
Pirkimų planavimas, 2020 

 

1 žingsnis  

Kaip įtraukti naują eilutę į pirkimų planą? 

Norint sistemoje pateikti naują pirkimo poreikį, reikia parinkti 2020 metus ir "Poreikiai" skiltyje 

spausti žalią pliusą, esantį lango dešinėje.  

 

 

Užpildykite kortelę ir paspauskite „Sukurti poreikį“: 

  



PIRKIMO INFORMACIJA 

Patikrinkite ar užpildyti visi privalomi, raudonai pažymėti laukai (pirkimo būdo galite 

nenurodyti, parinks VPT): 

 

1. Pirkimo plano metai – nurodoma „2020“; 

2. Pirkimo iniciatorius – nurodomas padalinio, inicijuojančio pirkimą, atstovas; 

3. Pirkimo pavadinimą – nurodomas pirkimo pavadinimas iki 70 simbolių (apie 10 žodžių); 

4. BVPŽ kodas – rekomenduojamas užpildyti laukas, jei pirkimo iniciatorius sąraše randa tinkamą 

BVPŽ kodą, tai paspartins derinimo procesą; 

5. Papildomas BVPŽ kodas – šis laukas nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas. Pildomas tuo 

atveju jei viename pirkime yra kelių tipų prekės ir/ar paslaugos; 

6. Perkamas kiekis ir matavimo vienetas - nurodomas apibendrintas planuojamas pirkti kiekis, 

jeigu jis yra nepaskaičiuojamas, gali būti rašoma pvz. 1 kompl.; 

7. Pirkimo vertė ir PVM tarifas - nurodoma pirkimo vertė be PVM, parenkamas tinkamas PVM 

tarifas. Pirkimo vertė su PVM apsiskaičiuoja automatiškai; 

8. Finansavimo šaltinis - nurodomas finansavimo šaltinis; 

9. Planuojamas pirkimo atlikimo ketvirtis - parenkamas iš atsidariusio sąrašo; 

10. Sutarties vykdymo trukmė mėn. - įrašoma paslaugų suteikimo, prekių pristatymo ar darbų 

atlikimo trukmė mėnesiais. Jeigu sutartis vykdoma mažiau nei vieną mėnesį, rašomas 1. 

11. Iš pirkimų eilutės bus inicijuojamas ne vienas pirkimas – žymima tuo atveju jei kuriama 

bendrinė plano eilutė ne vienam tokio tipo pirkimui, pvz. apgyvendinimo paslaugos. 

12. Ar pirkimas susijęs su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos 

lėšomis? – Pasirenkame taip arba ne. 

13. Ar pirkimas bus atliekamas per CPO? – CPO prekių katalogą galite pasitikrinti čia: 

https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery  

Jeigu pirkimas vykdomas ne per CPO nors analogiška prekė yra CPO kataloge, inicijuojant 

pirkimą yra būtinas motyvuotas pagrindimas kodėl neperkama per CPO. 

 

https://katalogas.cpo.lt/Catalog/CatalogGallery


2 žingsnis  

Kaip suderinti naują pirkimų planą? 
 

Norint sistemoje pateikti naujų ar pakeistų poreikių plano derinimą, reikia eiti į skiltį 

„Planas“ → „Planas pagal etapus“. 

 

Dešinėje lango pusėje spaudžiame plano derinimo mygtuką – : 

 
 

Plano tvirtinimo būdai: 

• „Visas planas / pakeitimai – sąrašas sudaromas 

automatiškai (kai pirmą kartą planuojamas metinis 

planas) 

• „Konkrečios eilutės“ – derinimui skirtą sąrašą sudaromas 

žymint reikalingas eilutes po vieną (kai planas 

koreguojamas metų eigoje). 

 

 



Parenkama apimtis - „skyrius“ 

(„departamentas renkamas tuo atveju, jei, 

pvz., institute plano derinimas paleidžiamas 

už visus institute esančius padalinius). 

 

Nustatomas plano tipas „Visas planas“, kai 

derinamas naujas planas metų pradžioje 

arba „Pakeitimai“, jeigu planas pildomas ar 

kitaip keičiamas metų eigoje. 

 

Parenkamas atitinkamas padalinys ir 

inicijuojamas plano tvirtinimas 

 

 

 

SVARBU: 

 

1. Pirkimų planą pradėkite derinti suvedus visų 2020 m. planuojamų pirkimų eilutes ir 

tik tada paspauskite “Pradėti derinimą” 

2. Pradėti derinimo negalėsite jeigu bus neužpildytas bent vienas privalomas laukas. Tokias 

klaidas indikuoja raudonas trikampis „ “, jį paspaudus, matysite kokios informacijos 

trūksta. 

3. Informaciją galite pakoreguoti ar papildyti šiame lange tiesiog paspaudus pirkimo eilutę 

4. Esant poreikiui plano derinimą galima atšaukti paspaudus  lango dešinėje. 

 
 



 

5. Derinamus ar dar tik 

rengiamus derinti planus 

galite rasti „Planas“ → 

„Derinami planai“. 

 

 


