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E-sąskaitos registravimo etapas 

 

Sistemos (ar kt.) lango vaizdas 

1. Pirkimo iniciatoriaus (sutarties 

administratoriaus) informavimas: 

A. E-sąskaitos kiekvieną naktį pagal 

nutylėjimą bus parsiunčiamos iš „E. 

Sąskaita“ sistemos į Ecocost sistemą 

(toliau – Ecocost). 

B. Pirkimo iniciatorius / sutarties 

administratorius el. laišku bus 

informuojamas apie jo priskyrimą 

elektroninę sąskaitą tvarkančiu 

darbuotoju (toliau – sąskaitą tvarkantis 

darbuotojas). 

 

 
 

Sąskaitą tvarkantis darbuotojas pradeda 

sąskaitos registracijos etapą. 

1. Prisijungę prie Ecocost jungiamės į 

sąskaitų modulį. 

 

 
 



Sąskaitų modulio pagrindinis langas 

2. Skirtuke „Nepriimtas sprendimas“ 

pasirenkame atitinkamą sąskaitą, kurią 

norime registruoti ir 

3. galime iš karto spausti mygtuką 

„Registruoti“. 

 

4. Prieš sąskaitos registravimą, derėtų 

pasitikrinti ar sąskaitoje įvestas 

teisingas sutarties Nr. (toliau žiūrėti 9 

punktą). 

5. Jeigu sąskaitoje yra netikslumų, pvz.: 

nurodytas ne tas pirkimo objektas, ne 

tas kiekis, ne tie mato vnt., ne ta sutartis 

pagal kurią teikiama sąskaita ir pan., ją 

reikia iš karto atmesti. Tokiu atveju 

privaloma  el. paštu: 

zita.geštautiene@lsmuni.lt  informuoti 

Universiteto atsakingą darbuotoją, 

kad atmestų šią sąskaitą „E. Sąskaita“ 

sistemoje.  

6. Sutartis, tiekėjas, sąskaitos objektas, 

užsakymas – po jais esantys apskritimai 

informuoja mus apie duomenų 

atpažinimą – žalias – duomenys 

atpažinti,  

7. raudonas – duomenys neatpažinti, 

(geltonas – informuoja apie neesminį 

netikslumą, dėl kurio sąskaita gali būti 

registruojama ir derinama). 

8. Jeigu norime pakeisti atsakingą už 

sąskaitos tvarkymą darbuotoją, tai 

galime atlikti paspaudę . 

 

Sąskaitų modulio pagrindinis langas – 

sutarties informacija 

9. Sutarties informacijos skirtuke 

pateikiama pagrindinė sutarties 

informacija. 

10.  Yra galimybė peržiūrėti ir pilną 

sutarties informaciją. 

 

 
 

Sąskaitos registravimo langas – 

registravimas sutarties (patvirtintos 

iniciavimo paraiškos) pagrindu. 

11. Pasirinkę sąskaitos registravimą (3 

punktas) turime pasirinkti kokiu 

 

mailto:zita.geštautiene@lsmuni.lt


pagrindu norime registruoti sąskaitą – 

patvirtintos iniciavimo paraiškos 

(kai nesudaroma rašytinė sutartis), 

sutarties (kai sudaroma rašytinė 

sutartis)  ar užsakymo (kai prekės ar 

paslaugos užsakomos per katalogą). 

12. Jeigu Ecocost atpažino sutartį, jos 

eilutė bus žalia – pasirenkame tinkamą 

sutartį. 

 
 

13. Atsiveria skirtukas „Įvedimas“, 

kuriame turime įvesti atsakingą 

asmenį už turtą (kai perkamos prekės 

arba atlikti rangos darbai arba 

paslaugos, kurios didina statinių 

vertę). 

14. Kadangi objektai neatpažinti (greta jų 

matome raudonus apskritimus), 

15. turime juos priskirti sutarties eilutei, 

pasinaudoję  arba priskirti juos 

kaip naujas sutarties eilutes, jeigu 

tokia galimybė yra numatyta sutartyje. 

 

 
 

16. Paspaudę 15 punkte minimą simbolį 

, turime priskirti objektą sutartyje 

esančiam objektui, kuris turėtų atitikti 

pagal kainą. Objekto pavadinimas gali 

būti atpažintas ne visiškai tiksliai, dėl 

galimų klaidų, pvz.: ne vietoje padėto 

kablelio, praleistos raidės, tačiau visais 

atvejais objekto pavadinimas turi būti 

identiškas pirkime  nurodytam pirkimo 

objekto pavadinimui. 

 
 



17. Kai jau sąskaitoje esantys objektai 

atpažinti (14 p.) ir greta jų matome 

žalius apskritimus, pasirenkame 

skirtuką „Biudžetas“. 

18. Sąskaitos biudžetas bus „paveldimas“ 

iš pirkimo informacijos (iš sutarties, iš 

užsakymo ar kt., kur jis buvo anksčiau 

suvestas nei registruojama sąskaita). 

Jeigu biudžetas registruojamos 

sąskaitos objektams nebuvo priskirtas, 

pasinaudoję  turime suvesti 

informaciją apie finansavimą. 

19. Pasirenkame padalinį, finansavimo 

kodą, biudžeto straipsnį, asmenį 

atsakingą už turtą (jeigu jo neįvedėme 

13 p.). 

20. Galima rinktis ir jau iš esamų 

finansinių kodų, jeigu jie anksčiau 

buvo suvesti. 

21. Jeigu pasinaudojome galimybe ir 

suvedėme asmenį atsakingą už turtą 

13 p., jis čia jau bus matomas, tačiau 

galėsime jį keisti ir priskirti 

kiekvienam pirkimo objektui skirtingą. 

22. Turime atkreipti dėmesį, kad 

nepaskirstyta sąskaitos vertė būtų 0,00 

€.  

23. Kiekį parenkame tokį, koks yra 

sąskaitoje, jeigu pilnai apmokame iš 

vieno finansavimo šaltinio. 

 

 

24. Suvedus visą privalomą informaciją 

ankstesniuose skirtukuose, atsiranda 

žalias skirtukas „Registruoti“ – jį 

spaudžiame ir patvirtiname, kad tikrai 

norime registruoti sąskaitą.  

 

 
 



25. Iš karto po sąskaitos registracijos 

patenkame į sąskaitos derinimo langą, 

kuriame turime patvirtinti, kad 

pristatymas (t.y. rangos darbai atlikti 

tinkamai ar pristatytos tinkamos 

prekės, ar tinkamai suteiktos 

paslaugos) atitinka sąskaitą 

26. ir pažymėti ar sąskaita atitinka 

užsakymą – pilnai ar nepilnai jį 

uždengia. 

 

Pastaba: 

Gali būti užsakytos prekės atvežtos per 

kelis kartus, su keliomis sąskaitomis, 

todėl jeigu gavome ne viską, ką 

užsakėme ir ateityje pagal tą patį 

užsakymą gausime dar vieną 

pristatymą, turime pažymėti, kad 

nepilnai uždengia užsakymą, tačiau 

visais atvejais privaloma vadovautis 

pirkime nustatytomis sąlygomis. Jei 

pirkime nėra galimybės, pvz.: prekių 

priimti dalimis, tokiu atveju 

užsakymas privalo būti pateiktas 

pilnai prekių apimčiai ir sąskaita turi 

būti pateikta užsakyme nurodytai 

pilnai apimčiai.  

 

27. Dabar galime pradėti sąskaitos 

derinimą. 

28. Rekomenduojame sąskaitos 

registraciją ir derinimą atlikti vienu 

metu ir nenutraukti jo tik atlikus 

sąskaitos registraciją – nespauskime 

mygtuko „atgal“ . 

 

 

29. Jeigu jau taip nutiko, kad dėl 

nenumatytų priežasčių negalėjome 

pradėti sąskaitos derinimo iš karto po 

registracijos, tą sąskaitą jau rasime 

skirtuke „Priimtas sprendimas“. 

30. Jos statusas bus „Priimta“. 

 

 
 



31. Norėdami pradėti sąskaitos derinimą, 

turime pasirinkti norimą sąskaitą 

skirtuke „Priimtas sprendimas“ ir 

spausti „Eiti į sąskaitą“, bei kartoti 25-

27 punktus. 

 

 
 

 

 

Sąskaitos derinimo etapas 
 

Sistemos (ar kt.) lango vaizdas 

32. Sąskaitos derinimo etape visi sekoje 

esantys derintojai (padalinio vadovas, 

materialiai atsakingas, viešųjų pirkimų 

ar kt. specialistai) gauna el. laišką su 

informacija, kad turi suderinti sąskaitą 

Ecocost sistemoje. 

 

 



33. Prisijungę prie Ecocost sistemos, 

pagrindiniame lange randa informaciją 

apie visus dokumentus, kuriuose yra 

derintojas. 

 

34. Kiekvienas derintojas turi galimybę 

suderinti sąskaitą arba ją grąžinti 

iniciatoriui, jeigu nesutinka su jo 

įvesta informacija, tokia kaip pvz.: 

 

35. finansinis kodas, biudžeto straipsnis ar 

kt. 

 

 
 

36. Atsakingas asmuo už turtą, sąskaitos 

derinimo etape, paspaudęs mygtuką 

„Suderinti“ (34 p.) turi privalomai 

įrašyti savo komentarą: 

a. Prekės gautos.  

b. Prekės gautos ir perduotos naudoti. 

c. Rangos darbai atlikti.  

Prie šio punkto papildomai reikia 

nurodyti  ilgalaikio materialiojo 

turto inventoriaus numerį arba  

statinio unikalų numerį; taip pat 

pažymėti, jei atlikti darbai laikomi 

esminiu ilgalaikio materialiojo 

turto pagerinimu, kitą reikšmingą 

informaciją. 

 

 
 

Taip pat Buhalterijai (Turto apskaitos grupei) prašome atskirai pateikti dokumentus: jei įsigytas ilgalaikis materialusis turtas arba nematerialusis turtas, pateikti Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje 

aktą; jei įsigytas ūkinis inventorius, pateikti Ūkinio inventoriaus perdavimo naudoti veikloje aktą. Prašome vadovautis 2015-01-02 LSMU rektoriaus įsakymu Nr. V-07 patvirtinta tvarka „Ilgalaikio 

materialiojo turto, nematerialiojo turto, atsargų apskaitos Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka. Vidiniai dokumentai“. 

 

https://pdvs.lsmu.lt/sritys/teises_aktai/ddm/tatvirtinami/Forms/Derinamo%20dokumento%20rinkinys/docsethomepage.aspx?ID=336&FolderCTID=0x0120D52000B100D3F644EBD645A833616ABD56371300340055FA738C4C459BA2B3DF4FFA4571&List=99822025-a7f7-40ed-b9c3-782f1b2e0cd9&RootFolder=%2Fsritys%2Fteises%5Faktai%2Fddm%2Ftatvirtinami%2FIlgalaikio%20materialiojo%2C%20nematerialiojo%20turto%20atsarg%C5%B3%20apskaitos%20tvarka&RecSrc=%2Fsritys%2Fteises%5Faktai%2Fddm%2Ftatvirtinami%2FIlgalaikio%20materialiojo%2C%20nematerialiojo%20turto%20atsarg%C5%B3%20apskaitos%20tvarka


37. Visi derintojai turi papildomų 

derinimo žingsnių galimybę: 

a. Suderinti ir papildomai nukreipti. 

b. Deleguoti suderinimui. 

c. Perduoti suderinimui. 

 

 
 

 

Sėkmės! 


