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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. Paieška atliekam pagal visus
nurodytus parametrus, tai yra atrenkami tik tie įrašai, kurie tenkina visas nurodytas sąlygas.
Tam, kad paieška suveiktų, nebūtina įvesti 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.

8.

jeigu į formą patekote netyčia, spauskite mygtuką Grįžti. Taip saugiai grįšite į
paieškos formą.
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 datą, skaičių
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.
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4. Privalomi laukai – laukai kuriuos privaloma užpildyti, kitaip nebus galima atlikti veiksmo (išsaugoti,
ieškoti ir pan.). Privalomi laukai formoje pažymėti žvaigždute *.
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 klaviatūros mygtuką CTRL ir, laikant jį, užvesti pelės kursorių „ant“ teksto - kursorius pasikeis į
„rankytę“ . Dabar paspauskite ant teksto ir būsite nukreipti į atitinkamą dokumento vietą.

1.3 Trumpiniai ir terminai
1. VIRS – Viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas.
2. Sysdate – sistemos einamoji data.

1.4. Prisijungus
Prisijungus prie rolės Žiniasklaidos priemonės atstovas ir pasirinkus atstovą, nukreipiama į langą
iš kurio galima pasirinkti prie kokios formos norima pereiti.

Paspaudus meniu punktą VIRS galima pereiti prie:


VIRS politinės reklamos įkainių tvarkymo
5




VIRS politinės reklamos įkainių peržiūros
Viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo administravimo
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2. Viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas
Formos paskirtis - administruoti viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo duomenis.

2.1. VIRS peržiūra ir paieška
Forma skirta VIRS-ų sąrašo peržiūrai ir paieškai.



Norėdami surasti informaciją apie konkretų VIRS‘ą įveskite atitinkamus parametrus ir
paspauskite Ieškoti.
Norėdami pradėti naują paiešką išvalykite suvestas reikšmes paspausdami mygtuką Išvalyti.

2.2. VIRS redagavimas
VIRS atstovas gali redaguoti tik dalį informacijos (periodiškumas, regionas, PVM, kontaktai).
Patekti į VIRS redagavimo formą galite paspaudus redagavimo mygtuką, esanti prieš eiles ID. Atsidaro
redagavimo forma.
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Taip pat į redagavimo formą galima patekti pasirinkus atitinkama veiksmą iš meniu, VIRS eilutės gale.



Forma skirta redaguoti konkretaus VIRS informaciją.
Forma turi du papildomus mygtukus bloke VIRS atstovai:
1. Sukurti naują – nukreipiama į VIRS atstovo kūrimo formą
2. Pridėti esamą įmonės asmenį – nukreipiama į formą, leidžiančią pridėti esamą įmonės
asmenį kaip VIRS atstovą.
Pastaba: Neįsivedus PVM, negalima pateikti politinės reklamos įkainių.
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3. Politinės reklamos įkainių tvarkymas
Formos paskirtis tvarkyti (įvesti, peržiūrėti, keisti, šalinti, deklaruoti) politinės reklamos įkainius,
nuolaidas/priemokas ir priedus.
Forma turi du režimus: duomenų tvarkymo ir peržiūros.

3.1. VIRS politinės reklamos įkainių tvarkymas
Forma duomenų tvarkymui:

Forma duomenų peržiūrai:
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Darbo eiga:
 Užregistruojamas (patikrinamas) PVM tarifas (žr. VIRS redagavimas)
 Įkainiai ir sąlygos įvedami
 Įvesti įkainiai ir sąlygos deklaruojami (jie bus skelbiami VRK interneto tinklalapyje).

3.1.1. Įkainių paieška

Paieška atliksite pasirinkus atitinkamus parametrus arba įrašius tinkamus duomenis.



Norėdami atlikti paiešką pagal konkretų VIRS paspauskite mygtuką
Būsite nukreipti į VIRS pasirinkimo formą (VIRS atstovams šis laukas
užpildytas).





Čia suraskite ir pasirinkite norimą VIRS.
Paspaude Pasirinkti grįšite į Įkainio paieškos formą.
Norėdami surasti konkretaus įkainio informaciją, įveskite parametrus pagal kuriuos rasite norima
įkainį ir paspauskite Ieškoti.
Norėdami pradėti naują paiešką išvalykite suvestas reikšmes paspausdami mygtuką Išvalyti.



3.1.2. Naujų įkainių kūrimas
Į formą pateksite paspaude mygtuką Įvesti įkainį.

SVARBU. Naują įkainį būtina deklaruoti. Plačiau apie deklaravimą skyriuje 3.3.
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Busite nukreipti į kūrimo formą.




Pirmiausia reikia pasirinkti Viešosios informacijos rengėją ir skleidėją (VIRS).
Tam paspauskite mygtuką Pasirinkti.

Būsite nukreipti į VIRS pasirinkimo formą.
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Suradę ir pasirinkę norimą VIRS paspauskite Pasirinkti.
Grįšite į įkainio įvedimo formą.
Užpildykite likusius laukus.
o jei nerandate reikiamos reikšmės Mato vienetų pasirinkimo sąraše, kreipkitės į VRK;
o kaina nuo ir kaina iki gali skirtis. Tokiu atveju būtinai turi būti užpildytas laukas
„Sąlygos“, kuriame reikia nurodyti, kokiu atveju kokia kaina yra taikoma. Įsitikinkite, ar
negalima deklaruoti vienos kainos ir papildomai deklaruoti nuolaidos ar priemokos;
o PVM dydis nurodomas Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų registravimo lange
redaguojant atitinkamo VIRS duomenis;
o Įkainio galiojimo data negali būti ankstesnė nei jo registravimo data. Nurodžius vėlesnę
datą, įkainį bus galima taikyti tik po įkainio įsigaliojimo prasidėjusioms politinėms
kampanijoms.
Jeigu reikia Prisegti failą paskauskite šalia esanti mygtuką Įkrauti bylas ir prisekite norimą
dokumentą. Priedas yra skirtas tik įkainio taikymo paaiškinimui ir negali prieštarauti politinės
reklamos įkainiui.
Paspauskite Išsaugoti.

3.1.3. Įkainių redagavimas ir peržiūra
 Prie redagavimo formos galite pereiti paspaude mygtuką prieš įrašo eilutės ID arba pasirinkę
atitinkamą veiksmą iš meniu eilutės gale.
 Čia galima pasirinkti ir peržiūrą. Atveriama įkainio arba nuolaidos/priemokos peržiūra su
galimais veiksmais.
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SVARBU: Deklaruoti įkainiai, nuolaidos, priemokos gali būti keičiami tik VRK sprendimu.



Atlikus pakeitimus yra deklaruojama (taip pat kaip naujai įvesti įkainiai, nuolaidos, priemokos) ir
VRK siunčiamas pranešimas apie prašymą keisti ar šalinti atitinkamus įkainius.



VRK priėmusi sprendimą patvirtina arba atšaukia pakeitimus. Apie tai VIRS atstovas
informuojamas el.paštu.



Keitimas kai būsena yra Nedeklaruotas:
įkainio, nuolaidos/ priemokos keitimo metu turėtų atsidaryti toks pat langas, kaip įvedimo metu,
tik lango pavadinimas atitinkamai turėtų būti "VIRS politinės reklamos įkainio keitimas" arba
"VIRS nuolaidos/ priemokos keitimas".

3.1.4. Įkainių šalinimas

Įkainių šalinimas, juos deklaravus, galimas tik VRK sutikimu.
Pasirinkus Šalinti (atitinkamas veiksmas iš meniu) ir patvirtinus veiksmą įkainio Būsena pasikeičia į
Nedeklaruotą.

3.2. Nuolaidos/priemokos įvedimas/redagavimas/šalinimas
Forma skirta nuolaidos/priemokos informacijos tvarkymui. Į formą galima patekti paspaudus mygtuką
Įvesti nuolaidą/priemoką.
3.2.1. Nuolaidos/priemokos įvedimas
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Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali taikyti nuolaidas ar priemokas visiems politinėms
kampanijos dalyviams nepažeidžiant jų lygiateisiškumo. Pavyzdžiui gali būti taikomos nuolaidos už
išankstinį apmokėjimą ar priemokos už politinės reklamos skleidimą konkrečioje pozicijoje.

Paspaude mygtuką Įvesti nuolaidą/priemoką pateksite į VIRS nuolaidos/priemokos įvedimo formą.







Pasirinkite VIRS (pasirinkimas toks pat kaip ir įkainių paieškoje).
Suradę ir pasirinkę norimą VIRS paspauskite Pasirinkti.
Grįšite į įkainio įvedimo formą.
Užpildykite likusius laukus: Tipas, Galioja nuo, Pavadinimas, Dydis,%
Būtina nurodyti taikymo Sąlygas.

3.2.2. Nuolaidos/priemokos redagavimas, peržiūra, šalinimas

Nuolaidos/priemokos redagavimas, peržiūra arba šalinimas atliekama identiškai kaip ir įkainių.

3.3. Nuolaidos, įkainio arba priemokos deklaravimas
Forma skirta peržiūrėti ir patvirtinti įkainių, taip pat jų keitimo ar šalinimo deklaravimą.
PASTABA:
Šioje formoje rodomi visi įkainiai deklaruoti formoje Įkainių tvarkymas.

1. Norėdami patvirtinti nuolaidą, įkainį arba priemoką pažymėkite prie jos esanti žymėjimo
mygtuką:
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Vienu metu galima deklaruoti keletą įkainių, nuolaidų, priemokų. Taip pat galia deklaruoti naujai įvestus
ir šalinamus bei keičiamus.

2. Pažymėję atitinkamus įkainius, nuolaidas, priemokas, paspauskite Deklaruoti duomenis

3. Atidaromas langas, kuriame atvaizduojami visi deklaruojami įkainiai, nuolaidos, priemokos,
nurodoma, ar tai naujai deklaruojama, ar keičiamas, ar šalinama.

4. Pasirinkus deklaruoti nuolaidą, įkainį ar priemoką, atsidariusioje formoje Politinės reklamos
įkainiai ir sąlygos matote duomenis susijusius atitinkamai su nuolaidomis, įkainiais ar
priemokomis.
 Įsitikinkite, kad rodoma informacija yra teisinga.
 Galite pažiūrėti, kaip jūsų įkainiai atrodyti VRK svetainėje (Spauskite mygtuką Peržiūrėti vrk.lt
svetainėje).
 Norėdami deklaruoti duomenis spauskite mygtuką
 Kai nuolaida, įkainis arba priemoka uždeklaruojama jų būsena pasikeičia į Laukiantis VRK
patvirtinimo.
Kai reikia redaguoti/šalinti jau deklaruotą įkainį:






Siunčiamas prašymas VRK redaguoti/šalinti įkainį.
VRK priima sprendimą tvirtinti prašymą keisti/šalinti įkainį ar ne.
Jei prašymas patvirtinamas: atnaujinama įkainio informacija. Vrk svetainėje vrk.lt rodoma
atnaujinta įkainio informacija.
Jei prašymą atmetamas: Vrk svetainėje vrk.lt rodoma sena įkainio informacija.
Abiem atvejais VIRS atstovas gauna apie patvirtinimą/atmetimą informuojanti laišką (el.paštu)
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