiniaraštis vaizduoja atsargų kiekį ir sumą laikotarpio 

pradžioje, atsargų apyvartą per laikotarpį ir likutį pabaigoje. Nustatyti laikotarpį nuo-iki, už kurį norite 

formuoti žiniaraštį. Jei yra poreikis, parinkti atsargų tipą (balansinės, ar nebalansinės), „varnele“ pažymėti, 

jeigu norite formuoti detalią ar suminę apyvartą (nebūtina).  

 

 Esant poreikiui, yra galimybė pažymėjus „varnele“ formuoti žiniaraštį pagal atsargų grupes, 

atsakingus asmenis, turto naudotojus, skyrius, nuosavybės formą. Taip pat, paspaudus reikšmę „visos“, 

atsivėrusiame sąraše parinkti ir pažymėti „varnele“ konkrečią turto grupę ir(ar) kitus požymius. Požymius 

galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje.Spausti mygtuką „formuoti“. 
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 Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel 

ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1.punkte. 

 

 6.2. Atsargų apyvarta (suminė). Nuo atsargų apyvartos (kiekinės) šis žiniaraštis skiriasi tuo, 

kad jame nevaizduojami atsargų kiekiai, o tik jų suma, tačiau galima parinkti norimą ar visas balansines 

atsargų sąskaitas (20 ir detalesnės balansinės sąskaitos, 02 ir detalesnės nebalansinės sąskaitos, 011, 013 ir 

detalesnės nebalansinės sąskaitos), konkrečius ar visus apskaitos detalizuojančius požymius, dokumentų 

tipus, pajamavimo/išlaidavimo būdus. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. 

Langelyje parametrai galima nustatyti, kokias atsargas (balansines ar nebalansines) vaizduoti žiniaraštyje. 

Spausti „formuoti“. 
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 6.3. Atsargų likučių žiniaraštis (kiekinis). Žiniaraštis vaizduoja atsargų likutį (kiekį ir sumą) 

pagal pasirinktos datos duomenis. Nustatyti datą, jei yra poreikis, parinkti atsargų tipą (balansinės, ar 

nebalansinės), „varnele“ pažymėti, jeigu norite formuoti detalų žiniaraštį (nepatartina). Esant poreikiui, yra 

galimybė pažymėjus „varnele“ formuoti žiniaraštį pagal atsargų grupes, atsakingus asmenis, turto 

naudotojus, skyrius, nuosavybės formą. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. 

Taip pat, paspaudus reikšmę „visos“, atsivėrusiame sąraše parinkti ir pažymėti „varnele“ konkrečią turto 

grupę ir(ar) kitus požymius. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Spausti 

mygtuką „formuoti“. 
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 Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel 

ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 6.4. Atsargų likučių žiniaraštis (suminis). Nuo atsargų likučių žiniaraščio (kiekinio) šis 

žiniaraštis skiriasi tuo, kad jame nevaizduojami atsargų kiekiai, o tik jų suma, tačiau galima parinkti norimą 

ar visas balansines atsargų sąskaitas (20 ir detalesnės balansinės sąskaitos, 02 ir detalesnės nebalansinės 

sąskaitos, 011, 013 ir detalesnės nebalansinės sąskaitos), konkrečius ar visus apskaitos detalizuojančius 

požymius, dokumentų tipus, pajamavimo/išlaidavimo būdus. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 

4.1 punkto pastaboje. Langelyje parametrai galima nustatyti, kokias atsargas (balansines ar nebalansines) 

vaizduoti žiniaraštyje. Spausti „formuoti. Suformuojama atsargų likučių suma pasirinktą dieną. Kaip ir kitas 

ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip 

aprašyta 5.1 punkte.  

 6.5. Inventorizavimo aprašas. Formuojamas analogiškai kaip ir IT inventorizavimo aprašas (žr. 

5.3 punktą) 
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 7. Darbo užmokesčio modulis 

 Šiame modulyje galite formuoti su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas ir žiniaraščius 

 

 7.1. Visus įstaigos neatleistus darbuotojus (dirbančius, esančius nemokamose, vaiko 

priežiūros atostogose ir pan.), jiems nustatytą darbo užmokestį ir kitą informaciją galite matyti suformavę 

Darbuotojų sąrašo žiniaraštį. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas 

ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip 

aprašyta 5.1 punkte. 

  

 Kaip ir kitose ataskaitose ar žiniaraščiuose “varnele“ pažymėjus požymius (skyrių, darbuotoją 

ar kitus), ataskaitoje duomenys bus sugrupuoti pagal juos. Jeigu paspaudę mygtuką „visos“ iš atsivėrusio 

sąrašo parinksite konkretų darbuotoją ar skyrių, ar kitą požymį, žiniaraštis bus suformuotas iš pasirinktų 
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duomenų. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar 

PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 7.2. Atsiskaitymo lapeliai arba atsiskaitymo lapeliai (detalūs). Galite suformuoti visos įstaigos 

darbuotojų, atskirų skyrių ar darbuotojų atsiskaitymo lapelius. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, 

suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 7.3. Priskaitymų sąrašas. Jame už arba per pasirinktą laikotarpį galite matyti įstaigos 

darbuotojams priskaitytas darbo užmokesčio sumas. Pažymėję „varnele“ požymius ar paspaudę mygtuką 

„visos“ ir iš atsivėrusio lango pasirinkę konkretų požymį, galite formuoti žiniaraštį įvairiais pjūviais. 

Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, 

suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 7.4. Išskaitymų sąrašas. Jame už arba per pasirinktą laikotarpį galite matyti įstaigos 

darbuotojams išskaitytas sumas iš darbo užmokesčio, taip pat nuo darbo užmokesčio priskaičiuotas 

darbdavio įmokų sumas. Reikia pasirinkti, kurį išskaitymą norite matyti – sąrašas formuojamas kiekvienam 

išskaitymui atskirai. Pažymėję „varnele“ požymius ar paspaudę mygtuką „visos“ ir iš atsivėrusio lango 

pasirinkę konkretų požymį, galite formuoti žiniaraštį įvairiais pjūviais. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip 

aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 7.5. Avansų žiniaraštis. Jį galima formuoti tuomet, kai suskaičiuojami avansai arba už praėjusius 

laikotarpius. Kaip ir kituose žiniaraščiuose ar ataskaitose, pažymėję „varnele“ požymius ar paspaudę mygtuką 

„visos“ ir iš atsivėrusio lango pasirinkę konkretų požymį, galite formuoti žiniaraštį įvairiais pjūviais. Požymius 

galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą 

žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 7.6. Pažymos. 
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 7.6.1. Pažyma darbo biržai. Galima suformuoti visos įstaigos, atskiro skyriaus ar darbuotojo 

pažymą (žr. žemiau esančiame pavyzdyje). Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą pažymą galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 

 7.6.2. Pažyma dėl darbo užmokesčio. Galima suformuoti visos įstaigos, atskiro skyriaus ar 

detalizuojančių požymių pažymą. Kaip ir kituose žiniaraščiuose ar ataskaitose, pažymėję „varnele“ požymius 

ar paspaudę mygtuką „visos“ ir iš atsivėrusio lango pasirinkę konkretų požymį, galite formuoti žiniaraštį 

įvairiais pjūviais. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar 

žiniaraščius, suformuotą pažymą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 7.6.3. Pažyma kompensacijai gauti. Galima formuoti visos įstaigos, atskiro skyriaus ar duotojo 

pažymą. Kaip ir kituose žiniaraščiuose ar ataskaitose, pažymėję „varnele“ požymius ar paspaudę mygtuką 

„visos“ ir iš atsivėrusio lango pasirinkę konkretų požymį, galite formuoti žiniaraštį įvairiais pjūviais. 

Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. 
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 Skiltyje „parametrai“ galima nurodyti pažymos numerį ir adresatą. Kaip ir kitas ataskaitas ar 

žiniaraščius, suformuotą pažymą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 Lauke „parašai“ galima suvesti pasirašančiųjų pažymą asmenų pareigas ir vardus, pavardes. 

Paspaudus „+“ ženklą bus sukurta nauja eilutė, įvedus vardą, pavardę ir pareigas duomenų išsaugojimui 

reikia paspausti žalią „varnelę“. Jeigu norite panaikinti suvestus parašus, reikia spausti raudoną „X“ 

mygtuką. 

 

8. Pinigų modulis 

 8.1. Šiame modulyje galima peržiūrėti, atsispausdinti suvestų gautų, siunčiamų dokumentų, 

mokėjimo pavedimų, avanso apyskaitų sąrašus: 

 

Svarbu: norint matyti šių dokumentų sąrašus, reikia „nuimti varnelę“ laukelyje „rodyti mano įvestus“. 

 Suformuotą dokumentų sąrašą, kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, galima eksportuoti į 

Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. Taip pat, jeigu yra poreikis, galima dokumentų sąrašą 

formuoti pagal detalizuojančius požymius (lėšas, strateginio veiklos plano priemones, valstybės funkcijas, 

ekonominės klasifikacijos straipsnius) 
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 8.2. Pinigų ataskaitos.  

 

 Pastaba. Pinigų ataskaitose nors ir nėra likučių, jie gali būti vaizduojami ir debete, ir kredite 

tuomet, kai neatliktas gautinų ar mokėtinų dokumentų sudengimas su siunčiamais ar gaunamais mokėjimo 

pavedimais 

8.2.1. Atsiskaitymų žiniaraštis. Jį suformavus galima peržiūrėti gautinų, mokėtinų sumų 

likučius, apyvartą per laikotarpį. Gautinų sumų žiniaraščiui suformuoti, paspaudus mygtuką „visos“, reikia 

parinkti dominančias balansines sąskaitas, pvz. 2111101 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, arba 225 

gautinos sumos už turto naudojimą (patalpų nuomą), arba 226 (gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, 

paslaugas). Mokėtinų sumų žiniaraščiui suformuoti, paspaudus mygtuką „visos“, reikia parinkti dominančias 

balansines sąskaitas, pvz. 6910001 tiekėjams mokėtinos sumos. Galima parinkti konkretų klientą, 

detalizuojančius požymius. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas 

ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 

5.1 punkte 
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 8.2.2. Suderinimo aktas. Jis rodo gautinų ar mokėtinų sumų likučius, iš ko jie susidarę pagal 

pasirinktą datą. Kaip ir formuojant atsiskaitymų žiniaraštį 8.2.1 punkte, paspaudus mygtuką „visos“, reikia 

parinkti dominančias balansines sąskaitas, pvz. 2111101 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, arba 225 

gautinos sumos už turto naudojimą (patalpų nuomą), arba 226 (gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, 

paslaugas), arba 6910001 tiekėjams mokėtinos sumos. Reikia parinkti konkretų tiekėją, galima parinkti arba, 

jeigu norite grupuoti, „varnele“ pažymėti detalizuojančius požymius. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip 

aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą aktą galima eksportuoti į 

Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 8.2.3. Likučių žiniaraštis. Jis rodo gautinų ar mokėtinų sumų likučius pagal pasirinktą datą. Kaip 

ir formuojant atsiskaitymų žiniaraštį 8.2.1 punkte, paspaudus mygtuką „visos“, reikia parinkti dominančias 

balansines sąskaitas, pvz. 2111101 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, arba 225 gautinos sumos už turto 

naudojimą (patalpų nuomą), arba 226 (gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas), arba 6910001 

tiekėjams mokėtinos sumos. Reikia parinkti konkretų tiekėją, galima parinkti arba, jeigu norite grupuoti, tik 

„varnele“ pažymėti detalizuojančius požymius. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto 

pastaboje. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą aktą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF 

formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 8.2.4. Neįvykdytų mokėjimų žiniaraštis vaizduoja dokumentus, kurie neapmokėti.  Jis tinka 

gautinų sumų valdymui. Paspaudus mygtuką „visos“, reikia parinkti dominančias balansines sąskaitas, pvz. 

2111101 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, arba 225 gautinos sumos už turto naudojimą (patalpų nuomą), 

arba 226 (gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas). Galima parinkti konkretų tiekėją, arba 

galima suformuoti visų tiekėjų žiniaraštį, galima parinkti arba, jeigu norite grupuoti, tik „varnele“ pažymėti 

detalizuojančius požymius. Požymius galima „kilnoti“ taip kaip aprašyta 4.1 punkto pastaboje. Kaip ir kitas 

ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą aktą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 

punkte 

 

 

 8.2.5. Forma Nr. 4. Pagal pasirinktą datą, jeigu yra poreikis, pagal detalizuojančius požymius 

galima suformuoti mokėtinų gautinų sumų ataskaitą. Priešingai nei finansavimo modulyje 4.8 punkte 

aprašyta mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr. 4, ataskaita pinigų modulyje formuojama iš apskaitos 

duomenų, todėl ją galima formuoti už bet kokį pasirinktą laikotarpį. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, 

suformuotą aktą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 Paspaudus sumą yra atvaizduojama iš ko susideda į ataskaitą įtraukta suma. Du kartus 

paspragsėjus pelyte arba paspaudys mygtuką „keisti“, atverčiamas dokumentas. Taip pat galima grupuoti 

suformuotą sąrašą pagal pasirinktus požymius. 

 

 

 8.2.6. Inventorizacijos aprašas.  

 8.2.6.1. Gautinų sumų inventorizacijos aprašas. Pagal nusistatytą datą ir kitus parametrus 

galima peržiūrėti gautinų sumų sąrašą. Tam reikia nusistatyti norimą datą laukelyje „iki“. Paspaudus laukelį 

„visos“ pasirinkti balansines sąskaitas, kurių sumas norite peržiūrėti. Gautinų sumų peržiūrai reikėtų rinktis 

2111101 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 2256001 kitos gautinos sumos už turto naudojimą, 226 ar 

detalesnės sąskaitos Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir paslaugas, 2298 kitos gautinos sumos ir 

pan. Norimą sąskaitą reikia pažymėti „varnele“. Rekomenduojama aprašą formuoti pagal sąskaitos apyvartą 

(pažymėti taškeliu). Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, aprašą galima formuoti pagal visus duomenis ir 

klientus, arba pasirinkti konkrečius požymius (pasirenkama paspaudus mygtuką visos ir iš išskleisto sąrašo 

pasirinkti požymiai pažymimi „varnele“). Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, 

suformuotą aprašą galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 8.2.6.2. Mokėtinų sumų inventorizacijos aprašas. Jis formuojamas taip, kaip ir gautinų sumų 

aprašas (žr. 8.2.6.1 punktą), tik parenkamos mokėtinų sumų balansinės sąskaitos, pvz. 6910001 tiekėjams 

mokėtinos sumos. 

 

 9. Tėvų įnašai 

 Modulyje galima matyti paslaugų gavėjus, priskaitymus, įmokas, lankomumą, įnašų 

ataskaitose formuoti auklėtiniams priskaičiuotus, sumokėtus mokesčius ir skolas ar permokas (permoka 

vaizduojama su  (–) ženklu), taip pat skolas ar permokas mėnesio pradžioje. 

 9.1. Įnašai-ataskaitos-žiniaraščiai-Įnašų žiniaraštis. Pagal nusistatytą datą ir kitus parametrus 

galima peržiūrėti tėvų įnašų žiniaraštį. Tam reikia nusistatyti norimą datą laukeliuose „nuo“ ir „iki“. Jei norite 

matyti atskiromis eilutėmis, „varnele“ reikia pažymėti „vaizduoti maitinimą“, „vaizduoti ugdymą“, „vaizduoti 

kitas išlaidas“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, žiniaraštį galima formuoti pagal visus duomenis arba 

pasirinkti konkrečius požymius (pasirenkama paspaudus mygtuką visos ir iš išskleisto sąrašo pasirinkti 

požymiai pažymimi „varnele“). Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą 

žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 
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 9.2. Įnašai-ataskaitos-žiniaraščiai-Įnašų mokėjimų suvestinė. Kaip aprašyta 9.1 punkte, reikia 

pasirinkti datą nuo-iki, „varnele“ pažymėti „detali ataskaita“, jei pageidaujate „varnele“ pažymėti, kad būtų 

surūšiuota pagal mokėjimo datą. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus 

konkrečią grupę ar paslaugos gavėją. Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, 

suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 

 9.3. Įnašai-ataskaitos-specialiųjų atsiskaitymų žiniaraščiai. Kaip aprašyta 9.1 punkte, reikia 

pasirinkti datą nuo-iki, „varnele“ pažymėti „detali ataskaita“, „vaizduoti maitinimą“, „vaizduoti ugdymą“, 

„vaizduoti kitas išlaidas“. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus konkrečią 

grupę ar paslaugos gavėją. Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą 

žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 9.4. Įnašai-ataskaitos-įnašų analizė- Įnašai už nepateisintas dienas. Kaip aprašyta 9.1 punkte, 

reikia pasirinkti datą nuo-iki, „varnele“ pažymėti „detali ataskaita“, „vaizduoti maitinimą“, „vaizduoti 

ugdymą“, „vaizduoti kitas išlaidas“. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus 

konkrečią grupę. Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 9.5. Įnašai-ataskaitos-įnašų analizė- negautos dėl nuolaidų sumos. Kaip aprašyta 9.1 punkte, 

reikia pasirinkti datą nuo-iki. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus 

konkrečią grupę. Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 9.6. Įnašai-ataskaitos-įnašų analizė- lankomumas. Kaip aprašyta 9.1 punkte, reikia pasirinkti 

datą nuo-iki. „Varnele“ pažymėti „detali ataskaita“, „vaizduoti maitinimą“, „vaizduoti ugdymą“, „vaizduoti 

kitas išlaidas“. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus konkrečią grupę. 

Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į 

Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 
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 9.7. Įnašai-ataskaitos-įnašų analizė- įnašų suvestinė (mėnesiais). Kaip aprašyta 9.1 punkte, 

reikia pasirinkti datą nuo-iki. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis arba pasirinkus 

konkrečią grupę. Spaudžiame „formuoti“. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

  

10. Maisto modulis 

Modulyje galima peržiūrėti pajamavimo, išlaidavimo dokumentus, formuoti ataskaitas.  

 

 10.1. Maistas-ataskaitos-pajamų. Žiniaraštis vaizduoja maisto įsigijimo dokumentus už 

pasirinktą laikotarpį. Nustatyti datą nuo-iki. „Varnele“ pažymėjus detalizuojančius požymius, pvz. tiekėją, 

duomenys bus sugrupuoti. Taip pat galima pasirinkti konkretų detalizuojantį požymį, pvz. konkrečią maisto 

produktus tiekiančią įmonę, duomenys bus atrinkti tik pagal tą požymį. Suformavus žiniaraštį galima atidaryti 



27 
 

ir peržiūrėti kiekvieną į žiniaraštį įtrauktą dokumentą. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą 

žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 10.2. Maistas-ataskaitos-apyvartos. Žiniaraštyje vaizduojama maisto produktų apyvarta per 

pasirinktą laikotarpį. Nustatyti datą nuo-iki. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis, o 

„varnele“ pažymėjus detalizuojančius požymius, pvz. lėšas, duomenys bus sugrupuoti. Taip pat galima 

pasirinkti konkretų detalizuojantį požymį, pvz. konkrečią maisto produktus tiekiančią įmonę, duomenys bus 

atrinkti tik pagal tą požymį. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į 

Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte 

 

 10.3. Maistas-ataskaitos-likučių žiniaraštis.  

 

Žiniaraštyje vaizduojama maisto produktų likutis pagal pasirinktą datą. Nustatyti datą. Žiniaraštį galima 

formuoti pagal visos įstaigos duomenis, o „varnele“ pažymėjus detalizuojančius požymius, pvz. tiekėją, 

duomenys bus sugrupuoti. Taip pat galima pasirinkti konkretų detalizuojantį požymį, pvz. lėšų šaltinį, 

duomenys bus atrinkti tik pagal tą požymį. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 
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 10.3. Maistas-ataskaitos-išlaidų žiniaraštis. Per pasirinktą laikotarpį žiniaraštyje 

atvaizduojamas maisto produktų panaudojimas pagal valgiaraščius-reikalavimus. Nustatyti datą nuo-iki. 

Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos duomenis, o „varnele“ pažymėjus detalizuojančius požymius, 

pvz. atsakingą asmenį, duomenys bus sugrupuoti. Taip pat galima pasirinkti konkretų detalizuojantį požymį, 

pvz. lėšų šaltinį, duomenys bus atrinkti tik pagal tą požymį. Suformavus žiniaraštį galima atidaryti ir peržiūrėti 

kiekvieną į žiniaraštį įtrauktą dokumentą. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima 

eksportuoti į Word, Excel ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 10.4. Maistas-ataskaitos-Inventorizavimo aprašas. Apraše pagal pasirinktos datos duomenis 

atvaizduojami maisto produktų likučiai. Nustatyti datą nuo-iki. Žiniaraštį galima formuoti pagal visos įstaigos 

duomenis, o „varnele“ pažymėjus detalizuojančius požymius, pvz. atsakingą asmenį, duomenys bus 

sugrupuoti. Taip pat galima pasirinkti konkretų detalizuojantį požymį, pvz. skyrių, duomenys bus atrinkti tik 

pagal tą požymį. Kaip ir kitas ataskaitas ar žiniaraščius, suformuotą žiniaraštį galima eksportuoti į Word, Excel 

ar PDF formatą kaip aprašyta 5.1 punkte. 

 

 

11. Dėmesio: visas suformuotas ataskaitas ir žiniaraščius galima siųsti elektroniniu paštu:  

 

Tam reikia, kad BiudžetasVS vartotojo kortelėje būtų suvesti elektroninio pašto sistemos nustatymai: 

klasifikatoriai-sisteminiai klasifikatoriai-naudotojai-atsidaryti savo kortelę-paspausti „El. paštas“ 
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Užpildyti laukus: E-mail, Siuntėjas, Serveris, Jungtis ir, jeigu el. paštas yra apsaugotas, „varnele pažymėti“ 

reikalinga autorizacija, suvesti savo elektroninio pašto prisijungimo vardą ir slaptažodį. Galima „varnelėmis“ 

pažymėti, jeigu norite gauti pranešimus apie pristatymą ir jo perskaitymą. 

 

 

 


