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1. Bendri paaiškinimai
1.1. Mygtukai

1.

Mygtuką galima rasti eilutės gale. Paspaudus mygtuką atsidaro papildomas meniu, iš kurio
galite atlikti papildomus veiksmus: Peržiūrėti, Redaguoti ir Pašalinti (arba Anuliuoti –
priklausomai nuo formos).

2.

- skirtas greitam perėjimui prie redagavimo (atsidaro įrašo redagavimo forma).

3.

- išvalo duomenų laukus.

4.

paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas visų eilučių eksportavimas į
Excel dokumentą.

5.

paspaudus mygtuką, aktyvuojama paieška pagal suvestus parametrus.






6.

Parametras – į tam tikrą lauką suvesta (įrašyta) informacija (duomenys).
Jeigu kažkuris parametras nėra žinomas įveskite tuos kuriuos žinote.
Tam, kad paieška suveiktų, nebūtina suvesti visų parametrų.
Galima, taip pat, ieškoti pagal žodžio fragmentą (nereikalaujama jokių specialių simbolių pvz.
kabučių ””)

paspaudus mygtuką išsaugomas įrašas (sėkmingai, jeigu nėra klaidų).
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7.

jeigu į formą patekote netyčia, spauskite mygtuką Grįžti. Taip saugiai grįšite į
paieškos formą.

8.

Prie formų esantis žymėjimų langelis (angl. checkbox) leidžia pasirinkti visus, tik šitame
lange esančius, įrašus (tamsiame fone
) arba vieną konkretų įrašą (šviesiame fone)

9.
čia matote kiek įrašų buvo atrinkta ir kiek jų galite matyti šiame
puslapyje. Šį skaičių galima keisti.

10.
mygtukas leidžia rūšiuoti duomenis abėcėlės tvarka arba pagal datas
mažėjančiai/didėjančiai, priklausomai nuo to prie kurio parametro buvo paspaustas.
11.

mygtukas nukreipia į vrk.lt svetainę.

12.

parametrų lauke, įvesto

ar pasirinkto, parametro išvalymui, paspauskite „kryžiuką“.

1.2. Bendrai
1. Jeigu duomenis suvesti klaidingai, paspaudus mygtuką Išsaugoti sistema grąžins klaidos pranešimą,
kuriame bus parašyta klaidos informacija.
2. Kai kurie mygtukai gali būti matomi arba nematomi priklausomai nuo naudotojui priskirtų teisių.
3. Kai kurie laukai gali būti užpildomi arba neredaguojami priklausomai nuo naudotojui suteiktų teisių.
4. Privalomi laukai – laukai, kuriuos privaloma užpildyti, kitaip nebus galima atlikti veiksmo (išsaugoti,
ieškoti ir pan.). Privalomi laukai formoje pažymėti žvaigždute *.
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5. Neprivalomų laukų pildyti nebūtina, bet patartina.
6. Ištrintų, pašalintų ar negaliojančių įrašų nebegalima redaguoti.
7. Pabrauktas mėlynas (violetinis) tekstas (pvz.: mygtukai) yra nuoroda. Tam, kad nuoroda veiktų, reikia
paspausti mygtuką ant klaviatūros CTRL ir laikant jį, užvesti pelės kursorių „ant“ teksto - kursorius
pasikeis į „rankytę“ . Dabar paspauskite ant teksto ir busite nukreipti į atitinkamą dokumento vietą.

8. Iliustracijose po iksais (XXX) ir juodais stačiakampiais paslėpti asmens kodai, siekiant išvengti
sutapimo su realiais duomenim.

1.3. Trumpiniai ir terminai
1. Sysdate – sistemos einamoji data.
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2. PAJAMŲ REGISTRAS
Forma pasiekiama per meniu Kampanijos dalyviai  Pajamų registras

Forma sudaryta iš:





Filtrų bloko;
Pajamų rodiklių bloko;
Funkcinių mygtukų bloko;
Pajamų eilučių lentelės.

2.1. Pajamų dokumento registravimas
Pavedimu gautas pajamas, išskyrus mažas aukas, rekomenduojama iš pradžių registruoti banko išraše ir
pasinaudoti sistemos parengiamu pajamų dokumento ruošiniu.
Norėdami užregistruoti pajamų dokumentą, pagrindinėje formoje spauskite mygtuką Įvesti naują.
Atsidarys pajamų registravimo
langas:
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Politinės kampanijos dalyvis – nurodomas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, kuriam aukojama;
Pajamų paskirtis – iš sąrašo pasirenkama aukos pajamų paskirtis (lėšų šaltinis).
Pajamų šaltinis
Registruojant aukas, gautas iš fizinio asmens, vykdomas tikrinimas su Gyventojų registro tarnyba.
Tikrinimui atlikti, būtina užpildyti laukus Asmens kodas ir Pavardė. Teisingai užpildžius laukus ir
paspaudus Tikrinti, automatiškai užsipildys ir aukotojo Vardas. Kai auka yra nepriimtina – sistema leidžia
suvesti auką su klaidingais duomenimis ir tai fiksuoja kaip nekritines pastabas. Šiuo atveju - kai aukotojo
Asmens kodas arba Pavardė bus nurodyti klaidingai, Vardą reikės suvesti ranka.

Registruojant aukas, gautas iš juridinio asmens, vykdomas tikrinimas su Juridinių asmenų registru.
Tikrinimui atlikti, būtina užpildyti lauką Kodas. Teisingai užpildžius kodą ir paspaudus Tikrinti,
automatiškai užsipildys ir aukotojo Pavadinimas. Tuo atveju kai nurodytas neteisingas kodas ir Juridinių
asmenų registras negrąžina pavadinimo, Pavadinimą reikės užpildyti ranka. Tuo atveju, kai po tikrinimo
užpildomas Pavadinimas yra neteisingas (pvz., senas Juridinio asmens pavadinimas) – žymima varnelė
Neteisingas juridinio asmens pavadinimas ir pakartotinai spaudžiamas mygtukas Tikrinti. Pavadinimas
turėtų pasikeisti į teisingą. Pranešimas į VRK nėra siunčiamas. Juridinių asmenų aukos yra draudžiamos,
todėl turėtų būti užregistruotos ir iš karto pažymėtos kaip Nepriimtos.
Pagal finansavimo sutartį – jeigu politinės kampanijos dalyviui sistemoje yra užregistruotos sutartys,
galima padaryti sutarties susiejimą su registruojamu pajamų dokumentu. Jei buvo su daryta finansavimo
sutartis su aukotoju, spaudžiamas mygtukas Pasirinkti ir atsidariusiame lange prie atitinkamos sutarties
vėl spaudžiama Pasirinkti.
Pajamų dokumentas
Dokumento data – nurodoma pajamų dokumento data (aukų lapo data arba bankinio pavedimo data);
Dokumento numeris ir serija – nurodomas pajamų dokumento numeris ir serija (aukų lapo numeris ir
serija arba bankinio pavedimo numeris);
Pajamos
Piniginės lėšos/ nepiniginės lėšos/ auka grynaisiais – nurodomas aukos tipas;
Suma – nurodoma aukos suma;
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Pastabos – nurodomos su aukos priėmimu/nepriėmimu susijusios pastabos, laisvas tekstas.
Mygtukas Išsaugoti – įvedus visus būtinus pajamų dokumento laukas, spaudžiamas mygtukas Išsaugoti.
Pajamų dokumento saugojimo metu vykdomi tikrinimai, pvz. ar aukojama nepraradusiam statuso
kampanijos dalyviui, ar aukojama ne agitacijos draudimo laikotarpiu, ar gyventojas turi teisę aukoti per
šią politinę kampaniją ir t.t.. Paspaudus mygtuką Išsaugoti, sistemos naudotojui rodomas pranešimas,
kuriame įvardijamos visos saugojimo metu aptiktos nekritinės klaidos.

Sistemos naudotojas, perskaitęs visas aptiktas
nekritines klaidas nusprendžia, ar nori saugoti šį
pajamų dokumentą, ar nori pasitikslinti duomenis ir jį
registruoti vėliau. Paspaudus mygtuką Patvirtinti –
pajamų dokumentas bus išsaugotas. Paspaudus
Atšaukti – dokumentas išsaugotas nebus.
2.1.1. Pajamų dokumento registravimas, kai registruojama Nepiniginė auka
Nepiniginių lėšų registravimo atveju visuomet registruojami du dokumentai:



Pajamų dokumentas;
Išlaidų dokumentas.

Saugojami du dokumentai iš karto, atskiro saugojimo ir vėlesnio susiejimo pajamų ir išlaidų
dokumentams su tipu Nepiniginės lėšos nėra numatyta. Pradedama vesti pajamų dokumentą ir vėliau
pereinama į išlaidų dokumento registravimo langą, spaudžiant Išsaugoti išlaidų dokumente. Saugomi
abu dokumentai: pajamų dokumentas Pajamų registre ir išlaidų dokumentas Išlaidų registre.
Pajamų dokumentas įvedamas taip pat, kaip ir bendruoju atveju, aprašytu 1.1. Pajamų dokumento
registravimas. Lauke Piniginės lėšos/ nepiniginės lėšos/ auka grynaisiais nurodoma reikšmė Nepiniginės
lėšos. Šiuo atveju sistema nesiūlo įvesti įrašo iškart, vietoje mygtuko Išsaugoti yra rodomas mygtukas
Tęsti.
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Paspaudus Tęsti pereinama į išlaidų registravimo dokumento formą.

Nepiniginės aukos registravimo atveju sukurtas pajamų dokumentas bus matomas pajamų registre,
atitinkamai išlaidų dokumentas bus matomas išlaidų registre. Norėdami pamatyti su pajamų dokumentu
susijusį išlaidų dokumentą, pajamų registro formoje prie atitinkamo nepiniginių lėšų dokumento
veiksmų spauskite Išlaidų dokumentas.

2.2. Pajamų dokumento anuliavimas
Pajamų dokumento anuliavimui Pajamų registre surandamas reikalingas pajamų dokumentas ir
pasirenkamas veiksmas Peržiūrėti arba spaudžiamas pieštukas.
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Atsidaro pajamų dokumento langas, kuriame spaudžiamas mygtukas Anuliuoti.

Anuliavus pajamų dokumentą, sistemoje susikuria toks pats dokumentas su neigiama (atvirkštine
anuliuojama) sistema (įrašas stornuojamas).
Anuliuotus įrašus galima peržiūrėti pajamų registro formos filtre Rodyti aktualius įrašus nustačius
reikšmę Ne.
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Anuliuoti įrašai registre rodomi Italic.

2.3. Pajamų dokumento redagavimas
Pajamų dokumento redagavimui pajamų registre surandamas reikalingas pajamų dokumentas ir
pasirenkamas veiksmas Peržiūrėti arba spaudžiamas pieštukas.

Atsidaro pajamų dokumento langas, kuriame spaudžiamas mygtukas Redaguoti.

Redagavimo atveju bus anuliuotas senas įrašas (jam sukurtas analogiškas įrašas su neigiama suma) ir
sukurtas naujas pajamų dokumentas, kurį bus galima pakoreguoti.

2.4. Laukai
Politinės kampanijos dalyvis – Pagal nutylėjimą užpildomas iždininko atstovaujamas savarankiškas PKD
(SPKD).
Pajamų paskirtis (šaltinis) - Pasirenkama iš sąrašo. Galimos reikšmės:
 PL
 VBA
 KL
 FAA
 MA
 AMA
 JAA
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BP
NA

Pastaba. Grąžinimai aukotojams (G) ir Pervedimai į biudžetą (B) registruojami formoje Pajamų grąžinimo
registravimas , todėl šioje formoje negalima rinktis Pajamų paskirčių G arba B.
Pastaba. Pasirinkus pajamų paskirtį NA įrašo saugojimo metu įrašas gauna būseną Nepriimtinas ( Pajamų
priėmimo/nepriėmimo funkcija).
Partija - Laukas matomas tik tuomet, kai pasirinkta Pajamų paskirtis = PL arba Pajamų paskirtis = VBA.

Fizinis / Juridinis asmuo - Galimos reikšmės:
Fizinis asmuo;
Juridinis asmuo;
--- (tuščia reikšmė, nurodoma kai pajamų šaltinis/aukotojas - nežinomas arba kai nurodyta Pajamų
paskirtis = AMA).
Pastaba. Lauko pildymas pagal nutylėjimą priklauso nuo pasirinktos pajamų paskirties:




Kai nurodyta Pajamų paskirtis = JAA, BP - pagal nutylėjimą pildoma reikšmė Juridinis asmuo,
reikšmė gali būti koreguojama;
Kai nurodyta Pajamų paskirtis =PL ir VBA, pagal nutylėjimą pildoma reikšmė Juridinis asmuo,
reikšmė nekoreguojama
Kai nurodyta Pajamų paskirtis = FAA, KL, MA, AMA - pagal nutylėjimą pildoma reikšmė
Fizinis asmuo, reikšmė gali būti koreguojama;

Asmens kodas / Kodas - Jei nurodytas pajamų šaltinis - Fizinis asmuo, nurodomas asmens kodas. Jei
nurodytas pajamų šaltinis - Juridinis asmuo, nurodomas Juridinio asmens kodas. Tuo atveju, kai pajamos
gautos iš nežinimo šaltinio, lauke nurodoma reikšmė NENURODYTAS. Išimtis: laukas nėra privalomas ir
tampa neaktyvus, kai nurodyta Pajamų paskirtis - AMA.
Pastaba. Kai pasirinktas Pajamų šaltinis = PL, VBA - laukas užsipildo pagal nutylėjimą politinės partijos
Juridinio asmens kodu ir yra neredaguojamas.
Pavardė - Jei nurodytas pajamų šaltinis - Fizinis asmuo, nurodoma pavardė (laukas privalomas).Jei
nurodytas pajamų šaltinis - Juridinis asmuo, laukas nematomas.
Pastaba. Tuo atveju, kai pajamos gautos iš nežinimo šaltinio, lauke nurodoma reikšmė NENURODYTAS.
Išimtis: laukas nėra privalomas ir tampa neaktyvus, kai nurodyta Pajamų paskirtis - AMA. Pastaba.
Pavardė įvedama didžiosiomis raidėmis, t.y. raidės formatuojamos į didžiąsias įvedimo metu.
Tikrinti - Tikrinimas priklauso nuo lauko Fizinis / Juridinis asmuo reikšmės. Jei nurodyta reikšmėFizinis asmuo - atliekamas tikrinimas su Gyventojų registru. Privaloma, kad būtų užpildyti laukai Asmens
kodas ir Pavardė:
 Jei bent vienas laukas (asmens kodas arba pavardė) nenurodytas, grąžinamas
pranešimas: "Užpildykite asmens kodą ir pavardę".
 Jei pagal GRT duomenis asmuo rastas - automatiškai užpildomas formos laukas Vardas
(po užpildymo iš GRT - laukas Vardas neredaguojamas).
 Jei asmuo nerastas - grąžinama nekritinė klaida, kuri saugoma VRK IS Pastabų registre.
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Saugoti įrašą leidžia ir tuomet, kai nurodyti duomenys neatitinka GRT duomenų, pvz.
nurodyta netaisyklinga pavardė.
Įrašas išsaugomas su nekritine klaida, vėliau PKD iždininkas tai galės sutvarkyti.

Kai nurodytas Juridinis asmuo - atliekamas tikrinimas su Juridinių asmenų registru. Privaloma užpildyti
lauką - Kodas (Juridinio asmens kodas):
 Jei laukas neužpildytas, grąžinamas pranešimas: "Užpildykite kodą".
 Tikrinimas pirmiausiai vykdomas lokalioje duomenų bazėje.
 Jeigu pagal nurodytą Juridinio asmens kodo reikšmę reikšmė randama lokalioje
duomenų bazėje - surasto Juridinio asmens vardas įrašomas į formos lauką Pavadinimas.
 Jeigu reikšmė nerandama lokalioje duomenų bazėje - kreipiamasi į JAR ir duomenys apie
juridinį asmenį pasiimami iš JAR, surasto juridinio asmens vardas įrašomas į formos
lauką Pavadinimas.
 Laukas "Neteisingas juridinio asmens pavadinimas" tampa neaktyvus.
 Jei reikšmė nesurasta, tampa aktyvus laukas Vardas/Pavadinimas ir reikšmė pildoma
ranka.
 Tikrinimas su JAR vyksta realiu laiku.
2.

Vardas / Pavadinimas - Jei nurodytas pajamų šaltinis - Fizinis asmuo, nurodomas asmens vardas. Jei
nurodytas pajamų šaltinis - Juridinis asmuo, laukas yra neaktyvus tol, kol neatliktas tikrinimas su
Juridinių asmenų registru. Jei atliktas - laukas užpildomas pagal Juridinių asmenų registru duomenis
ir yra neredaguojamas. Redaguojamas tampa tik tuomet, kai tikrinimo su Juridinių asmenų registru
funkcija nesuranda jokios reikšmės. Laukas privalomas. Tuo atveju, kai pajamos gautos iš nežinimo
šaltinio, lauke nurodoma reikšmė NENURODYTAS. Išimtis: laukas nėra privalomas ir tampa
neaktyvus, kai nurodyta Pajamų paskirtis - AMA. Pastaba. Kai pasirinktas Pajamų šaltinis = PL, laukas
užsipildo pagal nutylėjimą partijos pavadinimo reikšme ir yra neredaguojamas.
Pastaba. Jeigu nurodyto Fizinio asmens vardas užpildytas iš GRT/ Juridinio asmens pavadinimas
užpildytas pagal JAR, laukas nebekoreguojamas.

3.

Pagal finansavimo sutartį - Reikšmė pasirenkama iš formos Sutarties pasirinkimas. Formos sąraše
rodomos sutartys, kurios užregistruotos nagrinėjamam SPKD.

4.

Dokumento data - Dokumento data negali viršyti SYSDATE. Jei viršijama, pranešimas "Pajamų
dokumento data negali būti vėlesnė nei einamoji data".
Pildoma aukų lapo data - kai gaunama auka grynais/nepiniginė; negrynais;
Pildoma pavedimo data - kai pajamos gaunamos pavedimu
Jei pajamos gautos pavedimu, bet surinktos trečiųjų asmenų, vedama trečiųjų asmenų
pajamų gavimo data.
Dokumento serija ir numeris - Nurodoma pajamų dokumento serija ir numeris.
Piniginės lėšos/ Nepiniginės lėšos/ Auka grynaisiais - Pasirenkama reikšmė iš sąrašo:
 Piniginės lėšos;
 Nepiniginės lėšos;
 Auka grynaisiais.

5.
6.

Laukas privalomas.
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7.

Suma - Nurodoma pajamų suma, galimos reikšmės >=0. Laukas privalomas.

8.

Aukotojų skaičius - Laukas tampa aktyvus tik tuomet, kai pasirinkta Pajamų paskirtis = AMA. Laukas
privalomas (jei aktyvus).

9.

Pastabos - Laisva forma pildoma tekstinė pastaba. Neprivalomas laukas.

2.5. Saugojimo metu atliekami tikrinimai
1. Ar yra kritinių klaidų: suradus, rodomas kritinės klaidos aprašymas ir įrašo neleidžiama saugoti tol, kol
nebus sutvarkyti laukai.
2. Ar yra nekritinių klaidų: suradus, rodomas nekritinių klaidų aprašymas. Rodomas pranešimas: "Ar norite
tęsti?" Pasirinkus Taip, įrašas išsaugomas su nustatytomis nekritinėmis klaidomis, pasirinkus Ne liekama įvedimo formoje (redagavimo režimu).
3. Jei lauke Pajamų paskirtis nurodyta reikšmė FAA, sistemos naudotojui rodomas pranešimas: "Prieš
priimant auką reikia kreiptis į VMI, kad būtų patikrinta, ar auka neviršija deklaruotų pajamų. Ar norite
kreiptis į VMI dabar?" Jie atsakoma Tvirtinti , siunčiama užklausa į VMI, po įrašo išsaugojimo VMI
užklausos būsena/atsakymas bus matomas pajamų eilutės lauke VMI atsakymas.
Jei atsakoma Ne, įrašas tiesiog išsaugomas. Tikrinimą su VMI galima bus atlikti vėliau, vienam ar keliems
įrašams.

2.6. Pajamų dokumento veiksmai (mygtukai)













VMI žurnalas - atidaroma VMI žurnalo forma.
VRK IS pastabos - atidaroma VRK IS pastabos forma.
Anuliuoti (stornas) - sistemoje sukuriamas naujas įrašas, kuris anuliuoja pažymėtą ,t.y. sukuriamas
naujas, storno įrašas su priešingu sumos ženklu. Abu įrašai – anuliuotas ir anuliuojantis, tampa
nebeaktualūs. Jeigu įrašas yra susietas su grąžinimu (grąžinimas - pajamų registro įrašas su pajamų
paskirtim G arba B), spaudžiant mygtuką Anuliuoti rodomas pranešimas: "Gavimas yra susietas su
grąžinimu arba pervedimu į valstybės biudžetą. Norėdami anuliuoti gavimą, pirmiausiai turite anuliuoti
jo grąžinimą". Anuliavimas neįvyksta.
Redaguoti - veiksmas sudarytas iš Anuliavimo + naujo įrašo įvedimas. Naujo įrašo įvedimui kopijuojami
seno (redaguojamo) įrašo laukų reikšmės. Jeigu įrašas yra susietas su grąžinimu (grąžinimas - pajamų
registro įrašas su pajamų paskirtim G arba B), spaudžiant mygtuką Redaguoti rodomas pranešimas:
"Gavimas yra susietas su grąžinimu arba pervedimu į valstybės biudžetą. Norėdami redaguoti gavimą,
pirmiausiai turite anuliuoti jo grąžinimą". Redagavimas neįvyksta.
Grąžinti - Atidaroma forma Pajamų grąžinimo registravimas naujo įrašo kūrimo režime. Forma
naudojama grąžinimo registravimui arba susiejimo tarp grąžinimo ir gavimo peržiūrai. Jeigu įrašas yra
susietas su grąžinimu (grąžinimas - pajamų registro įrašas su pajamų paskirtim G arba B), spaudžiant
mygtuką rodomas pranešimas "Įrašas buvo grąžintas anksčiau".
Kreiptis į VMI - siunčiama užklausa į VMI.
Banko eilutės - atidaroma forma, kur matoma su kuriomis banko išrašo eilutėmis susietas įrašas
Susiejamų su Banko išrašu peržiūra. Veiksmas aktyvus tik toms eilutėms, kurios buvo pilnai/dalinai
susietos su bankinio išrašo eilute/ėmis ir kurios nėra Nepiniginės lėšos.
Išlaidų dokumentas - veiksmas aktyvus tik pajamų eilutėms, kurios yra Nepiniginės lėšos. Atidaromas
kartu su nepiniginių lėšų pajamų eilute sukurtas išlaidų dokumentas Mokėjimo dokumentų įvedimas.
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Priimti - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas (check box). Įrašas pažymimas kaip
priimtas (reikalavimai funkcijai aprašyti atskirai Pajamų priėmimo/nepriėmimo funkcija
Nepriimti - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas (check box). Įrašas pažymimas kaip
priimtas (reikalavimai funkcijai aprašyti atskirai Pajamų priėmimo/nepriėmimo funkcija)
Nuimti priėmimo/nepriėmimo požymį - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas (check
box). Įrašas pažymimas kaip priimtas (reikalavimai funkcijai aprašyti atskirai
Pajamų priėmimo/nepriėmimo funkcija)
Pastaba. Anuliuojant/Redaguojant grąžinimo įrašus, nuimami visi susiejimai su banko išrašu ir tarp
susietų gavimų ir grąžinimų.

2.7. Pajamų dokumento grąžinimas
Užregistruoti gautos aukos grąžinimą galima pagrindiniame Pajamų registro lange arba iš užregistruoto
gautų pajamų dokumento peržiūros lango.
Po mygtuko paspaudimo atidaroma čia aprašyta forma Pajamų grąžinimo registravimas.
Prieš formos atidarymą atliekami tikrinimai:
1. Jei pažymėtas gavimas, kuris buvo anuliuotas/grąžintas anksčiau, arba grąžinimas/pervedimas į biudžetą
- gaunamas pranešimas "Tarp pažymėtų eilučių yra grąžinti gavimai arba gražinimai/pervedimai į
biudžetą. Grąžinimo formoje matysite tik negrąžintus gavimus.
2. Jei pažymėti gavimai, kurie anuliuoti/anksčiau grąžinti, į formą Pajamų grąžinimo registravimas
nepereinama ir rodomas pranešimas "Įrašas buvo grąžintas anksčiau"
3. Visų eilučių pajamų šaltiniai turi sutapti - kadangi grąžinimas daromas vienas, viena operacija vienam
mokėtojui. Galimi du atvejai, t.y. kai pajamų šaltinis yra žinomas - prie kiekvienos eilutės nurodytas tas
pats asmuo/įmonė, arba kai nežinomas - prie kiekvienos eilutės užpildyta, kad asmuo nenurodytas.
Tikrinimai:
 Asmuo žinomas: visų pažymėtų pajamų gavimo laukų Fizinis / Juridinis asmuo,
Asmens kodas/ kodas, Pavardė, Vardas / Pavadinimas - reikšmės būtų
sutampančios, t.y. reikia įsitikinti ar visi gavimai atlikti to paties asmens. Jeigu
eilučių duomenys nesutampa, grąžinamas pranešimas "Pasirinktų eilučių
mokėtojai nesutampa".
 Asmuo nežinomas: tuomet tikrinama, kad visų pažymėtų pajamų gavimo laukų
Fizinis / Juridinis asmuo, Asmens kodas/ kodas, Pavardė, Vardas / Pavadinimas reikšmės būtų ---, Nenurodytas, Nenurodytas, Nenurodytas. Jeigu eilučių
duomenys nesutampa, grąžinamas pranešimas "Pasirinktų eilučių mokėtojai
nesutampa".
Pastaba. Pajamų eilutės, kurių pajamų paskirtis BP (banko palūkanos) - negali būti grąžintos, todėl irgi
nebus rodomos grąžinimo formoje. Jei toks įrašas pažymimas grąžinimui, rodomas pranešimas "Įrašo su
pajamų paskirtimi "BP" grąžinti negalima".
Pastaba 2. Dalinis grąžinimas nenumatytas, t.y. grąžinama gavimo eilutė pilnai. Jei sistemos naudotojas
gauna auką (pvz. 100 EUR) ją užregistruoja ir vėliau išsiaiškina, kad buvo galima priimti tik dalį, pvz. 50
EUR, tuomet vykdomi veiksmai:
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Anuliuojamas pirminis gavimo įrašas 100 eurui (vykdoma funkcija Anuliuoti arba
Redaguoti)
Sukuriami du nauji pajamų įrašai:
1. Pirmas įrašas sumai 50 eurų. Įrašą planuojama priimti, t.y. vykdoma
funkcija Priimti;
2. Antras įrašas sumai 50 eurų. Įrašą planuojama nepriimti, t.y. vykdoma
funkcija Nepriimti;
3. Pažymimas antras sukurtas pajamų įrašas su požymių Nepriimti,
spaudžiamas mygtukas Grąžinti ir kuriamas grąžinimas sumai 50 eurų.

2.7.1. Kelių pajamų dokumentų grąžinimas
Norėdami užregistruoti pajamų grąžinimą pagal kelis pajamų dokumentus, gautus iš to paties aukotojo,
juos reikia sužymėti pajamų registro lange ir spausti Grąžinti.

Paspaudę Grąžinti, tuo atveju jei buvo pažymėti:




Neanuliuoti;
Anksčiau negrąžinti;
Gavimo (ne grąžinimo) įrašai

Sistemos naudotojui bus pateiktas grąžinimo langas, kuriame matysis su kuriamu grąžinimu siejamos
pažymėtos pajamų eilutės:
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Grąžinimo laukai bus užpildyti pagal nutylėjimą. Grąžinimo paskirtis (G arba B) bus užpildyta
priklausomai nuo, ar grąžinamų gavimų asmenys yra sutikrinti su Gyventojų registru / Juridinių asmenų
registru, ar ne, t.y.:



Jei pažymėtų gavimų fizinis arba juridinis asmuo buvo sėkmingai sutikrintas su GRT arba JAR,
pagal nutylėjimą užsipildys grąžinimo paskirtis G;
Jei pažymėtų gavimų fizinis arba juridinis asmuo nebuvo sėkmingai sutikrintas su GRT arba JAR,
pagal nutylėjimą užsipildys grąžinimo paskirtis B;

Fizinio arba juridinio asmens duomenų laukai nekoreguojami.
Grąžinimo data – pagal nutylėjimą siūloma einamoji diena, sistemos naudotojas gali ją pakoreguoti,
tačiau ji negali būti ankstesnė, negu grąžinamo gavimo dokumento data.
Išsaugojus grąžinimą, su juo susietų gavimų pajamų paskirtis naujinama į NA. Pajamų registro lange
galima peržiūrėti, ar pajamų eilutė buvo susieta su grąžinimu, jai lauke Susieta su grąž. pervedimu į VB
yra užpildyta reikšmė Susietas.

Paspaudę ant Susietas pateksite į grąžinimo langą, kur galėsite peržiūrėti grąžinimą ir su juo susietus
gavimus.
2.7.2. Vieno pajamų dokumentų grąžinimas
Vieną dokumentą galima grąžinti taip pat kaip ir kelių gavimų atveju, suradus norimą grąžinti gavimą
pajamų registro lange, jį pažymėjus ir paspaudus mygtuką Grąžinti (detaliau aprašyta 1.4.1. Kelių pajamų
dokumentų grąžinimas).
Atidarius norimo grąžinti gavimo langą peržiūros režimu ir jame paspaudus mygtuką Grąžinti, bus
kuriamas grąžinimas tam vieninteliam gavimui.
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Sistemos naudotojas pateks į grąžinimo langą, tolimesni veiksmai detaliai aprašyti 1.4.1. Kelių pajamų
dokumentų grąžinimas.
2.7.3. Grąžinimo anuliavimas
Norint anuliuoti grąžinimą (pajamų dokumentas su pajamų paskirtimi G arba B) pajamų registro formoje

surandamas norimas anuliuoti grąžinimas ir spaudžiamas pieštukas arba veiksmas Peržiūrėti.
Pereinama į grąžinimo formą. Norint anuliuoti grąžinimo dokumentą, jo formoje spaudžiamas mygtukas
Anuliuoti.

2.8. Blokai
2.8.1. Blokas Pajamų šaltinis
Bloko Pajamų šaltinis laukai užsipildo automatiškai pagal pažymėtų pajamų gavimo eilučių atributus.
2.8.2. Blokas Grąžinimas / Pervedimas į VB
Grąžinimo / Pervedimo į VB data - Pildoma grąžinimo data. Ji negali būti vėlesnė nei SYSDATE ir
ankstesnė negu su grąžinimu susieti gavimai.
Suma – automatiškai užpildoma pažymėtų eilučių bendra suma, suma nekoreguojama.
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2.8.3. Blokas Susiejami pajamų dokumentai
Eil. nr. - Atrinktos pajamų gavimo eilutės numeruojamas eilės tvarka.
Data - Pajamų gavimo eilutės dokumento data.
Dokumento nr. - Pajamų gavimo eilutės dokumento numeris.
Pajamų paskirtis - Nurodyta pajamų gavimo eilutės paskirtis. Galimos reikšmės (FAA, JAA, PL, KL, MA,
AMA, VBA, NA)
Pagal finansavimo sutartį - Pajamų gavimo eilutei nurodyta Finansavimo sutartis.
Piniginės lėšos/ nepiniginės lėšos/ auka grynaisiais - Pajamų gavimo eilutei nurodytas gavimo būdas.
Aukotojų skaičius - Užsipildo AMA pajamų paskirties atveju.
Pajamų suma - Pajamų eilutės suma - laukas neredaguojamas
Dienų skirtumas tarp gavimo ir grąžinimo - Dienų skaičius apskaičiuojamas: Grąžinimo/Pervedimo į VB
data - Pajamų dokumento data (laukas užsipildo tik išsaugojus grąžinimą, t.y. kūrimo metu jis tuščias)

2.9. Pajamų dokumento nekritinės klaidos
Pajamų dokumento saugojimo metu tikrinama, ar registruojamos pajamos neturi klaidų, pvz. ar
aukojama agitacijos periodo metu, ar aukotojas – turi teisę aukoti šiai politinei kampanijai. Pajamų
dokumento įvedimo lange paspaudus Išsaugoti, sistemos naudotojui pateikiamas pranešimas, kuriame
įvardijamos visos nustatytos nekritinės klaidos. Vėliau, susipažinus su nekritinėmis klaidomis ir
paspaudus mygtuką Išsaugoti, tas pastabas galime peržiūrėti prie kiekvieno užregistruoto pajamų įrašo
VRK IS pastabų formoje. VRK IS pastabų forma pasiekiama iš pagrindinio pajamų registravimo lango:

Jei pajamų įrašui buvo nustatytos nekritinės klaidos, stulpelyje VRK IS pastabos bus užpildytas tekstas
(rodyklė) Yra pastabų. Paspaudus ant šio teksto pereinama į VRK IS pastabų formą, kur jas galima
peržiūrėti detaliai.
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Taip pat į nekritinių pastabų langą galima pereiti iš pajamų dokumento lango paspaudus ant mygtuko
VRK IS pastabos.

2.10. Kreipimasis į VMI
Jei registruojamas pajamų dokumentas su pajamų paskirtimi FAA ir aukotojas per kalendorinius metus
yra paaukojęs sumą, dėl kurios reikia kreiptis į VMI, kad būtų patikrinta, ar aukotojas yra deklaravęs savo
pajamas ir jo aukojama suma (visų aukų per kalendorinius metus suma) neviršija 10 % jo deklaruotų
pajamų, pajamų įrašo registravimo metu sistema pasiūlo kreiptis į VMI, rodomas pranešimas:
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Paspaudus Patvirtinti - bus nusiųsta užklausa į VMI dėl aukojamos sumos priimtinumo.
Kreiptis į VMI galima ir vėliau, tam pagrindinėje pajamų registro formoje pažymimas įrašas (arba keli

įrašai) ir spaudžiamas mygtukas Kreiptis į VMI.

Atsakymus, gautus iš VMI, galima peržiūrėti pagrindinės pajamų registro formos lauke VMI atsakymas
paspaudus ant atsakymo teksto (rodyklės). Sistemos naudotojui atsidarys VMI žurnalo forma, kur
atsakymus bus galima peržiūrėti detaliai.

Taip pat atsakymus galima peržiūrėti ir esant pajamų įrašo peržiūros formoje, paspaudus mygtuką VMI
žurnalas.
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3. Pajamų registras (plačiau)

Formoje išskleidžiami papildomi filtrai, t.y. pradiniame formos lange matomi tik pagrindiniai filtrai,
paspaudus ant praplėtimo mygtuko - matomi ir papildomi filtrai.
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Pastaba2.
Apskaičiuojant formos rodiklius (rodiklių blokas lango dešinėje) ir suminius laukus, skaičiuojami tik
aktualūs įrašai (ne anuliuoti ir anuliuojantys).
3.1. Pajamų registro filtrai
1. Politinė kampanija - Reikšmė gali būti keičiama - pasirenkama iš užregistruotų politinių
kampanijų. Kampanijos rūšiuojamas pagal kampanijos pabaigos datą nuo vėliausiai
besibaigiančių iki seniausiai, t.y. sąrašo pradžioje matomos naujausios kampanijos.
2. Savarankiškas PK dalyvis - reikšmė pasirenkama iš užregistruotų politinių kampanijų dalyvių
sąrašo. Sąrašo viršuje rodomi galiojantys PKD surūšiuoti abėcėlės tvarka, sąrašo apačioje nebegaliojantys, surūšiuoti abėcėlės tvarka.
3. Fizinis/Juridinis asmuo - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Galimos reikšmės:
Juridinis asmuo;
Fizinis asmuo;
--- (tuščia reikšmė).
4. Vardas pavardė/Pavadinimas - Įrašomas fizinio asmens vardo/pavardės fragmentas/visa
reikšmė arba juridinio asmens pavadinimo fragmentas/visa reikšmė.
5. Piniginės lėšos / nepiniginės lėšos / auka grynaisiais - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Galimos
reikšmės:
 Piniginės lėšos;
 Nepiniginės lėšos;
 Auka grynaisiais;
 --- (tuščia reikšmė).
6. Pajamų paskirtis - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Galimos reikšmės:
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PL
VBA
KL
FAA
MA
AMA
JAA
BP
B
G
NA
G ir B

7. Pajamų dokumento data - Nurodomas laikotarpis, kuriam priklauso pajamų dokumentas.
8. Pajamų dokumento serija ir numeris - Įrašomas pajamų dokumento serijos ir numerio
fragmentas/visa reikšmė.
9. Kreipimasis į VMI - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo.
Galimos reikšmės:


Laukiama atsakymo – atrenkami pajamų registro įrašai, kuriems išsiųsta
užklausa į VMI, bet atsakymas dar negautas.



Nesikreipta – atrenkami pajamų registro įrašai, kuriems nebuvo siųsta užklausa į
VMI.



Gautas atsakymas – atrenkami pajamų registro įrašai, kuriems buvo siųsta
užklausa į VMI, t.y. kuriems egzistuoja bent vienas VMI atsakymas (forma VMI
žurnalas)



--- (tuščia reikšmė).

10. Galimai netinkamos aukos - Galimos reikšmės:















Mažos aukos viršijimas
Politinei kampanijai neturintis teisės aukoti aukotojas
Auka iš neteisėto finansavimo šaltinio
Privalomas turto ir pajamų deklaravimas
Leistino aukų dydžio vienam SPKD viršijimas (riba žinoma)
Leistino aukų dydžio vienam SPKD viršijimas (riba nežinoma)
Leistino aukų dydžio vienam SPKD viršijimas (riba žinoma ir nežinoma)
Negaliojantis savarankiškas politinės kampanijos dalyvis.
Priimtinos grynų pinigų sumos ribos viršijimas
Palūkanos gautos iš kito banko nei yra PK sąskaita.
Neleistinas aukos gavimo laikas
Aukotojas turi būti kandidatas
Aukos suma, paaukota kandidato savo politinei kampanijai, viršija leistiną ribą.
Pajamų šaltinis turi būti kandidatas.
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Kandidatas nepriklauso PKD
Duomenų neatitikimas su Gyventojų registru
Aukotojas nėra užregistruotas Gyventojų registre
Vienas asmuo gali aukoti tik vienodos paskirties tipo pajamas.
Yra VRK IS pastabų --Įrašui yra bent viena pastaba VRK pastabų registre

Galimas filtravimas pagal fragmentą.

11. Priimtos pajamos - Galimos reikšmės:
 Priimtas;
 Nepriimtas;
 Neapsispręsta dėl priėmimo;
 --- (tuščia reikšmė);
12. VMI pranešimai - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo.
Galimos reikšmės:








Auka priimtina;
Auka nepriimtina. Viršytos pajamos.
Auka nepriimtina. Nedeklaruotos pajamos.
Auka nepriimtina. Asmuo neatpažintas.
Klaidinga užklausa.
Kita.
--- (tuščia reikšmė).

13. Rodyti aktualius įrašus - Pagal nutylėjimą filtras visada užpildytas reikšme Taip, t.y. rodomi tik
aktualūs įrašai.
Reikšmė pasirenkama iš sąrašo.
Galimos reikšmės:




Taip - rodomi tik aktualūs (nestornuoti) įrašai
Ne - rodomi rik stornuojami ir storno įrašai;
Visi - rodomi visi įrašai

14. Susieta su bankiniu išrašu - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo.
Galimos reikšmės:





Taip (susietas pilnai)
Ne (pilnai nesusietas
Dalinai (susieta dalis sumos)
--- (tuščia reikšmė).

15. Įrašo ID - Sąrašas registro įrašų ID.
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16. Susieti gavimai - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo:
 Susietas
 Nesusietas
 Visi
17. Savarankiško PK apygarda - Filtravimas pagal apygardos pavadinimo fragmentą. Apygarda
saugoma prie SPKD.
18. SPKD iškėlęs asmuo/organizacija - Filtravimas pagal SPKD iškėlusio asmens vardo pavardės
fragmentą arba iškėlusios organizacijos pavadinimo fragmentą.
19. Savarankiško PK dalyvio pavardė - Savarankiško PK dalyvio pavardė. Paieška pagal fragmentą
20. Savarankiško PK dalyvio vardas - Savarankiško PK dalyvio vardas. Paieška pagal fragmentą.
21. Dienų skirtumas tarp grąžinimo ir susieto gavimo - Nurodomas dienų intervalas tarp atlikto
grąžinimo ir gavimų, kurie yra su juo susieti. Filtras atrenka gavimus, kurie grąžinti per dienų
skaičių, patenkančių į nurodytą intervalą.
3.2. Pajamų registro rodiklių blokas




Rodiklių bloko duomenys sugeneruojami tuomet, kai nurodytas Politinės kampanijos dalyvis ir
paspaustas mygtukas Ieškoti.
Rodiklių bloko stulpelis Įrašų skaičius ir Suma veikia kaip filtrai, t.y. paspaudus ant atitinkamo
rodiklio skaičiaus, išfiltruojamos eilutės, atitinkančios tą rodiklį.
Filtravimo metu išvalomi vartotojo anksčiau nurodyti filtrai (jeigu buvo nustatyti), tačiau išlieka
filtras politinė kampanija ir politinės kampanijos dalyvis ir nusistato nauji filtrai, pagal išfiltruotą
rodiklį, pvz. paspaudus ant priimtų eilučių rodiklio išfiltruojami priimti gavimai ir užpildomas
filtras Priimtos pajamos ir nustatoma reikšmė - Priimtas;

3.2.1 Rodiklių bloko laukai
 Politinė kampanija - reikšmės imamos iš nustatyto atitinkamo filtro ir yra
neredaguojami.
 Politinės kampanijos dalyvis - reikšmės imamos iš nustatyto atitinkamo filtro ir yra
neredaguojami.
 Iš viso: - Iš viso aktualių (ne storno/stornuojamų) įrašų (gavimai, grąžinimai, pervedimai
į biudžetą) per PKD per politinę kampaniją.
 Priimtų: - Gavimai, kuriem nurodytas požymis Priimta - atlikta priėmimo funkcija.
Užpildomas filtras: Priimtos pajamos
Pildoma filtro reikšmė: Priimtas
 Nepriimtų: - Gavimai, kuriem nurodytas požymis Nepriimta - atlikta priėmimo funkcija.
Užpildomas filtras: Priimtos pajamos
Pildoma filtro reikšmė: Nepriimtas
 Grąžinta / Pervesta į biudžetą - Visos pajamų registro eilutės, kurių Pajamų paskirtis = G
arba Pajamų paskirtis = B
Užpildomas filtras: Pajamų paskirtis
Pildoma filtro reikšmė: G ir B
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Nesikreipta į VMI - Visos pajamų registro eilutės, kurioms nebuvo siųsta užklausa į
VMI.
Užpildomas filtras: Kreipimasis į VMI
Pildoma filtro reikšmė: Nesikreipta
Galimai netinkamos aukos - Atrenkami visi įrašai, kuriem užregistruota bent viena
nekritinė klaida VRK IS Pastabų registre.
Užpildomas filtras: Galimai netinkamos aukos
Pildoma filtro reikšmė: Yra VRK IS pastabų
Neapsispręsta dėl priėmimo - Įrašai, kuriems nebuvo atlikta priėmimo/nepriėmimo
funkcija arba buvo nuimtas priėmimo/nepriėmimo požymis.
Užpildomas filtras: Priimtos pajamos
Pildoma filtro reikšmė: Neapsispręsta dėl priėmimo
KL lėšos: - Visi įrašai (gavimai) kurių pajamų paskirtis = KL.
Fizinių asmenų aukos (FAA + MA + AMA): - Visi įrašai (gavimai), kurių pajamų paskirtis
yra tarp (FAA, MA, AMA).
Partijos lėšos (PL + VBA): - Visi įrašai (gavimai) kurių pajamų paskirtis yra tarp (VBA, PL).

3.3. Mygtukai (bendri)

1. Įvesti naują - Naujų pajamų įrašo įvedimas. Atsidaro forma Pajamų registravimas
2. Grąžinti - Pažymima norima grąžinti pajamų eilutė/-ės ir spaudžiamas mygtukas Grąžinti.
Atidaroma forma Pajamų grąžinimo registras.
Grąžinamos eilutės iškart susiejamos.
3. Kreiptis į VMI - Pažymima pajamų eilutė/-ės, kurios aukotoją norima patikrinti su VMI ir
spaudžiamas mygtukas Kreiptis į VMI. Gauti atsakymai iš VMI saugomi prie kiekvienos pajamų
eilutės formoje VMI žurnalas
Pajamų registre tikrinimas su VMI, atliekamas vieno aukotojo visiems politinių partijų dalyviams,
per vienerius metus paaukota suma (nepriklausomai nuo to, kiek politinių kampanijų buvo tais
metais).
Skaičiuojant paaukotą sumą sumuojamos visos FAA aukos ir veiksmas leistinas tik eilutėms, kurių
pajamų paskirtis FAA. Neįskaičiuojami anuliuoti (stornuoti) įrašai, taip pat atimamos
grąžinimų/pervedimų į VB sumos.
4. Eksportuoti XLS - Eksportuojant duomenys, XLS failo antraštėje nurodomi galimi formos filtrai ir
nurodytos filtrų reikšmės. Eksportuojamos eilutės - pagal nurodytus filtrus.
5. Priimti pajamas - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas (check box). Įrašas
pažymimas kaip priimtas.
6. Nepriimti pajamų - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas (check box). Įrašas
pažymimas kaip priimtas.
7. Nuimti priėmimo/nepriėmimo požymį - Turi būti pažymėtas bent vienas pajamų registro įrašas
(check box). Įrašas pažymimas kaip priimtas.
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3.4. Lentelė su pajamų įrašais
1. Dokumento data - Aukų lapo ar kito pajamų dokumento data.
2. Serija ir numeris - Aukų lapo ar kito pajamų dokumento serija ir numeris
3. F/J - Nurodoma reikšmė:
F - kai nurodytas Fizinis asmuo (pajamų šaltinis);
J - kai nurodytas Juridinis asmuo (pajamų šaltinis);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Kodas - Fizinio asmens kodas arba Juridinio asmens kodas.
Vardas Pavardė/ Pavadinimas - Fizinio asmens vardas ir pavardė arba Juridinio asmens
pavadinimas.
Aukotojų skaičius - Laukas pildomas, kai nurodyta Pajamų paskirtis = AMA
Pajamų paskirtis - Pajamų paskirties kodas.
Piniginės/ Nepiniginės lėšos/ Auka grynaisiais - Pajamų gavimo būdas.
Suma - Pajamų suma
VMI atsakymas - Rodomas paskutinis VMI atsakymas. Veikia kaip nuoroda į formą VMI
žurnalas. Atsakymai pildomi tik eilutėms, kurių pajamų paskirtis FAA.
VRK IS pastabos - Rodomas tekstas Yra pastabų (jeigu yra nekritinių klaidų). Veikia kaip nuoroda į
formą VRK IS Pastabos. Jei nėra - laukas tuščias.
Įvedimo data - Pajamų įrašo įvedimo data.
Priėmimo būsena - Pildoma:
Veiksmo pavadinimas: Priimta, Nepriimta, Neapsiręsta dėl priėmimo/nepriėmimo
Veiksmo data: formatas YYYY-MM-DD
Nepriėmimo priežastis: pildoma tuo atveju, jei įvykdyta funkcija Nepriimti.
 Jei vėliau atliekama kita funkcija (nuimamas požymis ar priimama) pastaba
išvaloma.
 Bet kurio naujo įrašo būsena pagal nutylėjimą pildoma Neapsiręsta dėl
priėmimo/nepriėmimo, tol, kol įrašui neatlikta Priėmimo/Nepriėmimo funkcija.
Savarankiškas PK dalyvis - Politinės kampanijos dalyvis
Politinė kampanija - Politinės kampanijos pavadinimas

3.4.1 Lentelė su pajamų įrašais - Veiksmai
Peržiūrėti - atidaroma forma Pajamų registravimas peržiūros režime
Banko eilutės - atidaroma forma, kur matoma su kuriomis banko išrašo eilutėmis susietas įrašas
Susiejimų su Banko išrašu peržiūra.
Veiksmas aktyvus tik toms eilutėms, kurios buvo pilnai/dalinai susietos su bankinio išrašo eilute/ėmis ir
kurios nėra Nepiniginės lėšos.
Išlaidų dokumentas - veiksmas aktyvus tik pajamų eilutėms, kurios yra Nepiniginės lėšos. Atidaromas
kartu su nepiniginių lėšų pajamų eilute sukurtas išlaidų dokumentas Mokėjimo dokumento įvedimas.
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3.4.2 Suminiai laukai eilučių apačioje
Suminės reikšmės apskaičiuojamos atsižvelgiant į nurodytus filtrus, t.y. sumuojamos visos atrinktos
eilutės, pagal tam tikrą požymį (Priimtas, Nepriimtas, Neapsispręsta dėl priėmimo/nepriėmimo,
Grąžinta/Pervesta į VB). Į suminius skaičiavimus įtraukiami tik aktualūs įrašai (netraukiami anuliavimo
įrašai).







Iš viso gauta : Gavimų suma (tik aktualūs, ne anuliuoti įrašai).
Priimta - aktualūs gavimai su priėmimo požymiu Priimta;
Nepriimta - aktualūs gavimai su priėmimo požymiu Nepriimta;
Neapsispręsta dėl priėmimo - aktualūs gavimai, kuriems dar nebuvo atlikta priėmimo/nepriėmimo
funkcija;
Grąžinta sumokėjusiam - grąžinimo operacijos su pajamų paskirtimi G (tik aktualūs, ne anuliuoti įrašai);
Pervesta į valstybės biudžetą - pervedimo į VB operacijos su pajamų paskirtimi B (tik aktualūs, ne
anuliuoti įrašai);

3.5. Reikalavimai eksportui
Eksportuojant duomenys, XLS failo antraštėje nurodomi galimi formos filtrai ir nurodytos filtrų reikšmės.
Eksportuojamos eilutės - pagal nurodytus filtrus.
Lentelės dalyje (pabaigoje) papildomai pridedami laukai:











SPKD apygarda - reikšmė nustatoma pagal politinės kampanijos dalyvį, kuriam skirtos pajamos;
Iškėlęs asmuo - reikšmė nustatoma pagal PKD
Iždininkas - iždininko vardas pavardė, reikšmė nustatoma pagal PKD priskirto iždininko rolę;
Iždininko kontaktai - iždininko telefonas ir el. paštas, reikšmė nustatoma pagal PKD priskirto iždininko
rolę;
SPKD vardas - savarankiško politinės kampanijos dalyvio vardas;
SPKD pavardė - savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavardė;
Savivaldybė - pajamų įrašo savivaldybė. Laukas bus užpildomas tik istoriniams duomenims.
VMI pastabos - visi įrašui gauti VMI atsakymai iš VMI žurnalo;
VRK IS pastabos - visos įrašui saugomos VRK IS pastabos (trumpi kodai, per kablelį viename lauke)
Pastaba - iždininko įrašyta pastaba formoje Pajamų registravimas
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4. VRK IS pastabos
Forma skirta nekritinių pastabų, nustatytų pajamų įrašo registravimo metu, atvaizdavimui.



Viršutiniame formos bloke rodomas pajamų/išlaidų įrašas, kuriam buvo atliekamas vidinis
tikrinimas.



Apatiniame formos bloke rodomos registravimo metu nustatytos nekritinės pastabos.



Eil. nr. - Nekritinės pastabos numeruojamos eilės tvarka.




Nustatymo data ir laikas - Nekritinės pastabos nustatymo data ir laikas (pajamų įrašo
registravimo data/laikas).
Tipas - Nekritinės pastabos trumpas aprašymas.



Pastaba - Nekritinės pastabos pilnas aprašymas.

5. Leistinų politinės kampanijos aukotojų administravimas
Forma skirta VRK darbuotojams. Formoje nurodomi pažymima, koks rinkėjų tipas kokiems rinkimams
gali aukoti aukas, pvz. LR pilietis gali aukoti visiems rinkimų tipams, tuo tarpu LR gyventojas, kuris nėra
ES pilietis, gali aukoti tik Savivaldybių tarybų rinkimams.
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6. VMI žurnalas
Forma skirta kreipinių į VMI atsakymų atvaizdavimui. VMI atsakymai rodomi konkrečios pajamų eilutės
kontekste.



Viršutiniame formos bloke rodomas pajamų įrašas, kuriam buvo atliekamas VMI tikrinimas.



Apatiniame formos bloke rodomo kreipiniai į VMI.

Eil. nr. - Kreipiniai numeruojami eilės tvarka.
Politinės kampanijos dalyvis – PKD
Iždininkas - Sistemos naudotojo, kuris inicijavo patikrinimą su VMI, Vardas ir pavardė.
Asmens kodas - Tikrinamo aukotojo asmens kodas
Vardas, Pavardė - Tikrinamo aukotojo vardas, pavardė
Data - Patikrinimo data
Suma - Tikrinamos aukos suma
Suma iš viso - Suma per metus pagal aukotoją visiems PKD kai pajamų paskirties kodas FAA
VMI atsakymas - VMI grąžintas atsakymas
Užklausos data ir laikas - Kreipimosi į VMI data ir laikas

7. Pajamų priėmimo/nepriėmimo funkcija
Funkcija vykdoma tik pajamų gavimams, t.y. grąžinimų ir pervedimų į valstybės biudžetą priiminėti
nereikia. Taip pat nereikia priiminėti/nepriiminėti anuliuotus įrašus.


Pradinė būsena - Pajamų įrašo įvedimo/registravimo metu, priėmimo/nepriėmimo būsenos
laukas yra paliekamas tuščias.



Veiksmas - Priimti ar nepriimti auką - nusprendžia PKD iždininkas. Veiksmas atliekamas tik
gavimo eilutėms (grąžinimams/pervedimams į valstybės biudžetą funkcija nevykdoma).
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Funkcijos vykdymo metu tikrinama, ar pasirinktos pajamų eilutės Operacijos tipas lygus Gavimui,
t.y. priimti/nepriimti galima ir reikia tik gavimą. Grąžinimams funkcija neaktyvi, t.y. pasirinkus
grąžinimą ir paspaudus priėmimą/nepriėmimą, nieko neįvyksta.
Jeigu tikrinamų pajamų eilutės Pajamų paskirtis = FAA, tikrinama:
o



Buvo patikrintas su VMI. Jei kreiptasi į VMI nebuvo, rodomas pranešimas
"Negalima atlikti funkcijos, kol pajamos nebuvo patikrintos su VMI". Kreipiniai į
VMI saugomi formoje VMI žurnalas . Pakanka patikrinti, ar yra bent vienas
kreipinys (įrašas formoje). Atsakymas (teigiamas ar neigiamas) šiuo atveju nėra
svarbus.

Priimti - Pajamų registre pažymėjus norimą priimti pajamų eilutę (check box'o uždėjimas) ir
paspaudus Priimti - prie pajamų eilutės saugomas požymis P (priimtas).
Jei pajamų eilutė yra gavimas ir jai buvo atnaujintas priėmimo statusas, grąžinamas pranešimas
"Atliktas pajamų priėmimas".
Jei pajamų eilutė yra grąžinimas/pervedimas į VB (arba pasirinkta daug eilučių ir kelios nėra
gavimai) ir visiems gavimams buvo atnaujintas priėmimo statusas, grąžinamas pranešimas "Tarp
pajamų eilučių buvo grąžinimų. Atliktas pajamų priėmimas".



Nepriimti - Pažymėjus norimą nepriimti pajamų eilutę (check box'o uždėjimas) ir
paspaudus Nepriimti:
o Atsidaro forma, kur nurodoma nepriėmimo priežastis;
o Prie pajamų eilutės saugomas požymis N (nepriimtas). Taip pat atnaujinamas
pažymėtos gavimo eilutės laukas Pajamų paskirtis = NA
Jei pajamos yra gavimas ir joms buvo atnaujintas priėmimo statusas, grąžinamas pranešimas
"Gautos pajamos nepriimtos"
Jei pajamos yra grąžinimas (arba pasirinkta daug eilučių ir kelios nėra gavimai) ir visiems
gavimams buvo atnaujintas priėmimo statusas, grąžinamas pranešimas " Tarp pajamų buvo
grąžinimų. Gautos pajamos nepriimtos.“



Nuimti priėmimo/atmetimo požymį - Pažymėjus anksčiau priimtą ar nepriimtą pajamų eilutę ir
paspaudus Nuimti priėmimo/nepriėmimo požymį - išvalomas pajamų eilutės
priėmimo/nepriėmimo požymis.

7.1 Nepriėmimo priežastis
Tuo atveju kai nusprendžiama Nepriimti pajamų eilutės/čių, yra poreikis suvesti nepriėmimo priežastį –
atsidaro nepriėmimo priežasties forma.
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1. Nepriėmimo priežastis - Pasirenkama iš sąrašo. Tuo atveju jei pasirenkama priežastis „Kita“ –
sistemos naudotojui reikia suvesti jos tekstinį detalesnį aprašymą, t.y. tampa aktyvus priežasties įvedimo
laukas.
Pastaba. Jei kviečiant nepriėmimo funkciją buvo pasirinktos kelios eilutės, nurodyta priežastis saugoma
prie visų pasirinktų pajamų eilučių.
Nurodyta nepriėmimo priežastis matosi formoje Pajamų registras lauke Priėmimo būsena.
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2.SUTARČIŲ REGISTRAS. IŠLAIDŲ REGISTRAS. BANKO IŠRAŠAS.

2. Iždininkui

Iždininkas VRK informacinėje sistemoje formuoja Politinės kampanijos finansavimo apskaitos
žiniaraštį (toliau - Žiniaraštis). Politinės kampanijos dalyvis neturi teisės naudoti politinei
kampanijai finansuoti gautų, tačiau Žiniaraštyje neregistruotų aukų.
Žiniaraštis formuojamas iš iždininko pildomo Banko išrašo, Pajamų ir Išlaidų registrų.
Gautos lėšos bei patirtos išlaidos registruojamos atitinkamuose registruose bei susiejamos su
banko išrašo duomenimis. Išlaidų bei pajamų registrų duomenys taip pat siejami su Sutarčių
registro duomenimis, jei tokios buvo sudarytos.
Registruojant pajamas patogiau iš pradžių įvesti (importuoti) banko išrašo duomenis ir jų
pagrindu pildyti Pajamų registro duomenis. Registruojant išlaidas rekomenduojama iš pradžių
įvesti Išlaidų dokumento duomenis, o jas apmokėjus užpildyti (importuoti) banko išrašo
duomenis ir juos susieti su anksčiau registruotu išlaidų dokumentu.

2.1. Išlaidų registravimas
Jeigu politinės kampanijos (toliau PK) dalyvis turi PK išlaidų, tai PK dalyvio iždininkas turi
registruoti šiuos faktus sistemoje. Išlaidų dokumentai registruojami išlaidų registre.
Registruojamo išlaidų dokumento struktūra atitinka įprastos sąskaitos faktūros struktūrą, t.y.
antraštinė informacija ir detalios eilutės su išlaidų paskirtimis. Taip pat yra galimybė išlaidų
dokumento eilutes paskirstyti atstovaujamiesiems PK dalyviams. Dokumento struktūra pateikta
grafiškai (dėl išlaidų dokumento registravimo žr. žemiau šiame dok.):
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2.2. Banko išrašo tvarkymas
Visos politinei kampanijai skiriamos lėšos laikomos ir kaupiamos politinės kampanijos sąskaitoje,
politinei kampanijai prasidėjus išlaidos apmokamos tik iš šioje sąskaitoje esančių lėšų. Kad veikla būtų
paprastesnė, yra sukurtas funkcionalumas, kuris leidžia banko išrašą, gautą banke (ISO 20022 XML
formatu), importuoti į VRK IS ir konkrečią operaciją atliktą banke susieti atitinkamai pajamų arba išlaidų
registrų dokumentais. Taip pat banko operacijas VRK IS galima registruoti ir rankiniu būdu ir atlikti tokį
patį susiejimą su pajamų arba su išlaidų registro dokumentais (dėl banko išrašo įkėlimo arba
registravimo rankiniu būdu žr. žemiau šiame dok.).

Nuosekliai registruojant pajamas, išlaidas ir korektiškai tvarkant banko išrašą visos politinės
kampanijos metu, bus paprastesnis ataskaitinis laikotarpis PK pabaigoje, kai bus ruošiamos
finansavimo ataskaitos VRK. Taip pat visada galėsite pasitikrinti, kiek įsipareigojimų prisiimta ir ar
neviršijamas išlaidų limitas.
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3. Išlaidų registro duomenų tvarkymas
Forma skirta išlaidų dokumentų peržiūrai ir registravimui.

Forma su papildomais filtrais:
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3.1. Mygtukai
1. Sukurti naują - Iškviečiama išlaidų dokumento įvedimo forma.
2. Skolų sudengimai - Mygtukas matomas tik rolei VRK darbuotojas. Iškviečiama skolų sudengimo
forma.
3. Redaguoti - Iškviečiama išlaidų dokumento redagavimo forma.
4. Pašalinti - Išlaidų dokumentą šalinti galima tik tokiu atveju, jeigu dokumentas yra neapmokėtas
(tikrinama turi būti ar nėra mokėjimų tiek iš PK sąskaitos, tiek ir iš ne PK sąskaitos) ir dokumento
eilutės neturiu priskyrimų su politine reklama
5. Banko operacijos - Veiksmas rodomas tik tada, kai pasirinktas išlaidų dokumentas turi bent vieną
priskyrimą banko operacijai.
6. Mokėjimai ne iš PK sąskaitos - Iškviečiama skolos mokėjimų iš ne PK sąskaitos nurodymų forma.

3.2. Paieška
Paspaudus mygtuką Ieškoti, atliekama paieška tarp mokėjimo dokumentų pagal nurodytus filtrus.



Norėdami surasti informaciją apie konkretų dokumentą, įveskite parametrus ir paspauskite
Ieškoti.
Norėdami pradėti naują paiešką išvalykite suvestas reikšmes paspausdami mygtuką Išvalyti.

4. Išlaidų dokumento įvedimas




Norėdami sukurti naują Išlaidų dokumentą, paspauskite mygtuką Sukurti naują.
Būsite nukreipti į dokumento kūrimo formą.
Užpildę norimus duomenis, atlikę tikrinimą, pasirinkę sutartį ir paspaudę mygtuką Išsaugoti
sėkmingai sukursite naują išlaidų dokumentą.

Forma skirta išlaidų dokumento registravimui.
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4.1. Formos vaizdas

4.1.1. Paaiškinimai
 Mokėjimo terminas - Nurodoma data iki kada reikia apmokėti dokumentą. Mokėjimo termino data
turi būti neankstesnė nei Dokumento data. Laukas neprivalomas.
 Pagal sutartį- Nurodoma sutartis. Galimas pasirinkimas iš sutarčių registre užregistruotų sutarčių.
Paspaudus mygtuką nukreipiama į formą Sutarties pasirinkimas. Laukas neprivalomas, tačiau jei
buvo sudaryta sutartis, ji turi būti užregistruota Sutarčių registre, o išlaidų dokumentas susietas su
sutartimi.
 Dokumento data - Nurodoma registruojamo išlaidų dokumento data.
 Dokumento serija ir numeris - Nurodomas registruojamo išlaidų dokumento numeris. Lauko reikšmė
įvedama laisva forma.
 Mokėjimo tipas - Nurodomas mokėjimo tipas. Galimos reikšmės:
o Už suteiktas paslaugas
o Išankstinis apmokėjimas
 Dokumento suma, EUR - Nurodoma išlaidų dokumento suma eurais. Dokumento suma privalo būti
teigiama. Laukas - privalomas.
4.1.2. Mygtukas Išsaugoti
Išsaugoti – Išsaugomas išlaidų dokumentas. Išlaidų dokumento įvedimo langas pasipildo papildomu
bloku Mokėjimo paskirtis, skirtu išlaidų dokumento eilučių įvedimui.
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Įrašo saugojimo metu atliekami tikrinimai:
1. Ar yra kritinių klaidų: suradus, rodomas kritinės klaidos aprašymas ir įrašo neleidžiama saugoti tol, kol
nebus sutvarkyti laukai.
2. Ar yra nekritinių klaidų: suradus, rodomas nekritinės klaidos/ jų aprašymas.
Užregistravus dokumentą būtina nurodyti mokėjimo paskirtį.

4.2. Blokas “Išlaidų paskirtis”

4.2.1. Veiksmai


Sukurti naują - Iškviečiama išlaidų dokumento eilutės įvedimo forma.



Redaguoti - Iškviečiama išlaidų dokumento eilutės redagavimo forma.



Pašalinti - Išlaidų dokumento eilutę šalinti galima tik tokiu atveju, jeigu dokumentas yra
neapmokėtas (tikrinama turi būti ar nėra mokėjimų tiek iš PK sąskaitos, tiek ir iš ne PK sąskaitos)
ir dokumento eilutės neturi priskyrimų su politine reklama.



Išsaugoti – tam kad įrašas būtų išsaugotas paspauskite mygtuką išsaugoti esanti virš bloko.

4.2.2. Kritinės klaidos
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1.

Neužpildyti visi privalomi
laukai
Dokumento data
Dokumento suma

2.
3.

"Nurodykite lauko "X" reikšmę", kur X neužpildytas privalomas laukas
"Nurodyta data negali būti vėlesnė nei einamoji."
"Dokumento suma privalo būti teigiama."

4.2.3. Nekritines pastabos

Nustačius nekritinę pastabą, išlaidų dokumentą leidžiama išsaugoti.
Nekritinė pastaba saugoma prie išlaidų įrašo, formoje VRK IS pastabos.
4.2.4. Laukai
 Mokėjimo paskirtis - Pasirenkama iš sąrašo.
 Suma, EUR - Nurodoma išlaidų dokumento eilutės suma eurais. Suma nurodoma teigiama (>0)
arba lygi 0,00. Visų eilučių suma negali būti didesnė arba mažesnė už viso dokumento sumą.

5. Mokėjimo dokumento eilutės įvedimas
Pasirinkite Redaguoti Išlaidų dokumentų eilutę. Redagavimo formoje, bloke Mokėjimo paskirtis:




Norėdami sukurti naują Išlaidų dokumento eilutę, paspauskite mygtuką Sukurti naują.
Būsite nukreipti į eilutės kūrimo formą.
Užpildę Mokėjimo paskirtį ir Sumą ir paspaudę mygtuką Išsaugoti sėkmingai sukursite naują
eilutę.

Forma skirta išlaidų dokumento eilutės įvedimui.
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5.1. Mygtukai
Išsaugoti - Išsaugoma išlaidų dokumento eilutės informacija. Išlaidų dokumento eilutės įvedimo langas
pasipildo papildomu bloku Atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai, skirtu išlaidų dokumento
eilutės sumą išskaidyti APKD.

5.2. Blokas „Atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai“


Sukurti naują - Iškviečiama APKD pasirinkimo forma.

6. APKD priskyrimas išlaidų dokumento eilutei
Norėdami priskirti išlaidas atstovaujamajam dalyviui:




Atstovaujamųjų dalyvių išlaidų formoje užpildykite norimus duomenis
Pasirinkite Mokėjimo paskirtį ir kampanijos dalyvį
Paspauskite mygtuką Išsaugoti esanti virš bloko.

6.1. Trumpiniai
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APKD - atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis
SPKD - savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

6.2. Laukai ir mygtukai
Atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis - Pasirenkamas APKD, kurį norima priskirti prie išlaidų
dokumento eilutės.
Suma, EUR - Nurodoma APKD priskirta išlaidų dalis. Suma privalo būti teigiama. Suma nurodoma
teigiama (>0). Visų APKD eilučių suma negali būti didesnė už dokumento eilutės sumą, laukas Suma, EUR
Grįžti -Paspaudus mygtuką, grįžtama į išlaidų dokumento eilutės įvedimo formą.
Išsaugoti – išsaugo įrašą. Mygtukas yra virš bloko.
Pastaba. Tai pačiai išlaidų dokumento eilutei galima priskirti (pasirinkti) tą patį atstovaujamąjį dalyvį tik
vieną kartą.

7. Mokėjimai ne iš PK sąskaitos
Mokėjimas ne iš PK sąskaitos pasiekiamas paspaudus mygtuką Mokėjimai ne iš PK sąskaitos prie
eilutės formoje Išlaidų dokumentai.



Būsite nukreipti į Mokėjimų ne iš PK sąskaitos formą.
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Paspaudę Sukurti naują atsidarys eilutė kurioje pasirenkamas mokėjimo būdas ir įrašoma apmokėtos
skolos suma bei sąskaitos Nr. iš kurios apmokėta skola.

Mokėjimo būdas - Nurodomas mokėjimo būdas. Galimos reikšmės:



Pavedimu
Grynaisiais
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Suma - Nurodoma apmokėjimo (iš ne PK sąskaitos) suma. Nurodytas skaičius privalo būti teigiamas.
Sąskaita - Nurodoma Sąskaita

8. Susiejimų su Banko išrašu peržiūra
Peržiūros langas Susiejimų su banko išrašu peržiūra pasiekiamas paspaudus mygtuką Banko
operacijos prie eilutės formoje Išlaidų dokumentai.

Forma skirta pajamų/išlaidų dokumentų priskyrimų prie Banko išrašo peržiūrai.
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9. Atstovaujamųjų PK dalyvių išlaidos
Forma skirta atstovaujamųjų PK dalyvių išlaidų eilučių peržiūrai. Forma yra peržiūros tipo. Veiksmai
formoje neatliekami.

Formoje naudojamas eksportavimas į MS Excel.
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10. Banko išrašo tvarkymas

10.1. Mygtukai
Sukurti naują – atidaro formą Banko operacijos įvedimas
Įkelti ISO 20022 XML - Banko išrašo įkėlimas

10.2. Parametrai
1. Politinė kampanija - Nurodoma Politinė kampanija, laukas pasirenkamas iš sąrašo.
2. Savarankiškas PK dalyvis - Nurodomas savarankiškas Politinės kampanijos dalyvis, laukas
pasirenkamas iš sąrašo.
3. Banko sąskaitos numeris - Nurodomas Politinės kampanijos banko sąskaitos numeris,
laukas pasirenkamas iš sąrašo.
4. Bankas - Laukas neredaguojamas. Reikšmė nustatoma pagal lauko Banko sąskaitos
numeris reikšmę.
5. Pripažinta PK pajamomis/išlaidomis - galimos reikšmės: pripažinta
nepripažinta ir dalinai pripažinta
6. Pajamos/Išlaidos - Galimos reikšmės: pajamos arba išlaidos.

10.3. Veiksmai
1. Peržiūrėti – atsidaro peržiūros forma
2. Redaguoti – atsidaro redagavimo forma
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3. Pašalinti – šis veiksmas galimas tik įrašui, kurio Įvedimo būdas = rankinis ir kuris neturi susiejimų
su pajamų/išlaidų dokumentu. Pasirinkus šį veiksmą išvedamas pasitikslinimo pranešimas: "Ar
tikrai norite šalinti šią banko operaciją?".
Įrašui, kurio Įvedimo būdas = xml - veiksmas negalimas.

10.4. Banko išrašo sukūrimas








Paspauskite mygtuką Sukurti naują formoje Banko išrašas
Užpildykite duomenis formoje Bankinės operacijos įvedimas
Priklausomai nuo pasirinkimo lauke Mokėjimas Įeinantis ar Išeinantis registruojamos
operacijos tipas tampa atitinkamai Pajamos ar Išlaidos.
Kokio tipo tai yra Pajamos ar Išlaidos pasirenkama lauke Operacijos tipas, kuris turi skirtingas
reikšmes priklausomai nuo Mokėjimo lauko reikšmės
Įveskite juridinio asmens Kodą ir atlikite tikrinimą.
Teisingai užpildžius kodą ir paspaudus Tikrinti, automatiškai užsipildys ir Pavadinimas. Tuo
atveju kai nurodytas neteisingas kodas ir juridinių asmenų registras negrąžina pavadinimo,
Pavadinimą reikės užpildyti ranka. Tuo atveju, kai po tikrinimo užpildomas Pavadinimas yra
neteisingas (pvz., senas juridinio asmens pavadinimas) – žymima varnelė Neteisingas juridinio
asmens pavadinimas ir pakartotinai spaudžiamas mygtukas Tikrinti. Pavadinimas turėtų
pasikeisti į teisingą. Pranešimas į VRK nėra siunčiamas.
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Paspauskite Išsaugoti
Išsaugojus atsiranda papildomas Blokas.

Čia atsiranda mygtukas Sukurti pajamų dokumentą
Paspaudus mygtuką atsidaro forma Pajamų registravimas

10.5. Laukai










Politinė kampanija - laukas pasirenkamas iš sąrašo
Savarankiškas PK dalyvis - laukas pasirenkamas iš sąrašo. Laukas pildomas reikšme iš PKD
registravimo formos: Pilnas dalyvio pavadinimas.
Banko sąskaitos numeris - laukas pasirenkamas iš sąrašo.
Mokėjimas - Nurodomas pinigų srautas. Galimos reikšmės:
Įeinantis - pinigai į banko sąskaitą.
Išeinantis - pinigai iš banko sąskaitos.
Operacijos tipas - Nurodomas bankinės operacijos tipas.
Operacijos data - Nurodoma bankinės operacijos data.
Suma, EUR - Nurodoma bankinės operacijos suma. Visais atvejais suma nurodoma teigiama
(>0).
Paaiškinimai - Laukas neprivalomas. Laisvai įvedamas tekstas.
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Gavėjas/Mokėtojas:
Pasirinkus Operacijos tipą Banko mokesčiai Gavėjo informacija automatiškai užpildoma atitinkamai:





Fizinis/Juridinis asmuo - Juridinis asmuo
ne LR juridinis asmuo - nepažymėta
Kodas - SPKD priskirtos banko sąskaitos Banko kodas.
Pavadinimas - Banko pavadinimas (pagal kodą)
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11. Banko išrašo įkėlimas
Banko išrašo formoje paspaudę mygtuką Įkelti ISO 20022 XML būsite nukreipti į formą Importo
duomenys

Užpildę privalomus laukus ir įkėlę xml bylą galite peržiūrėti suimportuotas eilutes.

Peržiūrėję eilutes galite Patvirtinti importą, arba Atšaukti, paspausdami atitinkamą mygtuką.
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11.1. Banko išrašo eilutės pasirinkimas
Norint susieti banko išrašo eilutę su sukurtu pajamų/išlaidų dokumentu, paspauskite redaguoti prie
norimos Banko išrašo eilutės.
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Busite nukreipti į Bankinės operacijos įvedimo formą

Čia pasirinkite Operacijos tipą

Pasirinkus Operacijos tipą ir paspaudus Išsaugoti atsiranda papildomas blokas, kuriame galima atlikti
susiejimą, arba sukurti pajamų dokumentą:
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Priklausomai nuo pasirinkto operacijos tipo blokas skirsis:
Kai operacijos tipas:
1. Auka/Kandidato lėšos

2.Partijos lėšos
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3. Iždininko įnešti pinigai

4. Banko palūkanos

5. Kitais būdais gautos aukos (telekomunikacijos, kita)
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6. Klaidingo pavedimo grąžinimas

Paspaudus mygtuką Sukurti pajamų dokumentą nukreipiama į Pajamų registravimo formą.
Paspaudus mygtuką Pasirinkti atsidaro forma Banko išrašo eilutės pasirinkimas.

Forma iškviečiama iš formos Banko operacijos įvedimas, arba redaguojant jau sukurta operaciją kai
įvedamos bankinio išrašo operacijos tipas yra:




Operacijos tipas: Klaidingo pavedimo grąžinimas. Spaudžiant pasirinkti atidaroma forma Bankinio
išrašo eilutės pasirinkimas ir joje rodomos visos bankinio išrašo operacijos, kurios dar nebuvo
susietos su bankiniu išrašu, kurių operacijos tipas: Klaidingas pavedimas ir paribotos pagal
SPKD/Politinę kampanija.
Operacijos tipas: Klaidingai gautos įmokos grąžinimas. Spaudžiant pasirinkti atidaroma forma išrašo
eilutės pasirinkimas ir joje rodomos visos bankinio išrašo operacijos, kurios dar nebuvo susietos su
bankiniu išrašu, kurių operacijos tipas: Klaidinga gauta įmoka ir paribotos pagal SPKD/Politinę
kampanija.
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12. Banko dokumento pasirinkimas

12.1. Banko operacijos įvedimas






Užpildykite atitinkamai privalomus laukus.
Atlikite Tikrinimą
Neteisingo Juridinio asmens pavadinimo atveju:
Pažymėkite varnelę Neteisingas juridinio asmens pavadinimas ir vėl spauskite Tikrinti,
pavadinimas turės būti atnaujintas pagal Juridinio asmenų registro turimus duomenis.
Priklausomai nuo pasirinkto Operacijos Tipo, po išsaugojimo, formos apačioje atsiras blokas
leidžiantis susieti su Išlaidų/Pajamų dokumentais.

12.2. Laukai
1. Formos rėžimai :



Įvedimo - visi laukai aktyvūs užpildymui.
Redagavimo:
 jeigu įrašo įvedimo būdas - rankinis: visi laukai aktyvūs redagavimui.
 jeigu įrašo įvedimo būdas - xml: redagavimui aktyvūs laukai:
 Operacijos tipas
 Blokas Gavėjas/Mokėtojas
2. Politinė kampanija, Savarankiškas PK dalyvis, Banko sąskaitos numeris - laukai pasirenkami iš
sąrašo.
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3. Mokėjimas - Nurodomas pinigų srautas.
Galimos reikšmės:
Įeinantis - pinigai į banko sąskaitą.
Išeinantis - pinigai iš banko sąskaitos.
4.
5.
6.
7.

Operacijos tipas - Nurodomas bankinės operacijos tipas.
Operacijos data - nurodoma bankinės operacijos data.
Suma, EUR - nurodoma bankinės operacijos suma. Visais atvejais suma nurodoma teigiama (>0).
Paaiškinimai - Laukas neprivalomas. Laisvai įvedamas tekstas.

12.3. Blokas Gavėjas/Mokėtojas
Bloko vaizdas pasirinkus Fizinį/Juridinį asmenį yra pateiktas ir aprašytas atskiroje specifikacijoje.
Pasirinkus Operacijos tipą Banko komisiniai Gavėjo informacija automatiškai užpildoma atitinkamai:





Fizinis/Juridinis asmuo - Juridinis asmuo
ne LR juridinis asmuo - nepažymėta
Kodas - SPKD priskirtos banko sąskaitos Banko kodas.
Pavadinimas - Banko pavadinimas (pagal kodą)

12.4. Susiejimas su išlaidų dokumentais
Pasirinkus lauke Įplaukos/Mokėjimas reikšmę Išmoka ir atitinkamą Operacijos tipą, išsaugojus Bankinę
operacija atsiranda papildomas blokas, pvz.
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Pasirinkus Įplaukos/Mokėjimai ir Operacijos tipą Banko komisiniai, atsiranda blokas „Banko komisiniai“
kuriame yra mygtukas Sukurti išlaidų dokumentą. Paspaudus šį mygtuką, nukreipiama į Išlaidų
dokumento įvedimo formą:

12.5. Susiejimas su pajamų dokumentais
Pasirinkus lauke Įplaukos/mokėjimai reikšmę Išmoka ir atitinkamą Operacijos tipą, išsaugojus
(mygtukas Išsaugoti virš bloko) Bankinę operacija atsiranda papildomas blokas, pvz.
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Pasirinkus Įplauka ir Operacijos tipą Politinės kampanijos pajamų pripažinimas, atsiranda blokas
„Politinės kampanijos pajamų pripažinimas“ kuriame yra mygtukas Sukurti pajamų dokumentą.
Paspaudus šį mygtuką, nukreipiama į Pajamų dokumento įvedimo formą:

Išsaugojus (mygtukas Išsaugoti virš bloko) įvestus duomenis blokas užsipildo atitinkamais duomenimis.
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13. Pajamų/Išlaidų dokumento pasirinkimas

Prie Pajamų/Išlaidų dokumento pasirinkimo galima pereiti paspaudus mygtuką papildomame bloke:

Pereinama prie pajamų dokumentų sąrašo.

Pasirinkti dokumentą galima paspaudus mygtuką Pasirinkti.
Jeigu dokumentų sąrašas ilgas, galima surasti norimą dokumentą atlikus paiešką.

14. PK finansavimo žiniaraštis
Žiniaraštis formuojamas iš iždininko įvestų Pajamų ir Išlaidų registrų duomenų.
Pastebėjus klaidą Žiniaraštyje reikia taisyti atitinkamus duomenis Pajamų arba Išlaidų registre.
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Paieška - šioje formoje yra atliekama duomenų paieška iš dviejų duomenų registrų:



Pajamų registras
Išlaidų registras (Išlaidų dokumentai)

14.1. Mygtukai




Pajamų registras - Iškviečiama pajamų registro forma.
Išlaidų registras - Iškviečiama išlaidų registro forma.
Atstovaujamųjų dalyvių išlaidos - Iškviečiama atstovaujamųjų dalyvių išlaidų peržiūros forma.
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15. Sutarčių registras
Sutarčių registro forma sudaryta iš:




Filtrų bloko;
Sutarčių eilučių;
Sutarčių rodiklių bloko.

15.1. Naujos sutarties registravimas
Forma skirta sistemoje registruotoms finansavimo ir paslaugų sutartims vaizduoti bei veiksmams su
jomis atlikti.




Norėdami sukurti naują Sutartį, paspauskite mygtuką Sukurti naują.
Busite nukreipti į Sutarties registravimo formą.
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Užpildykite visus privalomus ir norimus laukus.
Atlikite tikrinimą. Jei sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu, tikrinimas daromas su Gyventojų
registro tarnyba. Jei sutartis sudaryta su juridiniu asmeniu, tikrinimas daromas su Juridinių
asmenų registru.
Teisingai užpildžius kodą ir paspaudus Tikrinti, automatiškai užsipildys ir Pavadinimas. Tuo
atveju kai nurodytas neteisingas kodas ir juridinių asmenų registras negrąžina pavadinimo,
Pavadinimą reikės užpildyti ranka. Tuo atveju, kai po tikrinimo užpildomas Pavadinimas yra
neteisingas (pvz., senas juridinio asmens pavadinimas) – žymima varnelė Neteisingas juridinio
asmens pavadinimas ir pakartotinai spaudžiamas mygtukas Tikrinti. Pavadinimas turėtu
pasikeisti į teisingą. Pranešimas į VRK nėra siunčiamas.
Jeigu tai finansavimo sutartis, kuri turi būti viešinama, įkeldami sutarties bylą būtinai
patikrinkite, ar joje nėra asmeninių duomenų, kurie negali būti viešinami. Paslaugų teikimo
sutarčių viešinti nereikia, todėl nereikia įkelti ir skenuotų sutarčių.
Paspauskite Išsaugoti.
Išsaugojus sutartį, formoje atsiranda mygtukas Informuoti VRK. Paspaudus šį mygtuką,
siunčiamas el. laiškas VRK.
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Plačiau apie Sutarties registravimą.

15.2. Sutarties registro filtrai
PASTABA. Iždininkas nemato/negali rinktis kai kurių laukų.



Politinė kampanija - sąraše pateikiami Politinės kampanijos, surūšiuotos pagal pabaigos datą
nuo vėliausiai nesibaigiančios iki seniausiai. PKD iždininkui laukas užpildomas automatiškai.



Politinės kampanijos dalyvis - sąraše pateikiami:

o galiojantys savarankiški politinės kampanijos dalyviai surūšiuoti abėcėlės tvarka.
o po galiojančių, rodomi negaliojantys SPKD, surūšiuoti pagal politinę kampanija nuo
vėliausios iki seniausios, ir tos kampanijos rėžiuose dar abėcėlės tvarka.
PKD iždininkui laukas užpildomas automatiškai.





Asmens vardas ir pavardė/ Pavadinimas - Fizinio asmens vardo / pavardės fragmentas arba
juridinio asmens pavadinimo fragmentas.
Įmonės/asmens kodas - Juridinio asmens kodas, su kuriuo sudaryta sutartis. Fizinio asmens
kodas, su kuriuo sudaryta sutartis. Paieška pagal pilną kodą arba kodo fragmentą.
PKD apygarda - Politinės kampanijos dalyviui, su kuriuo sudaryta sutartis, nurodyta apygarda.
Paieška pagal fragmentą.
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Politinė partija / Rinkimų komitetas - Politinė partija arba rinkimų komitetas, su kuriuo susietas
PKD.



Sutarties numeris - Paieška pagal sutarties numerį arba jo fragmentą.



Sutarties data - Nurodomas laikotarpis, kada buvo registruota ieškoma sutartis.



Sutarties tipas - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Galimos reikšmės:
o
o
o
o



Politinės kampanijos finansavimo sutartis;
Sutartis su paslaugų tiekėju;
Sutartis su reklamos gamintoju;
Sutartis su viešosios informacijos rengėju ar skleidėju.

Sutarties būsena - Reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Galimos reikšmės:
o Pateikta VRK
o Nepateikta VRK
o Patvirtinta VRK
o Atmesta VRK

15.3. Rodiklių blokas
Rodiklių bloke parodoma, kiek sutarčių yra įvesta iš viso, ir kiek sutarčių įvesta su skirtingomis
būsenomis. Rodiklių blokas užpildomas nurodžius politinę kampaniją ir politinės kampanijos dalyvį (filtrų
bloke) ir paspaudus Ieškoti. Politinės kampanijos dalyvio iždininkui rodomi rodikliai to konkretaus PKD
lygyje, t.y. kiek jam buvo suvesta sutarčių iš viso ir kokios tų sutarčių būsenos.

15.4. Mygtukai
15.4.1. Įvesti naują
Atsidaro sutarties įvedimo forma Sutarties registravimas.
15.4.2. Patvirtinti
Iždininkui informavus VRK apie sutarties įvedimą, VRK darbuotojas patikrina sutartį ir ją patvirtina arba
atmeta. Tam kad patvirtinti sutartį, ji pažymima ir spaudžiamas mygtukas Patvirtinti. VRK patvirtinus
sutartį, jos būsena atnaujinama į Patvirtinta VRK ir ji bus paviešinta (jeigu tai finansavimo sutartis arba
sutartis su telekomunikacijų bendrovėmis dėl mažų aukų rinkimo) vrk.lt internetiniame puslapyje.
15.4.3.Atmesti
Iždininkui informavus VRK apie sutarties įvedimą, VRK darbuotojas patikrina sutartį ir ją patvirtina arba
atmeta. Tam kad atmesti sutartį, ji pažymima ir spaudžiamas mygtukas Atmesti.
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15.5. Veiksmai


Redaguoti - atidaroma sutarties forma Sutarties registravimas redagavimo režimu. Redaguoti
galima visas sutartis, nepriklausomai nuo jų būsenos. Tuo atveju, kai apie sutartį buvo
informuota VRK (sutarties būsena „Pateikta VRK“) ir prie sutarties įrašo buvo prikabinta sutarties
byla, tos bylos negalima pakeisti arba ištrinti. Draudimas galioja tol, kol VRK neperžiūri sutarties
ir nepakeičia jos būsenos į „Patvirtinta VRK“ arba „Atmesta VRK“.



Šalinti - šalinama sutartis ir jai prikabintas failas. Šalinti galima visas sutartis, nepriklausomai nuo
būsenos.



Peržiūrėti įkeltą sutartį - veiksmas matomas tik prie sutarčių, kur yra įkeltas failas. Paspaudus
veiksmą parsisiunčiamas įkeltas failas.

15.6. Sutarčių būsenos
1. Pradinė sutarties būsena „Nepateikta VRK“.
2. Išsaugojus finansavimo sutartį, sutarties įvedimo/redagavimo formoje atsiranda
mygtukas Informuoti VRK, kuris veikia tik prie sutarčių, kurių būsena „Nepateikta VRK“. Paspaudus
mygtuką, sutarties būsena pasikeičia į „Pateikta VRK“, o VRK išsiunčiamas el. laiškas.
3. Kai sutarties būsena „Pateikta VRK“ - sutarties įrašą redaguoti galima, tačiau negalima pakeisti arba
pašalinti anksčiau prikabinto failo.
4. VRK priėmimo funkcija veikia tik sutartims su būsena: „Pateikta VRK“, „Atmesta VRK“.
5. VRK atmetimo funkcija veikia tik sutartims su būsena: „Pateikta VRK“, „Patvirtinta VRK“.
6. Atitinkamai, VRK paspaudus Patvirtinti - sutarties būsena „Patvirtinta VRK“. VRK paspaudus
Atmesti - sutarties būsena „Atmesta VRK“.
7. Jei atliktas sutarties koregavimas, kai sutarties būsena „Patvirtinta VRK“/“Atmesta VRK“ saugojimo metu būsena tampa „Nepateiktas VRK“.
8. Sutarties šalinimas leidžiamas bet kurios būsenos metu bet kada.

16. Plačiau apie sutarčių registravimą
Forma skirta sutarčių registravimui ir peržiūrai.

16.1. Formos vaizdas
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Sutarties įvedimas, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, kuris yra LR juridinis asmuo

Sutarties įvedimas, kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, kuris yra Užsienio juridinis asmuo

Sutarties įvedimas, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, kuris yra LR pilietis/LR gyventojas
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Sutarties įvedimas, kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, kuris yra Užsienio pilietis gyventojas/Ne LR
pilietis arba LR gyventojas

16.2.1. Bendri laukai visais formų atvejais
Politinė kampanija - Nurodoma politinė kampanija. Reikšmių sąrašas rūšiuojamos pagal politinės
kampanijos pradžios datą - vėliausiai prasidedančios kampanijos sąrašo pradžioje. PKD iždininkui laukas
užpildomas automatiškai.
Politinės kampanijos dalyvis - Politinės kampanijos dalyvis. Pasirenkamas galiojantis SPKD. Sąrašas
ribojamas pagal nurodytą politinę kampaniją. PKD iždininkui laukas užpildomas automatiškai.
Sutarties tipas - Pasirenkama sutarties tipo reikšmė. Galimos reikšmės:
 Politinės kampanijos finansavimo sutartis;
 Sutartis su paslaugų tiekėju;
 Sutartis su reklamos gamintoju;
 Sutartis su viešosios informacijos rengėju ar skleidėju.
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Juridinis / Fizinis asmuo - Pasirenkama reikšmė. Galimos reikšmės:
 Juridinis asmuo;

Fizinis asmuo;
16.2.2. Tikrinimas
Jei nurodytas juridinis asmuo ir:



juridinio asmens kodo ilgis neatitinka LR nustatyto (9 simbolių) rodomas pranešimas "Nurodyto juridinio
asmens kodo ilgis turi būti 9 simboliai"
pagal nurodyta juridinio asmens kodą Juridinių asmenų registras nieko negrąžina, reikia rodyti
pranešimą: "Nurodytas juridinis asmuo nerastas JAR, patikrinkite ar įvestas kodas yra teisingas"

16.3. Mygtukai
Grįžti - Grįžtama į formą Sutarčių registras
Išsaugoti - Išsaugoma sutartis. Po sutarties išsaugojimo liekama formoje redagavimo režimu ir rodomas
mygtukas Informuoti VRK.
Mygtukas veiksnus tik esant sutarties būsenai Nepateikta VRK.
Rodomas pranešimas: "Sutartis registruota."
Informuoti VRK - Mygtukas Informuoti VRK matomas formoje Sutarties registravimas redagavimo
režime visų keturių asmenų atvejų (fizinis/juridinis, LT/ne LT).
Mygtukas veiksnus tik esant sutarties būsenai „Nepateikta VRK“.
Kitais atvejais gali būti nerodomas/arba rodomas pranešimas "Sutarties būsena turi būti Nepateikta
VRK".
Paspaudus mygtuką informuoti VRK - siunčiamas laiškas į bendrą Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo skyriaus el. paštą.
Sistemos naudotojui formoje rodomas pranešimas "Vyriausiajai rinkimų komisijai išsiųstas el. laiškas."
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