
 

SPECIALIZUOTA BIUDŽETO PLANAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA SU DIEGIMO 

PASLAUGOMIS 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(PROJEKTAS) 

 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1.1. Pirkimo objektas – specializuota biudžeto planavimo programinė įranga, kuri bus skirta biudžeto planavimui 

ir stebėsenai, su jos įdiegimo ir konsultavimo paslaugomis pagal poreikį. 

1.2. Specializuota biudžeto planavimo sistema (toliau – BPS arba Sistema) apima programinės įrangos licencijų 

įsigijimą, jei reikalinga – papildomą taikomosios programinės įrangos sukūrimą, visos specializuotos programinės 

įrangos įdiegimą, bandymą (testavimą) ir kitus darbus, reikalingus sėkmingam Sistemos funkcionavimui užtikrinti. 

1.3. Pirkimo objekto apimtis: 

1.3.1. Specializuotos programinės įrangos diegimas ir parengimas darbui, kuriuos sudaro: 

1.3.1.1. Poreikių analizė Sistemos diegimo darbams, programinės įrangos pritaikymui ir integravimui su 

Perkančiosios organizacijos naudojamomis sistemomis; 

1.3.1.2. Poreikių analizė, skirta patikslinti ir sukonkretinti techninės specifikacijos 3 skyriuje pateiktas metodines 

gaires; 

1.3.1.3. Bazinio biudžeto sudarymo ir ataskaitų modelio sukūrimas specializuotoje biudžeto planavimo sistemoje 

(techninės specifikacijos 3 skyriaus 3.4 ir 3.5 punktai); 

1.3.1.4. Pilno biudžeto sudarymo ir ataskaitų modelio sukūrimas specializuotoje biudžeto planavimo sistemoje 

(techninės specifikacijos 3 skyriaus 3.6-3.15 punktai); 

1.3.1.5. Programinės įrangos diegimas, testavimas, integravimas su naudojamomis sistemomis  ir parengimas darbui 

Perkančiosios organizacijos infrastruktūros realioje aplinkoje; 

1.3.1.6. Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai ir BPS dokumentavimas; 

1.3.2. Techninis palaikymas – 36 mėn. trukmė; 

1.3.3. Konsultacinės valandos – iki 250 valandų. 

1.4. Tiekėjas turi teikti specializuotą biudžeto planavimo programinę įrangą su diegimo ir techninio aptarnavimo 

paslaugomis, atitinkančią šios techninės specifikacijos 2 skyriuje nurodytus reikalavimus.  

1.5. Specializuotos biudžeto planavimo programinės įrangos su diegimo ir techninio aptarnavimo paslaugomis 

teikimo adresas: Žolyno g. 15, Vilnius. 

 

2. REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI 
 

2.1. BPS vartotojai bus skirstomi į administratorius ir paprastus vartotojus. Pagal Perkančiosios organizacijos 

veiklą administratoriais numatoma skirti 3-4 darbuotojus, paprastais vartotojais 25 darbuotojus. 

2.2. Programinės įrangos įdiegimas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje: 

2.2.1. Biudžeto planavimo poreikių analizė, skirta patikslinti ir sukonkretinti techninės specifikacijos 3 skyriuje 

pateiktas metodines gaires; 

2.2.2. Programinės įrangos įdiegimas Perkančiosios organizacijos infrastruktūroje ir integravimas į Perkančiosios 

organizacijos naudojamas sistemas; 

2.2.3. Programinė įranga turi veikti Microsoft SQL 2016 SP2 ar naujesnės duomenų bazių programinės įrangos 

pagrindu. MS SQL pateikti su programa nereikia, Perkančioji organizacija ketina naudoti turimas licencijas; 

2.2.4. Programinės įrangos atitikimo techniniams reikalavimams testavimas; 

2.2.5. Programinės įrangos konfigūravimas; 

2.2.6. Programinės įrangos pridavimas; 

2.2.7. Programinės įrangos dokumentacijos paruošimas; 

2.2.8. Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai ir konsultavimas. 

2.3. Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai ir konsultavimas: 

2.3.1. Tiekėjas turės pagal su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką apmokyti Perkančiosios organizacijos 

darbuotojus (administratorius ir paprastus vartotojus) dirbti su specializuota programine įranga, bendra mokymų 

trukmė – 40 val. 

2.3.2. Vienos mokymo grupės dydis – ne daugiau 8 dalyvių.; 

2.3.3. Mokymų vieta – Perkančiosios organizacijos patalpose Vilniuje, Žolyno g. 15; 

2.3.4. Mokymams reikalingą įrangą (projektorius, kompiuteriai darbuotojams, kompiuterinis tinklas) pateiks 

Perkančioji organizacija. Visos kitos su mokymais susijusios išlaidos turi būti dengiamos Tiekėjo sąskaita. 

2.3.5. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba. Visa mokymų medžiaga turi būti lietuvių kalba. 

2.3.6. Mokymus turi vesti sistemos platformos gamintojo atestuoti (sertifikuoti) specialistai. 



 

2.3.7. Mokymų metu būsimiems vartotojams turi būti pateikti išsamūs vartotojų vadovai ir instrukcijos. 

2.3.8. Konsultacinės valandos – maksimalus kiekis 250 val., bus naudojamos pagal poreikį programinės įrangos 

konfigūravimo ir palaikymo konsultacijoms pagal iš anksto elektroniniu paštu pateikiamas užduotis. Valandos nebus 

naudojamos specializuotos programinės įrangos diegimui. Įdiegus sistemą ir jai pradėjus veikti, paslaugos tiekėjas 

papildomai konsultuos vartotojus programinės įrangos konfigūravimo ir funkcionalumo klausimais. Konsultacijos 

suteikiamos elektroniniu paštu ir žodžiu pagal elektroniniu paštu pateiktas užduotis ir apimtį bei suderintą 

konsultavimo paslaugų atlikimo laiką bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo konsultavimo paslaugų 

užsakymo pateikimo dienos. 

2.4. Dokumentacija: 

2.4.1. Tiekėjo Perkančiajai organizacijai turės būti pateikta kiekvieno iš Sistemos kūrimo proceso išsami 

dokumentaciją, vartotojų vadovai ir instrukcijos lietuvių kalba. 

2.5. Techninis aptarnavimas: 
2.5.1. Tiekėjas teikdamas specializuotos programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugas, privalo: 

2.5.2. Turėti kvalifikuotus techninės pagalbos specialistus; 

2.5.3. Teikti pagalbą šalinant licencijuotos ir tiekėjo aptarnaujamos programinės įrangos problemas, apie kurias 

praneša Perkančiosios organizacijos specialistai. 

2.5.4. Teikti konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu. Ši paslauga suteikiama Perkančiosios organizacijos  

specialistams, atsakingiems už pateiktos programinės įrangos eksploatavimą aptarnavimo laikotarpiu. Konsultacijų 

metu informuoti, kaip šalinti arba apeiti (angl. workaround) programinės įrangos sutrikimus. 

2.5.5. Teikti programinės įrangos klaidų ištaisymo paketus ir naujas programų versijas aptarnavimo laikotarpiu. 

2.6. Terminai: 

2.6.1. Specializuotos programinės įrangos numatomų darbų trukmė (nuo sutarties įsigaliojimo dienos) :  

2.6.1.1. Poreikių analizė – iki 1 mėn.;  

2.6.1.2. Programinės  įrangos diegimas ir integravimas – iki 1 mėn.;  

2.6.1.3. Bazinio biudžeto sudarymo ir ataskaitų modelio sukūrimas specializuotoje biudžeto planavimo 

sistemoje  - iki 2 mėn.; 

2.6.1.4. Pilno biudžeto sudarymo ir ataskaitų modelio sukūrimas specializuotoje biudžeto planavimo sistemoje  

- iki 3 mėn.; 

2.6.1.5.  Testavimas (kiekvieno modelio atskirai) - iki 1 mėn.; 

2.6.1.6.  Pridavimas - iki 1 mėn.; 

2.6.1.7.  Mokymai ir dokumentavimas - iki 2 mėn. 

  



 

2.7. Lentelė Nr.1. Reikalavimai programinei įrangai: 

Lentelė Nr.1  

Nr. Reikalavimai sistemai 

Techninis ar 

funkcinis 

reikalavimas 

Reikalavimo 

pobūdis  

S     
Standartinė 

savybė 

  M   
Modifikuota 

savybė 

    N Nėra 

      

Sprendimo 

aprašymas  

(jei savybė 

modifikuota) 

Reikalavimai sistemos architektūrai 

Sistemos architektūra turi būti realizuota vieningoje 

standartinėje platformoje su tarpusavyje integruotų 

komponenčių pagrindu. Tarpusavyje integruotos 

komponentės turi atlikti sekančias verslo funkcijas: 

  

1 

"Drill-down" ir "drill-up" analizė, naudojant 

hierarchinį informacijos dimensijų medį ir veiklos 

rodiklių aibę. 

FR Būtinas         

2 
Ad-hoc ataskaitų kūrimas, naudojant hierarchinį 

informacijos dimensijų medį ir veiklos rodiklių aibę. 
FR Būtinas         

3 

"Kas-jeigu“ (angl. „what-if“) verslo scenarijų 

prognozavimas, veiklos bei biudžeto planų 

sudarymas. 

FR Būtinas         

4 

Visi sistemos produktai (ataskaitos, analitiniai 

modeliai, plano modeliai ir kt.) turi būti kuriami 

standartinėmis priemonėmis nereikalaujančiomis 

programavimo (programinio kodo kūrimo). 

TR Būtinas         

5 

Siūloma sistema negali turėti apribojimų naudojamų 

duomenų šaltinių skaičiui. Turi būti užtikrinta 

galimybė pačiam Užsakovui savo nuožiūra 

nemokamai jungti naujus duomenų šaltinius, 

nekeičiant sistemos ir jos licencijavimo. 

TR Būtinas         

6 Siūloma sistema turi dirbti 64 bitų platformoje. TR Būtinas         

Reikalavimai sistemos integralumui 

7 

Sistema turi būti atvira trečios šalies duomenų 

šaltiniams. Sistema turi naudoti atvirus pasijungimo 

prie duomenų šaltinių standartus, tame tarpe ODBC 

jungtį. 

TR Būtinas         

8 

Sistema turi būti integrali su MS Excel duomenų 

rinkiniais, XML, CSV  ir reliaciniais duomenų 

šaltiniais (Microsoft SQL Server), Microsoft 

Sharepoint. Integralumas turi būti galimas kaip per 

duomenų saugyklą, taip ir tiesiogiai į Sistemą, taip 

pat iš Sistemos  
TR Būtinas   

  

    

Pateikti sistemos integravimo su kitais duomenų 

šaltiniais schemą. Pateikti integravimo su Microsoft 

Sharepoint schemą. 

  

9 
Sistema palaikytų integralumą su duomenų šaltiniais 

palaikančiais ODBC ar OLE DB standartus.  
TR Būtinas         

10 

Sistema turi būti integrali su pašto sistema MS 

Exchange pašto serveriu (SMTP) ir naudoti šios 

sistemos galimybę siųsti ataskaitas el. paštu. 

TR Privalumas         

Sistema turi papildomai apimti šias komponentes:    

11 OLAP kubai TR Būtinas         

12 ETL įrankis TR Būtinas         



 

13 Rutinos tvarkaraštis (angl. Scheduler) TR Būtinas         

14 
Užduočių atlikimo ir stebėjimo komponentė (angl. 

Workflow manager) 
TR Būtinas         

15 Duomenų grafinio atvaizdavimo komponentes TR Būtinas         

16 

Visos kitos komponentės (OLAP kubai, ataskaitų 

generavimo įrankiai, kitos funkcionalumo 

komponentės (jeigu sistemoje funkcionalumas 

pateikiamas per atskiras komponentes)).  

TR Būtinas         

Reikalavimai sistemos saugumo modeliui 

17 

Vienos darbo sesijos metu vartotojas turi būti 

identifikuojamas  ir autorizuojamas vieną ir tik vieną 

kartą (angl. single sign-on). 

TR Privalumas         

18 

Turi būti numatyta galimybė atpažinti vartotoją ir 

suteikti jam teises pagal įvestą vartotojo informaciją 

Windows operacinės sistemos pakrovimo vartotojo 

darbo vietos kompiuteryje metu. 

TR Privalumas         

19 
Turi būti numatyta galimybė jungtis ir kitu sistemos 

vartotoju.  
TR Privalumas         

20 

Sistema turi užtikrinti mažiausiai 56 bitų duomenų 

šifravimo mechanizmą, perduodant duomenis SSL 

protokolu. Sekantys duomenys turi būti koduojami: 

vartotojo vardas ir slaptažodis, perduodami duomenų 

paketai, laikini failai ir duomenų perdavimo kanalas. 

TR Būtinas         

21 
Prieiga turi būti suteikiama tik sėkmingai 

autentifikavus ir autorizavus vartotoją. 
TR Būtinas         

22 
Sistema turi leisti nustatyti kiekvienam vartotojui 

(rolei) skirtingas rašymo ir skaitymo teises. 
TR Būtinas         

Reikalavimai sistemos diegimui 

23 

Visos sistemos komponentės turi būti diegiamos 

programinio serverio dalyje. Visas sistemos 

komponenčių  funkcionalumas bei duomenų 

apdorojimas turi būti vykdomas sistemos programinio 

serverio dalyje. 

TR Būtinas         

24 

Esant plėtimo poreikiui, sistema turi turėti galimybę 

sistemos komponentes paskirstyti ir įdiegti 

skirtinguose techniniuose serveriuose (tarnybinėse 

stotyse) (angl. scalability). 

TR Būtinas         

25 

Visi sistemos vartotojai turi turėti galimybę dirbti 

vienu metu su bet kuria sistemos komponente pagal 

jiems suteiktas teises. 

TR Būtinas         

Reikalavimai sistemos aplinkai 

26 
Tarnybinės stoties operacinė sistema – Microsoft 

Windows  Server 2016 ar vėlesnės versijos. 
TR Būtinas         

27 
Sistemos darbo aplinka turi būti pateikta lietuvių ir 

anglų kalbomis.  
TR Būtinas         

28 

Galimybė dirbti  nutolusiems klientams naudojant 

internet/intranet ryšį, interneto naršyklės arba kitų 

technologijų pagalba ir papildomas saugaus 

prisijungimo priemones. 

TR Būtinas         

  



 

Reikalavimai sistemos funkcionalumui 

29 

Sistema turi turėti galimybę vartotojams ir 

administratoriams prisijungti tiek per kompiuteryje 

įdiegtą vietinį klientą (angl. Local Client), tiek per 

interneto naršyklę (angl. Web Client), abiem būdais 

išlaikant tą patį funkcionalumą. 

FR Būtinas         

30 

Prieiga per interneto naršyklę turi palaikyti 

populiariausias interneto naršykles (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge/IE). 

FR Būtinas         

31 

Sistema turi būti realizuota vieno standartinio 

programinio produkto pagrindu, „viskas viename“ 

principu. Kuris turi apimti šį funkcionalumą:  

Pateikti sistemos funkcionalumo aprašymą. Jeigu 

sistema susideda iš atskirai įsigyjamų modulių - 

galimų modulių sąrašą ir aprašymą. 

FR Būtinas         

32 
OLAP analizės komponentė, veikianti pagal OLAP – 

(angl. online analytical processing ) technologiją. 
FR Būtinas         

33 „Ad-hoc“ užklausų kūrimo komponentė. FR Būtinas         

34 Standartinių ataskaitų dizaino ir kūrimo komponentė. FR Būtinas         

35 „Kas - jeigu“ situacijų prognozavimo komponentė. FR Būtinas         

36 

Operatyvus veiklos planų sudarymas, įtraukiant daug 

dalyvių; Planavimo proceso valdymas, versijų 

valdymas. Planavimo duomenų "Drill-down" ir "drill-

up" analizė, naudojant hierarchinį plano dimensijų 

medį; plano lyginimas su faktu. Sistema neturi riboti 

vartotojų skaičiaus, aktyviai dirbančių vienu metu 

(skaičių/reikšmių suvedimas ir redagavimas). 

FR Būtinas         

37 Automatizuotų išankstinių perspėjimų komponentė. FR Privalumas         

38 
Meta duomenų modelio kūrimo ir aprašymo 

komponentė. 
TR Būtinas         

39 

Sistema turi turėti galimybę detaliai planuoti didelį 

skaičių objektų (kaip personalas, investicijos, turtas ir 

kt.), apskaičiuojamų individualiomis formulėmis ir 

požymiais (detalaus planavimo funkcionalumas). 

 Pateikti detalaus planavimo modelio sąsajų su kitais 

planavimo modeliais schemą. 

FR Būtinas         

40 
Sistemoje turi būti biudžeto proceso valdymo 

funkcionalumas (angl. Workflow management). 
FR Būtinas         

Sistemos administravimo komponentė:   

41 

Skirtingomis sistemos komponenčių priemonėmis 

sukurtos ataskaitos ir jos informacijos turinys turi būti 

atidaromas ir panaudojamas visose sistemos ataskaitų 

sukūrimo komponentėse. 

TR Būtinas         

Vartotojo prieigoje sistema turi suteikti galimybę:   

42 

Pateikti veiklos rodiklius, ataskaitų turinį, ataskaitų 

nuorodas ir kt. informacija iš skirtingų sistemos 

komponenčių vieno informacijos lango principu.  

Pateikti ataskaitų kūrimo eigą (nereikalaujant 

programavimo įgūdžių) 

FR Būtinas         

43 

Sistemoje turi būti galimybė vartotojui ar 

administratoriui papildyti bet kurias ataskaitas 

grafikais, naudojant vartotojui prieinamas 

standartines funkcijas.  

Pateikti duomenų vizualizavimo galimybių aprašymą 

(nereikalaujant programavimo įgūdžių) 

FR Būtinas         



 

44 

Vieno informacijos lango principu matyti 

skirtingomis sistemos komponentėmis sukurtų 

ataskaitų ir „kas - jeigu“ prognozavimo kubų turinį. 

Turi būti užtikrinta galimybė vartotojui tame pačiame  

lange įvesti duomenis ir dinamiškai matyti kaip šie 

duomenys atvaizduojami sistemos standartinėje 

ataskaitoje (pvz., lyginant faktinius duomenis su „kas 

- jeigu“ prognoze). 

FR Būtinas         

        

  Reikalavimai Detalaus planavimo funkcionalumui 

45 

Detalaus planavimo objektai turi turėti lanksčiai 

keičiamus dimensijų pavadinimus ir jų skaičių, bei 

neribotą požymių kiekį. 

FR Būtinas         

46 

Detalaus planavimo objektai turi turėti skirtingas 

skaičiavimo taisykles ir periodus (pvz., kiekvieno 

darbuotojo darbo užmokestis gali būti skaičiuojamas 

skirtingais principais ir skirtingais laikotarpiais). 

FR Būtinas         

47 

Detalaus planavimo objektų duomenys turi būti 

planuojami į ateitį neribotam laikotarpiui (keliems ar 

daugiau metų). 

FR Būtinas         

48 
Sistema turi palaikyti neribotą kiekį detalaus 

planavimo scenarijų. 
FR Būtinas         

49 

Detalaus planavimo komponentės teisės gali būti 

suteikiamos atskirai nuo kitų duomenų priėjimo teisių 

(t.y. vartotojui gali būti suteikti planuoti detalaus 

planavimo objektus neturint teisės matyti kitų 

komponenčių duomenų). 

FR Būtinas         

50 

Detalaus planavimo taisyklių keitimas turi būti 

atliekamas per vartotojo grafinę sąsają ir nereikalauti 

programavimo žinių. 

FR Būtinas         

  Reikalavimai planavimo proceso valdymui (Workflow) 

51 

Nustatyti atskirų užduočių savininkus ir tvirtintojus, 

kai užduotys gali būti susiję ne tik su biudžeto 

parengimu, bet ir "kas- jeigu " simuliacija, nuokrypių 

analize ir kt. 

FR Būtinas         

52 

Sistema turi automatiškai informuoti kiekvieną  

biudžeto dalyvį (rengiantis biudžetą ir/ar tvirtinantis 

biudžetą) apie jam priskirtas užduotis elektroniniu 

paštu. 

FR Būtinas         

53 

Sistema turi automatiškai informuoti kiekvieną  

biudžeto dalyvį (rengiantį biudžetą ir/ar tvirtinantį 

biudžetą) apie užduotis, kurių atlikimo terminas jau 

yra pradelstas (ir  jam priskirtas užduotis elektroniniu 

paštu. 

FR Būtinas         

54 

Biudžeto proceso valdymo įrankis turi leisti nustatyti 

atskirų biudžeto užduočių tarpusavio priklausomybę 

ir atitinkamai pagal nustatytus ryšius informuoti 

biudžeto dalyvius apie jiems priskirtas užduotis, t.y. 

Atsakingi biudžeto dalyviai turėtų būti informuojami 

apie jiems priskirtas užduotis tik po to, kai tinkamai 

atliktos visos užduotys, kurių rezultatai reikalingi jam 

deleguotai užduočiai atlikti (Tai nurodoma nustatant 

atskirų užduočių tarpusavio priklausomybes). 

FR Būtinas         

  



 

 Reikalavimai duomenų saugyklai 

Turi būti realizuota duomenų saugykla, su kuria sąveikaus 

Sistema. Duomenų saugykloje turi būti realizuota: 
  

55 
Automatinis reikalingų duomenų pakrovimas iš 

duomenų šaltinių. 
TR Būtinas         

56 
Automatinis reikalingų duomenų atidavimas trečioms 

šalims. 
TR Būtinas         

57 

Duomenų transformavimas ir agregavimas į 

optimizuotą struktūrą analizei, planavimui bei „kas-

jeigu“ scenarijų vertinimui. 

TR Būtinas         

58 

 Turi būti užtikrinta istorinių duomenų kaupimas, jų 

būsima analizė, palyginimas kaip su istoriniais 

duomenimis, su realiais, taip pat ir su planu. 

TR Būtinas         

59 

Sistema turi veikti Microsoft SQL 2016 SP2 arba 

naujesnės duomenų bazės pagrindu (duomenų bazės 

programinės įrangos suteikti nereikia). 

TR Būtinas         

60 
Sistemos duomenų saugykla turi turėti galimybę 

automatiškai eksportuoti reikalingus duomenis . 
TR Būtinas         

61 
Sistemoje turi būti realizuotas duomenų 

korektiškumo tikrinimas 
TR Privalumas         

62 

Duomenų korektiškumo tikrinimo mechanizmas turi 

apimti papildomas aritmetines ar logines duomenų 

patikrinimo taisykles, korektiškumo tikrinimo 

taisykles.  

TR Privalumas         

63 
Sistemoje turi būti realizuotos duomenų dubliavimo 

prevencijos priemonės. 
TR Privalumas         

 

 

      

DETALŪS REIKALAVIMAI SISTEMAI IR JOS KOMPONENTĖMS:     

Nr. Reikalavimai sistemai 

Techninis ar 

funkcinis 

reikalavimas 

Reikalavimo 

pobūdis  

S     
Standartinė 

savybė 

  M   
Modifikuota 

savybė 

    N Nėra 

      

Sprendimo 

aprašymas 

 (jei savybė 

modifikuota) 

Detalūs reikalavimai OLAP analizės komponentei 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė per pateikiamą 

analizės komponentės grafinę sąsają be programavimo žinių 

atlikti OLAP analizės uždavinius: 

  

64 
Riboti analizuojamų duomenų kiekį, nustatant filtrus 

ir atliekant greitą duomenų paiešką. 
FR Būtinas         

65 

„Drag-and-drop“ principu,  vienu metu pasirinkti 

skirtingus pjūvius – dimensijas iš informacijos 

kategorijų medžio ir įterpti į ataskaitos „pivot“ tipo  

lentelę. Taip pat formuoti naujus (išskaičiuotus) 

rodiklius iš drag-and-drop pasirinktų aprašant 

matematinėmis formulėmis. 

FR Būtinas         

66 

Susikurti ir išsaugoti filtrus kaip papildomas 

informacijos dimensijas informacijos kategorijų 

medyje. 

FR Būtinas         

  



 

67 

Įterpus į lentelę pasirinktus informacijos pjūvius-

dimensijas ir suformavus ataskaitos lentelę, taikyti ir 

keisti jos informacijos filtravimo kontekstą, pvz.: 

skirtingus laikotarpius ar kitus pasirinktus 

informacijos pjūvius. 

FR Būtinas         

68 

Įterpti į lentelę sukurtus paskaičiavimus pagal 

pasirinktus rodiklius iš informacijos kategorijų 

medžio. 

FR Būtinas         

69 

Riboti analizės lentelės dydį, ignoruojant lentelės 

ląsteles su nulinėmis skaitinėmis reikšmėmis ir 

ląsteles be duomenų. 

FR Privalumas         

70 

Automatiškai atvaizduoti formuojamos analizės 

lentelės duomenis pasirinkto tipo grafike. Grafike 

turėti Drill-up, Drill-down funkcijas 

FR Būtinas         

71 

Išsaugoti suformuotus informacijos pjūvius tiek 

grafiko, tiek lentelės pavidalu skirtingo formato 

failuose, kaip PDF ir Excel 20XX. 

FR Būtinas         

72 

Išsaugoti suformuotus informacijos pjūvius kaip 

sistemos ataskaitą su veikiančiais duomenų šaltinių 

sąryšiais  turinio valdymo kataloge. Turi būti 

galimybė pasirinkti norimą katalogą arba susikurti 

naują katalogą. 

FR Privalumas         

73 

Išsaugoti ataskaitą vartotojo asmeninio naudojimo 

kataloge arba patalpinti ataskaitą į viešą visiems 

vartotojams prieinamą pagal jiems suteiktas teises 

ataskaitų katalogą. 

FR Būtinas         

Detalūs reikalavimai „ad-hoc“ užklausų kūrimo komponentei 

74 

„Ad-hoc“ užklausų kūrimo komponentė turi 

automatiškai formuoti „ad-hoc“ užklausas 

formuojamos lentelės laukams ar grafikams, 

nereikalaujant iš vartotojo SQL programavimo, 

sistemos gimtosios kalbos (pvz.: 4GL, JAVA ir kt.)  

programavimo, HTML bei kito kodavimo kalbų. 

FR Būtinas         

75 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė „drag-and-

drop“ principu,  pasirinkti dimensijas ir veiklos 

rodiklius iš hierarchinio informacijos kategorijų 

medžio ir įterpti į ataskaitos formavimo darbalaukį. 

Taip pat formuoti naujus (išskaičiuotus) rodiklius iš 

drag-and-drop pasirinktų aprašant matematinėmis 

formulėmis. 

FR Būtinas         

76 

„Ad-hoc“ užklausų kūrimo komponentė privalo turėti 

duomenų laukų filtravimo, grupavimo ir turinio 

formatavimo funkcijas. 

FR Būtinas         

77 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė parinkti norimą 

informacijos kategoriją (dimensiją arba veiklos 

rodiklį) iš hierarchinės meta duomenų modelio 

struktūros ir dinamiškai „drag-and-drop“ principu ją 

patalpinti sistemos darbalaukyje. 

FR Būtinas         

78 

Sistema turi turėti galimybę pasitikrinti darbo 

rezultatus, siunčiant „ad-hoc“ užklausą ribotam 

duomenų kiekiui ir tik baigus kūrimo ar 

modifikavimo darbus, pareikalauti užklausos, 

apimančios visą duomenų kiekį. 

FR Būtinas         

  



 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė per pateikiamą 

komponentės grafinę sąsają, be programavimo žinių atlikti 

ataskaitos kūrimo uždavinius:  

  

79 

„Drag-and-drop“ principu pasirinkti skirtingus 

informacijos pjūvius iš informacijos kategorijų 

medžio ir įterpti į ataskaitos darbalaukį. 

FR Būtinas         

80 

Susikurti ir išsaugoti filtrus. Turi būti suteikta 

galimybė sukurti duomenų filtrą pagal pasirinktą 

informacijos kategoriją. 

FR Būtinas         

81 

Sukurti filtrus, kurie gali turėti interaktyvaus 

elemento savybes, t.y. paleidžiant išsaugotą ataskaitą 

iš naujo, vartotojo paprašoma įvesti arba pasirinkti 

filtravimo kriterijaus reikšmę. 

FR Privalumas         

82 

Apibrėžti sąlyginio ataskaitos formatavimo sąlygas. 

Turi būti suteikta galimybė pagal nurodytas sąlygas 

dinamiškai formatuoti duomenų eilutes, pavyzdžiui 

pakeisti teksto arba lentelės ląstelės fono spalvą. 

FR Privalumas         

83 

Įterpti į lentelę sukurtus paskaičiavimus pagal 

pasirinktus rodiklius iš informacijos kategorijų 

medžio 

FR Būtinas         

84 

Rūšiuoti ir grupuoti duomenis pagal vartotojo 

sukurtas duomenų grupes iš turimų duomenų grupių 

informacijos kategorijų medyje. 

FR Būtinas         

85 
Formatuoti duomenis, nustatant skaitinių reikšmių 

atvaizdavimo parametrus. 
FR Privalumas         

86 Įterpti į ataskaitą norimo tipo grafiką. FR Privalumas         

87 

Formuoti ataskaitos maketą, pasirenkant galimybę 

ataskaitą skaidyti į atskirus loginius puslapius ir / arba 

turinio sekcijas, su priskirtomis lentelėmis ir 

grafikais. 

FR Privalumas         

88 

„Ad-hoc“ užklausų kūrimo komponentė turi būti 

centralizuotai įdiegta ir prieinamas iš nutolusių darbo 

vietų per kompiuterinį tinklą. 

FR Būtinas         

Detalūs reikalavimai standartinių ataskaitų grafinio dizaino ir kūrimo komponentei 

89 

Sistema privalo turėti ataskaitų kūrimo komponentę, 

kuri naudotų meta duomenų modelį su pateikta 

vartotojui suprantama informacijos kategorijų 

hierarchija. Standartinių ataskaitų grafinio dizaino ir 

kūrimo komponentė turi suteikti vartotojams 

galimybę modifikuoti ataskaitų maketus bei kurti 

naujus maketus. 

FR Būtinas         

90 

Standartinių ataskaitų grafinio dizaino ir kūrimo 

komponentė turi suteikti galimybę neprogramuojant 

įterpti  užklausas į skirtingus duomenų šaltinius, kurti 

grafinį  ataskaitų maketų dizainą bei kontroliuoti 

ataskaitos turinio išdėstymą. 

FR Būtinas         

91 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė per pateikiamą 

komponentės grafinę sąsają, be programavimo žinių 

ir programavimo kalbų, kurti standartinės ataskaitos 

dizainą ir užklausas: 

FR Būtinas         

92 

„Drag-and-drop“ principu pasirinkti skirtingus 

informacijos pjūvius iš informacijos kategorijų 

medžio ir įterpti į ataskaitos darbalaukį. 

FR Būtinas         

93 

Turi būti suteikta galimybė programos vedlio pagalba 

kurti ataskaitos interaktyvius laikotarpio ir dimensijų 

bei rodiklių reikšmių pasirinkimo filtrus ir 

parametrus. 

FR Privalumas         



 

94 

Turi būti suteikta galimybė „drag-and-drop“ principu 

įterpti į ataskaitos darbalaukį neribojamą skaičių 

pasirinktų ataskaitos objektų ir jiems nustatyti 

atvaizdavimo parametrus: filtrus, tekstinius objektus, 

lenteles, „pivot“ tipo lenteles, grafikus, grafinius 

paveikslėlius ir nuotraukas ir kt. elementus. 

FR Privalumas         

95 

Turi būti suteikta galimybė kurti ataskaitą vienu metu 

palaikančią skirtingą daugiakalbę vartotojų sąsajos 

aplinką (pvz.: viena ataskaita, generuojama 

skirtingomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų, lenkų). 

FR Privalumas         

96 

Ataskaitų grafinio dizaino ir kūrimo komponentė turi 

būti centralizuotai įdiegta ir prieinama iš nutolusių 

darbo vietų per kompiuterinį tinklą. 

FR Būtinas         

Sistema turi suteikti naudotojui galimybę nustatyti 

pasirinktos ataskaitos vykdymo parametrus arba ataskaitų 

grupės bendrus vykdymo parametrus: 

  

97 

ataskaitų automatizuoto generavimo ir vykdymo 

tvarkaraštį (ataskaitų rezultatai turi būti generuojami 

periodiškai, nustatytu laiku). 

TR Būtinas         

98 

periodišką ataskaitų duomenų pateikimą HTML \ 

XHTML, MS Excel 20XX versijas, CSV, PDF ir 

XML  formatais. 

TR Būtinas         

99 
periodišką sugeneruotų ataskaitų siuntimą el. paštu 

pasirinktiems el. pašto gavėjams. 
TR Būtinas         

100 

Sistemos kataloguose sugeneruotų ir išsaugotų 

ataskaitų versijos turi būti saugomos sistemos 

vidinėje saugykloje. 

TR Privalumas         

Detalūs reikalavimai veiklos planavimo komponentei 

101 

Veiklos planavimo prognozavimo komponentė turi 

suteikti galimybę vartotojui planuoti veiklos skaičius. 

Vartotojas turi turėti galimybę planuoti ne tik 

piniginius vienetus (Eur ir t.t.), bet ir natūrinius (pvz., 

vnt, km, kg, kw/h, ir t.t.). Turi būti užtikrinta 

natūrinių bei piniginių vienetų konvertavimo 

(perskaičiavimo) galimybė pačiame plano modelyje. 

FR Būtinas         

102 

Vartotojas turi turėti galimybę kurti, palyginti ir 

įvertinti skirtingas plano versijas (versijavimas) t.y.  

įvesti ir keisti veiklos planą (skaitines reikšmes) ir 

analizuoti kaip įvesti pakeitimai įtakoja veiklos 

rezultatą dabar ir ateityje. 

FR Būtinas         

103 Turi būti galimybė kurti neribotą versijų skaičių. FR Būtinas         

104 
Turi būti galimybė kurti tęstinį biudžetą (angl. 

Rolling-budget arba Rolling Forecast) 
FR Būtinas         

105 

Veiklos planavimo komponentė turi suteikti galimybę 

duomenis įvedinėti ir peržiūrėti skirtingais 

informacijos detalumo lygiais pagal skirtingas 

dimensijas atskiruose tarpusavyje susijusiuose 

informacijos kubuose. 

FR Būtinas         

106 

Veiklos planavimo turi palaikyti automatišką 

įvedamų skaičių (sumų) išskaidymą žemesnio 

(detalesnio) lygio informacijos kategorijoms – 

dimensijoms (pvz., paslaugoms, klientams, 

teritorijoms, organizaciniams padalinimas ir t.t.) 

pagal pasirinktą duomenų perskaičiavimo profilį: 

pvz., remiantis ankstesnių laikotarpių skaičiais arba 

prognozuojamu sezoniškumu. 

FR Būtinas         

  



 

107 

Turi būti funkcionalumas leidžiantis rengti biudžetą 

planuojant augimą (pokytį) įvairaus lygio 

kategorijose ir turint galimybę pasirinkti duomenų 

paskirstymo žemesniems nariams taisyklę, išlaikant 

galimybę visada planuoti ir absoliutines atitinkamo 

rodiklio reikšmes. t.y. galimybė rengti biudžetą 

planuojant pokytį pasirinktos bazės atžvilgiu turi būti 

realizuotas nefiksuojant formules biudžeto modelyje. 

FR Privalumas         

108 

Veiklos planavimo komponentė turi suteikti galimybę 

galutiniam vartotojui kurti vieningą veiklos plano 

modelį be programavimo žinių. Turi būti suteikta 

galimybė kurti naujas ir papildyti esančias dimensijas 

naujomis informacijos kategorijomis bei verslo 

rodikliais, nesudėtingai apibrėžti verslo modelį 

sudarančių duomenų struktūrų tarpusavio sąryšius. 

FR Būtinas         

Vartotojui turi būti suteikta galimybė per pateikiamą 

komponentės grafinę sąsają, be programavimo žinių, atlikti 

sekančius veiksmus: 

  

109 
Įvesti duomenis, panaudojant trumpąsias vartotojo 

aritmetines bei analitines paskaičiavimo komandas. 
FR Būtinas         

110 Įvesti komentarus. FR Būtinas         

111 
Patvirtinti arba atmesti  duomenų pakeitimus, atliktus 

kitų vartotojų pagal suteiktas teises. 
FR Būtinas         

112 

Apibrėžti ir keisti rodiklių formules ir susijusių 

rodiklių bei verslo dimensijų tarpusavio sąryšius 

pagal suteiktas teises. 

FR Būtinas         

113 

Individualiai detalizuoti atskiras standartizuotos 

struktūros žemiausio lygmens eilutes (angl. line-item 

details) 

FR Būtinas         

114 

Turi būti numatyta galimybė struktūrinių prielaidų 

rezultatus palyginti su faktiniais duomenimis OLAP 

analizės komponentės, „ad-hoc“ užklausų kūrimo ir 

standartinių ataskaitų kūrimo komponenčių 

priemonėmis 

FR Privalumas         

115 

Sistema turi turėti galimybe ne ETL įrankio pagalba 

paskirstyti sąnaudas ir pajamas pagal nustatytą 

metodiką. Įrankis turi leisti atsakingam asmeniui, be 

specializuotų žinių, naudojant standartinius 

parametrizavimo įrankius pakoreguoti paskirstymo 

metodiką  (paskirstymo seką, paskirstymo bazę ir kt.) 

FR Būtinas         

116 

Sistema turi turėti galimybę palaikyti multivaliutinius 

modelius, t.y. duomenys kuriami viena valiuta ir 

automatiškai konvertuojami į ataskaitų valiutą (-as). 

FR Privalumas         

117 

Sistema turi turėti galimybę konvertuoti valiutas, t.y. 

visus (arba pasirinktus) duomenis konvertuoti iš 

vienos valiutos į kitą, pasirenkant ir nurodant koks 

valiutos kursas turi būti taikomas (Vidutinis, 

atskaitomybės dienos, istorinis ir pan.) 

FR Privalumas         

118 

Turi būti numatyta galimybė rezultatus skirtingomis 

valiutomis palyginti ir analizuoti OLAP analizės 

komponentės, „ad-hoc“ užklausų kūrimo ir 

standartinių ataskaitų kūrimo komponenčių 

priemonėmis. 

FR Būtinas         



 

119 

Biudžeto formos biudžeto dalyviams turi būti 

automatiškai generuojamos pagal nustatytus atskirų 

biudžeto dalyvių prieigos teises, t.y. jeigu sukuriama 

biudžeto forma, jos neturėtų būti kopijuojamos ir 

paskui palaikomos kaip atskiros formos kiekvienam 

iš biudžeto dalyvių, o turėtų būti kuriama ir 

palaikoma viena biudžeto forma, kuri būtų 

automatiškai koreguojama kiekvienam vartotojui 

pagal nustatytas jo prieigos teises. 

FR Būtinas         

120 

Turi būti numatyta galimybė dirbti betarpiškai su  

veiklos planavimo komponentės struktūrinių prielaidų 

kubais MS Excel aplikacijos programinėje terpėje. 

FR Privalumas         

121 

Veiklos planavimo komponentė turi būti 

centralizuotai įdiegta ir prieinamas iš nutolusių darbo 

vietų per kompiuterinį tinklą. 

FR Būtinas         

122 

Komponentė turi užtikrinti tiesioginį visų įvedamų 

duomenų saugojimą struktūrizuotoje duomenų 

bazėje. 

FR Būtinas         

123 

Vartotojui turi būti suteikta galimybė rengiant 

biudžetą ir planuojant, planuojamame duomenų 

sraute užrakinti pasirinktą laikotarpį, išlaikant 

galimybę toliau planuoti iš viršaus į apačią keičiant 

metinį rezultatą, bet sistema automatiškai turėtų 

koreguoti tik leidžiamus koreguoti mėnesius. 

FR Būtinas         

124 

Sistema turėtų leisti atskiriems naudotojams įvesti 

biudžeto duomenis neprisijungus prie sistemos, 

nesant tinklo ryšiui. Pvz parengti biudžetą MS Excel 

formate, kurio duomenys būtų automatiškai 

pakraunami į sistemos centralizuotą duomenų bazę, 

kai tik atitinkamas failas bus perduotas sistemai. 

FR Būtinas         

125 

Sistema turėtų leisti biudžeto koordinatoriui 

(neturinčiam specializuotų informacinių technologijų 

žinių) "užrakinti" patvirtintą biudžeto versiją, 

apsaugoti nuo bet kokių duomenų keitimų. 

FR Būtinas         

Detalūs reikalavimai sistemos administravimo komponentei 

126 

Sistema turi turėti sistemos administravimo, 

konfigūravimo bei sistemos procesų stebėjimo 

funkcines galimybes, tame tarpe vartotojų grupių ir 

vartotojų saugumo teisių administravimo 

funkcionalumą. 

TR Būtinas         

127 

Sistema suteikti galimybę nustatyti teises vartotojo, 

vartotojų grupės ir vartotojų rolių (vykdomo 

programinio funkcionalumo) lygmenyje. Turi būti 

numatyta galimybė priskirti teises sistemos vidinės 

meta duomenų saugyklos objektams, turinio valdymo 

katalogams ir atskiroms ataskaitoms. 

TR Būtinas         

128 

Sistema privalo turėti sistemos procesų ir servisų 

administravimo įrankius. Administratoriui turi būti 

suteikta galimybė stebėti visus vykdomus sistemos 

procesus, jų einamąją būklę, vykdymo uždelsimą, 

vykdymo trukmę sekundėmis. 

TR Būtinas         

129 

Sistema privalo palaikyti daugiakalbę aplinką. 

Atsižvelgiant į vartotojo asmeninius darbinės 

aplinkos nustatymus, vartotojo sąsaja pateikiama 

pagal pasirinktą kalbą. Daugiakalbystės užtikrinimas 

turi būti ir metaduomenų lygmenyje. 

TR Privalumas         

130 
Sistemos administravimo komponentė turi suteikti 

galimybę valdyti ir nustatyti visų aukščiau išvardintų 
TR Privalumas         



 

komponenčių ir susijusių servisų vykdymo 

parametrus. 

Administratoriui turi būti suteikta galimybė atlikti 

sekančius veiksmus: 
  

131 
Nustatyti sistemoje vykstančių procesų registravimo 

parametrus. 
TR Būtinas         

132 
Nustatyti sistemos vidinių servisų paleidimo 

parametrus. 
TR Būtinas         

133 
Valdyti vartotojų teises, pridėti naujus vartotojus ar 

pašalinti esamus. 
TR Būtinas         

134 

Nustatyti duomenų šifravimo parametrus: šifravimo 

rakto parametrus, SSL kodavimo parametrus ir 

šifravimo algoritmo parametrus. 

TR Privalumas         

135 
Nustatyti pasijungimo prie el. pašto serverio 

parametrus. 
TR Būtinas         

136 Testuoti sistemos komponenčių darbą. TR Būtinas         

137 

Sistema turi leisti biudžeto administratoriui 

(koordinatoriui) be specializuotų žinių lengvai ir 

patogiai koreguoti  bet kurios iš dimensijų hierarchiją 

(Pvz. pridėti naują padalinį, perkelti skyrių į kita 

departamentą, pridėti naują rodiklį, sukurti formulę).  
TR Būtinas         Pateikti schemą ar aprašymą, kaip sistemoje 

atliekami šie administravimo veiksmai: 

1. Pridedama nauja sąskaita 

2. Padalinys perkeliamas į kitą verslo centrą 

3. Sukuriamas naujas nefinansinis rodiklis 

Reikalavimo pobūdis „Būtinas“ – privalomas reikalavimas, kuris gali būti žymimas tik „Standartinė 

savybė“ arba „Modifikuota savybė“. 

Reikalavimo pobūdis „Privalumas“ – neprivalomas reikalavimas, kuris gali būti žymimas „Standartinė 

savybė“, „Modifikuota savybė“ arba „Nėra“. 

Pasirinkus „Modifikuota savybė“ privaloma pateikti sprendimo aprašymą. 

 

3. DETALI PROJEKTO APIMTIS 

Šiame skyriuje pateikiama specializuotos biudžeto planavimo sistemos diegimo apimtis. Prieš kiekvieno 

planavimo ar ataskaitų modelio diegimą Tiekėjas turi atlikti detalią poreikių analizę, kurios metu bus 

konkretizuotas formų ir ataskaitų skaičius. 

3.1. DUOMENŲ ŠALTINIAI IR ISTORINIŲ DUOMENŲ POREIKIS 

3.1.1. DUOMENŲ ŠALTINIAI 

Biudžeto vykdymo kontrolės tikslais į biudžeto sistemą kiekvieną mėnesį bus pakraunami faktiniai duomenys iš 

Perkančiosios organizacijos Didžiosios knygos. Faktiniai duomenys turi būti importuojami pagal Finansų tarnybos 

poreikį (kai uždaromas ataskaitinis periodas apskaitos sistemoje). Pagal nutylėjimą duomenys importuojami už 

ataskaitinį mėnesį. Sistemoje turi būti galimybė perimportuoti istorinius duomenis už pasirinktą praeities periodą 

(-us). Taip pat reikalinga fakto korekcijų galimybė (ir jų atskyrimo nuo importuotų duomenų) valdymo tikslais. 

Visi kiti lentelėje apačioje (Lentelė Nr.2) įvardinti duomenys pakraunami pagal Finansų tarnybos poreikį prieš 

kiekvieną planavimo sesiją. 

Lentelė  Nr.2 

Duomenų grupė EuroSkaita Vikarina 
Pikas 

MOB 
Excel 

DK 5-6- klasės sąskaitos (mėnesinės apyvartos) X    

DU priskaitymai (pamėnesiui valandos ir sumos)  X   

Darbuotojų sutarties (kortelės) duomenys  

(pagal Užsakovo ir biudžeto modelio poreikį) 
 X   

Rida pagal planavimo detalizavimo poreikį (pamėnesiui)   X X 



 

Energijos sunaudojimas (litrai, m3, kWh ir Eur)  

pagal kuro ir ridos planavimo medį 
X  X X 

Esamų kreditų palūkanos (pamėnesiui)    X 

Esamo turto nusidėvėjimas (ateinantiems planuojamiems 

periodams pamėnesiui) 
X    

 

Faktiniai duomenys pagal Verslo centrus ir DK sąskaitas bus importuojami periodiškai (kas mėnesį) 

administratoriaus iniciatyva iš įmonės apskaitos sistemos. 

3.1.2. DIMENSIJŲ SINCHRONIZAVIMAS SU APSKAITOS SISTEMOMIS 

Duomenų pakrovimo iš apskaitos sistemos metu turi būti importuojami: 

 Verslo centrų sąrašas (hierarchinė struktūra); 

 Sąskaitų plano struktūra (hierarchinė struktūra); 

 Turto grupės ir normatyvai; 

 DU priskaitymų sąrašas; 

 Pareigybių sąrašas; 

 Kiti parametrai, pagal Perkančiosios organizacijos ir planavimo modelio poreikį. 

 

Perkančiosios organizacijos valdymo struktūra gali kisti, todėl reikia numatyti sistemos palaikymo procesus dėl 

valdymo struktūros pasikeitimų. 

Biudžeto sistemoje reikalinga galimybė sąskaitas grupuoti į biudžeto straipsnius. Šio grupavimo apskaitoje nėra jį 

turėtų valdyti Finansų tarnybos specialistas naujoje biudžeto sistemoje. 

3.1.3. ISTORINIŲ DUOMENŲ POREIKIS 

Darbo su biudžeto sistema pradžiai reikalinga į sistemą pakrauti šiuos istorinius duomenis: 

 5-6- klasės sąskaitų duomenis iš DK už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius metus; 

 Rida už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius metus; 

 Energijos (degalų ir elektros) sunaudojimas bei sąnaudos už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius 

metus; 

 Aktualus biudžetas iš Excel (vienkartinis pakrovimas, nes kiti biudžetai bus rengiami sistemoje). 

 

3.2. VERSLO CENTRAI 

Perkančiosios organizacijos biudžetas rengiamas pagal Verslo centrus. Kiekvienas Verslo centras gauna bendrą 

standartinę sąnaudų biudžeto formą, kurioje įveda planuojamas sumas. Kiekvienas Verslo centras gali planuoti bet 

kurį biudžeto straipsnį arba DK sąskaitas pagal Finansų tarnybos specialisto nustatytą tvarką. 

Iš kitos pusės kiekvienas biudžeto centras yra atsakingas įmonės mastu už tam tikrus biudžeto straipsnius, tad 

biudžeto kontrolės tikslais, kiekvienas biudžeto centras gauna tokių savo straipsnių ataskaitą suvestinę už visus 

biudžeto centrus. 

3.3. BIUDŽETO STRAIPSNIAI IR DK SĄSKAITOS 

Planavimo tikslais DK sąskaitos grupuojamos (sumuojamos) į biudžeto straipsnius. Planavimas vyksta biudžeto 

straipsnių lygyje arba DK sąskaitų lygyje pagal Finansų tarnybos specialisto nustatytą tvarką. Tačiau biudžeto 

sistemoje reikalinga galimybė faktą išskleisti detaliau, iki sąskaitų lygio. EuroSkaitoje sąskaitų priskyrimo 

biudžeto straipsniams nėra, tai turi būti daroma planavimo sistemoje.  

Taip pat naujoje sistemoje turi būti galimybė priskirti už biudžeto straipsnį ar DK sąskaitą įmonės mastu atsakingą 

Verslo centrą. 

3.4. BENDRA SĄNAUDŲ BIUDŽETO FORMA 

Dabar visi Verslo centrai gauna analogiškas standartines sąnaudų biudžeto formas, kuriose įveda planuojamas 

sumas. Paveiksle apačioje pateikiama vieno iš Verslo centrų biudžeto formos pavyzdys. Pageidautina, kad naujoje 

sistemoje visi Verslo centrai gautų analogiškas biudžeto formas papildytas palydinčia informacija apie ataskaitinių 

ir praėjusių metų faktą bei ataskaitinių metų biudžeto vykdymą.  



 

Paveikslas Nr. 1 

 
 

Jei sąnaudų biudžeto straipsnio ar DK sąskaitos planavimui nenumatyta detalaus planavimo skaičiuoklė, tai jis 

planuojamas šioje bendroje standartinėje sąnaudų biudžeto formoje arba Excel skaičiuoklėse, kurios pridedamos 

prie biudžeto straipsnio komentaro. 

Jei sąnaudų biudžeto straipsnio planavimui numatyta detalaus planavimo skaičiuoklė, tai prie sumos įvestos 

bendroje biudžeto formoje turi būti pridedamas rezultatas, apskaičiuotas detalaus plano skaičiuoklėje. 

Turi būti numatyta galimybė administruojantiems vartotojams sudaryti kelias biudžeto plano versijas. 

3.5. DETALI SĄNAUDŲ PLANAVIMO FORMA 

Sistemoje reikalinga galimybė pagal poreikį detalizuoti biudžeto straipsnius ar DK sąskaitas, t.y. įvesti 

planuojamas pirkti prekes ir paslaugas. Pavyzdžiui straipsnio „Kompiuterinės įrangos ir programų aptarnavimas“ 

biudžetas yra konkrečių paslaugų suma, kurias įveda Verslo centras. 

Gali būti, kad einamosios biudžeto straipsnio išlaidos (esamų prekių/paslaugų) planuojamos bendromis sumomis 

(bendroje standartinėje biudžeto formoje), o detalizuojamos tik papildomos (naujai atsiradusios) išlaidos, tuomet 

sistemoje privaloma galimybė matyti, kokia dalis buvo suplanuota detaliai ir kokia dalis bendrai. 

Turi būti sudaryta galimybė pateikti komentarus prie planuojamų biudžeto straipsnių ar DK sąskaitų. 

Turi būti numatyta galimybė, leidus administruojantiems vartotojams, atlikti biudžeto plano pakeitimus ar sudaryti 

naują (kitą) planą.  

3.6. INVESTICIJŲ PLANAVIMAS 

Biudžeto sistemoje reikalinga galimybė detaliai planuoti investicijas. Kiekvienas verslo centras turi gauti biudžeto 

formą, kurioje galėtų įvesti ir/arba pasirinkti: 

 Planuojamos įsigyti ilgalaikio turto aprašymą (paskirtį); 

 Turto vertę EUR; 

 Turto vienetų skaičių ir nurodyti vienetus (vnt., kg, t, l ir pan...); 

 Preliminarią turto įsigijimo datą; 

 Pasirinkti iš sąrašo turto grupę, kuriai turėtų būti priskirtas turtas. 

 

Pagal šiuos Verslo centro įvestus duomenis kiekvienam turto vienetui sistema turi priskirti nusidėvėjimo 

normatyvą ir apskaičiuoti planuojamo turto nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo suma turi būti automatiškai perkeliamas 

į bendrą pelno (nuostolių) biudžetą ir pridedama prie esamo turto nusidėvėjimo. 

 Nusidėvėjimo normatyvai ir turto grupės turi būti įkeliamos iš EuroSkaitos. 

 Sistemoje reikalinga galimybė atsakingam Finansų tarnybos specialistui peržiūrėti parengtą detalų 

investicijų sąrašą ir prie kiekvieno nurodyti finansavimo šaltinį (savos lėšos/ ar skolintos). Jei 

investuojamos skolintos lėšos tai turto įsigijimo suma turi būti automatiškai perduodama į palūkanų 

skaičiavimo modelį kai kredito suma paskolos tiksle nurodanti turto aprašymą, o kredito sutarties 

pradžioje nurodant turto įsigijimo datą. 



 

3.7. NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDŲ PLANAVIMAS 

Nusidėvėjimo sąnaudų planas susideda iš dviejų dedamųjų: 

 Esamo turto nusidėvėjimo planuojamu periodu; 

 Planuojamo įsigyti turto nusidėvėjimo. 

 

Naujoje planavimo sistemoje reikalinga automatizuoti planuojamų nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimą. Esamo 

turto nusidėvėjimas ateities (planuojamiems) periodams turi būti apskaičiuojamas EuroSkaitoje ir importuojamas 

į planavimo sistemą. Prie šios sumos turi būti pridedamas nusidėvėjimas iš verslo centrų parengto investicijų plano 

(žr.: 3.6. skyrių Investicijų planavimas). Sistemoje turi būti galimybė matyti bendrą planuojamą nusidėvėjimo 

sumą ir jos sudedamąsias, esamo turto nusidėvėjimą bei planuojamo turto nusidėvėjimą, atskirai. 

3.8. PALŪKANŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS 

Palūkanų sąnaudas planuoja atsakingas Finansų tarnybos specialistas visai Perkančiajai organizacijai. Biudžeto 

sistemoje reikalinga palūkanų sąnaudų skaičiuoklė pagal įvestas kredito sąlygas planuojamiems kreditams arba 

lizingui ir importo galimybė esamų kreditų palūkanoms. Planuojant naują kreditą sistemoje turi būti galimybė 

įvesti ir/arba pasirinkti: 

 Kredito paskirtį; 

 Kredito sumą; 

 Kredito sutarties pradžią; 

 Kredito sutarties terminą; 

 Palūkanų skaičiavimo metodą (linijinis, anuitetų); 

 Kintamos/fiksuotos palūkanos; 

 Jei palūkanos kintamos nurodyti pastovią ir kintamą palūkanų dalį (prie kintamos dalies nurodant 

Euribor ar kt...) 

 Pasirinkti dienų skaičiavimo bazę 30/360, 30/365 ar kt.. 

 Pradinį įnašą; 

 Išperkamąją vertę; 

 Ir pan.. 

 

Pagal nutylėjimą taikomas linijinis palūkanų skaičiavimo būdas, 30/360 dienų skaičiavimo bazė, pastovios 

palūkanos. 

Esamiems kreditams reikalinga galimybė įkelti palūkanų sąnaudas iš Excel, kur jos paskaičiuotos pagal esamas 

faktines sutartis ir grafikus. 

Taip pat planavimui reikalinga sąsaja su investicijų planavimo moduliu. Jei investicijų planavimo modulyje prie 

investicijos nurodyta, kad turtą planuojama įsigyti skolintomis lėšomis, tai į kreditų planavimo modulį turi būti 

perkelta: 

 

 Kredito paskirtis lygi turto aprašymui; 

 kredito suma lygi turto įsigijimo kainai; 

 kredito sutarties pradžios data lygi turto įsigijimo datai 

 

Perkėlus šiuos duomenis suformuojama dalinai užpildyta kreditų biudžeto forma. Šioje formoje baigiama užpildyti 

kredito duomenų kortelė nurodant palūkanų skaičiavimo metodą, terminą, palūkanų normą ir kt.... 

3.9. RIDOS PLANAVIMAS 

Kintamų sąnaudų planavimas pradedamas nuo detalaus ridos planavimo pagal: 

 transporto departamentus, 

 troleibusų ir autobusų tipus (dviašiai/triašiai); 

 transporto priemonių amžių (seni/nauji) 

 ir naudojamą energiją (dyzelinas, dujos ar elektra). 

 

Rodiklio detalizavimo dimensijos turi būti Užsakovo patikslintos ir patvirtintos detalios poreikių analizės metu 

prieš sistemos diegimą. 

Šis rodiklis yra kintamas parametras pajamų ir energijos (degalų bei elektros) sąnaudų planavime. Ridos planą 

teikia Eismo skyrius. Gali atsirasti nauji transporto departamentai, keistis transporto kategorijos. Sistemoje 



 

reikalinga galimybė įvedus bendrą planuojamą ridą paskirstyti ją pamėnesiui atsižvelgus į ankstesnių periodų faktą 

(sezoniškumą), taip pat paskirstyti proporcingai transporto departamentams, transporto priemonių tipams pagal 

technologiją ir naudojamos energijos rūšį. Taip pat ir atvirkščiai: turi būti galimybė koreguoti tam tikro tipo 

transporto ridą ir gauti bendrą ridos rezultatą. Pavyzdžiui įvesti ridą naujai planuojamiems hibridiniams 

autobusams ar panašiai. 

 Ridos planas dyzeliniams autobusams turi būti mažinamas pagal Valdybos iškeltą tikslą Dyzelinio 

kuro sunaudojimui. 

 Faktinė rida importuojama iš dispečerinės apskaitos sistemos pagal visas planuojamas dimensijas. 

3.10. PAJAMŲ PLANAVIMAS 

Metinį pajamų planą teikia SĮ "Susisiekimo paslaugos" pagal transporto departamentus troleibusams ir 

autobusams. Planuojamos šios pajamų grupės: 

 Keleivių vežimo pajamų planas 

o Bilietų pardavimo pajamų; 

o Kompensacijų pajamos; 

o Dotacijų pajamos. 

 Baudų planas 

 

Sistema turi paskirstyti pajamų planą pamėnesiui proporcingai atitinkamo transporto ridai. 

Faktas yra detalesnis nei planas, kiekviena pajamų biudžeto eilutė yra tam tikrų sąskaitų suma. Pajamų planas ir 

faktas priskiriamas bendram verslo centrui. 

Svarbu pastebėti, kad rengiant biudžetą apskaičiuojamas santykinis dydis – planuojamos vidutinės 1 km pajamos, 

o rengiant prognozę atliekamas atvirkštinis skaičiavimas: planuojama rida ir vidutinės 1 km pajamos, o pajamų 

suma apskaičiuojama. 

3.11. DEGALŲ IR ELEKTROS SĄNAUDŲ PLANAVIMAS 

Degalų ir elektros energijos sunaudojimas bei sąnaudos EUR planuojamos: 

 pagal transporto departamentus 

 transporto priemonių tipus 

 bei jų sunaudojamą energijos rūšį (degalus, elektrą). 

 

Šių rodiklių detalizavimas (dimensijos) turi atitikti ridos rodiklio detalizavimą (dimensijas), kurios turi būti 

peržiūrėtos ir patvirtintos poreikių analizės metu. 

Planuojamos degalų ir elektros sąnaudos apskaičiuojamos padauginus: 

 atitinkamos transporto priemonės tipo ridą kilometrais; 

 iš sąnaudų normos (kWh/ 1 km, m3/1 km, l/1 km) 

 vidutinės degalų (elektros) kainos kilometrui (EUR/1 kWh, EUR/1 l, EUR/1 m3). 

 

Šie rodikliai plane įvedami, o suma apskaičiuojama. 

Degalų sąnaudos turi atitikti Valdybos iškeltą tikslą dėl degalų sunaudojimo proporcijų. Valdybos iškeltą tikslą 

pasiekti galima dviem būdais: 

 keičiant ridą (perskirstant ridą tarp transporto priemonėms)  

 ir/arba keičiant degalų sunaudojimo normą (yra metodikos leidžiančios tai padaryti). 

 

Taigi biudžeto modelyje turi būti galimybė keisti abu šiuos parametrus. 

Palyginimui (analizei, ataskaitoms) į sistemą turi būti importuojami faktinės energijos sąnaudos (EUR) ir 

sunaudojimas (kiekiai l, m3, kWh). Šie duomenys turi būti surinkti iš skirtingų apskaitos sistemų: EuroSkaitos, 

PikasMOB, dispečerinės programos ir/ar su Užsakovu suderintų Excel formų. 

Skirtingai nei plane apskaičiuojami faktiniai rodikliai: 

 kilometro savikaina (EUR/1 km); 

 kilometro energijos sunaudojimas (kWh/ 1 km, m3/1 km, l/1 km); 

 vidutinė energijos vieneto kaina (EUR/1 kWh, EUR/1 l, EUR/1 m3). 



 

3.12. DARBO UŽMOKESČIO PLANAVIMAS 

Darbo užmokesčio planavimą sąlyginai galima būtų suskaidyti į keletą uždavinių: 

 Detalus esamų darbuotojų DU biudžetas; 

 Detalus esamų valandinių darbuotojų DU biudžetas; 

 Naujų darbuotojų DU biudžetas; 

 Bendrai planuojamos priemokos ir išmokos; 

 Pokyčių planavimas (pvz: naujų priemokų planavimas); 

 DU koregavimai bendromis sumomis; 

 DU koregavimai individualiai; 

 Rezervų apskaičiavimas (būsimų pensininkų išeitinėms išmokoms, sveikatingumo, jubiliejinėms ir 

kitoms priemokoms ) 

 Atostogų įtakos įvertinimas. 

 

Esamų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuojamas specializuotoje biudžeto planavimo sistemoje iš 

duomenų importuotų iš Vikarinos pagal šio skyriaus poskyriuose aprašytas taisykles. 

Departamentų vadovai turi peržiūrėti sistemoje apskaičiuotą darbuotojų DU biudžetą ir papildyti darbuotojų sąrašą 

planuojamais priimti darbuotojais. Taip pat departamentų vadovai turi turėti galimybę keisti darbuotojų parametrus 

tokius kaip darbo sutarties terminas, darbuotojo pareiginė alga, valandinis įkainis ir panašiai. 

Kai kurios priemokos ir išmokos gali būti planuojamos bendrai visam departamentui ir visai organizacijai (pvz.: 

mirties pašalpos ir pan.). 

BPS reikalinga galimybė koreguoti apskaičiuotas bendras sumas departamentui ir visai organizacijai (pavyzdžiui 

DU sumažėjimas dėl sergamumo žiemos mėnesiais). 

Taip pat turi būti galimybė pakoreguoti apskaičiuotą DU, įvedant sumą arba koeficientą individualiai darbuotojui 

ar darbuotojų grupei. Pavyzdžiui, jei būtų planuojami DU skaičiavimo pokyčiai (pvz.: svarstoma/planuojama nauja 

priemoka), tai tam tikrai darbuotojų grupei reikalinga pritaikyti naujus skaičiavimus arba reikalinga galimybė 

tiems darbuotojams įvesti efektą darbo užmokesčiui (pvz.: DU padidės 3 % arba DU padidės 100 EUR ir panašiai). 

Apskaičiuojant DU reikalinga atsižvelgti į atostogas ir DU sezoniškumą dėl jų. 

 

3.12.1. DU PLANAVIMAS ETATINIAMS DARBUOTOJAMS 

Etatiniams darbuotojams, kuriems pagal darbo sutartį mokama pareiginė alga, individualiai apskaičiuojama 

pareiginė algas ir mėnesinės priemokos (pavyzdžiui už stažą). Vienkartinės priemokos ir planuojamos bendromis 

sumomis departamentui. Svarbu pastebėti, kad: 

 Pareiginė alga apskaičiuojama pagal darbuotojo pareiginės algos dydį, etato dydį, darbo sutarties 

terminą; jei sutartis terminuota, tikslinių atostogų trukmę. 

 Priemoka už stažą apskaičiuojama, atsižvelgus į darbuotojo darbo stažą apskaičiuotą būsimiems 

periodams (BPS turi būti apskaičiuojamas ir darbuotojo stažas ir priemoka už stažą); 

 Taip pat individualiai darbuotojams turi būti apskaičiuojama jubiliejų priemoka. Kadangi jubiliejų 

priemokos taikymui yra papildomų sąlygų (ne vien žmogaus amžius), tai BPS reikalinga galimybė 

vartotojui (departamento vadovui) atšaukti jubiliejinės priemokos skaičiavimą pasirinktiems 

jubiliatams. 

 Jei darbuotojas planuojamais metais sulauks pensinio amžiaus per atsakingų darbuotojų nuspręstą 

terminą, jam turi būti apskaičiuojama išeitinės išmokos rezervas, jei toks rezervas nebuvo sukauptas 

ankstesniais metais. Rezervo suma lygi dviem vidutiniams mėnesio DU gruodžio mėnesį. 

 Atostogų rezervas apskaičiuojamas individualiai kiekvienam darbuotojui; 

 Nuo DU priskaitymų turi būti apskaičiuojamos SODROS išmokos; 

 Gimus vaikui, gydymosi arba mirties pašalpos planuojamos bendromis sumomis departamentui; 

 Sveikatingumo priemokos rezervas apskaičiuojamas bendromis sumomis departamentui 

 

3.12.2. DU PLANAVIMAS VALANDINIAMS DARBUOTOJAMS 

Valandinių darbuotojų pagrindinė darbo užmokesčio sąnaudų suma apskaičiuojama individualiai, o vienkartinės 

priemokos ir išmokos planuojamos bendrai departamentui. Svarbu pastebėti kad: 

 Faktinis vidutinis apmokėjimas pagal valandinį įkainį yra apskaičiuojamas iš Vikarinos duomenų. 

Vidurkis skaičiuojamas sudėjus visus pagrindinio DU priskaitimus (apmokėjimas pagal valandinį 



 

įkainį, apmokėjimas už naktinį darbą, apmokėjimas už šventines ir poilsio dienas, apmokėjimas už 

viršvalandinį darbą, priedas už klasę ir kiti); 

 Vidutinis valandinis įkainis dauginamas iš valandų skaičiaus, kuris skiriasi priklausomai nuo 

darbuotojui taikomo darbo grafiko (Darbo valandos (5 d.d. pirmadienis-penktadienis), Darbo 

valandos (5 d.d. antradienis-šeštadienis), Ver RD, Darbo valandos (5 d.d. pirmadienis-penktadienis) - 

SUMINĖ, vairuotojai ir kiti, Darbo valandos (5 d.d. antradienis-šeštadienis) - SUMINĖ, Ver RD); 

 Atostoginių kaupimai, rezervas būsimiems pensininkams, sveikatingumo. Jubiliejinės ir kitos 

vienkartinės išmokos apskaičiuojamos analogiškai kaip ir Pareiginės algos atveju. 

 Nuo DU priskaitymų turi būti apskaičiuojamos SODROS išmokos; 

 

3.12.3. NAUJŲ DARBUOTOJŲ DU PLANAVIMAS 

Sistemoje reikalinga galimybė papildyti darbuotojų sąrašą, kai planuojama priimti naujų darbuotojų. Naujų 

darbuotojų DU ir atostoginių kaupimas netaikome perskaičiavimų dėl atostogų sezoniškumo, kadangi jie pirmais 

priėmimo metais neturėtų atostogauti. 

3.12.4. IŠEITINIŲ IŠMOKŲ REZERVAS PENSININKAMS 

DU planavimo modulyje reikalinga galimybė pažymėti (išrinkti) darbuotojus, kuriems turi būti sukauptas dviejų 

mėnesinių DU rezervas. Šis rezervas metiniame biudžete planuojamas gruodžio mėnesį. Darbuotojų sąrašą 

pateikia Teisės ir Personalo skyriaus specialistas, kuris iš Sodros gauna informaciją apie išeinančius į pensiją 

darbuotojus, tada išrenka tokius, kuriems dar nėra sukaupto rezervo. Pastariesiems reikalinga PBS apskaičiuoti 

rezervą. 

3.13. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 

Visos sąnaudos priskiriamos autobusų arba troleibusų verslo segmentui. Sistemoje reikalinga segmentams 

paskirstyti ne tik sąnaudų biudžetą, bet ir faktines sąnaudas.  

3.13.1. FAKTINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO PRINCIPAI 

Sąnaudos skirstomos keliais principais. Naujoje sistemoje reikalinga galimybė priskirti sąskaitai vieną iš principų: 

1. 100 % troleibusų segmentui; 

2. 100 % autobusų segmentui; 

3. Po lygiai abiem segmentams; 

4. Proporcingai tiesioginio DU pasiskirstymui; 

5. Nepriskirti jokiam segmentui. 

 

Visos tiesioginių sąnaudų sąskaitos turi tiesioginį priskyrimo principą 1 arba 2. 

3 ir 4 principai taikomi pridėtinių sąnaudų paskirstymui. 

Kitos veiklos sąnaudos neskirstomos ir paliekamos bendrame verslo segmente, t.y. taikomas 5 paskirstymo 

principas. 

Faktinių sąnaudų paskirstymas turi būti įvykdomas kartu su duomenų importu. 

Gali atsirasti nauji paskirstymo principai, todėl sistemoje turi būti galimybė sukurti naują paskirstymo principą. 

Taip pat reikia numatyti, kad sąskaitos paskirstymo principas gali pasikeisti metų eigoje arba gali būti poreikis 

pakeisti sąskaitos paskirstymo principą nuo metų pradžios ir perskirstyti sąnaudas. 

3.13.2. PLANUOJAMŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO PRINCIPAI 

Planuojamų sąnaudų paskirstymui taikomi tie patys paskirstymo principai kaip ir faktinių sąnaudų paskirstymui: 

1. 100 % troleibusų segmentui; 

2. 100 % autobusų segmentui; 

3. Po lygiai abiem segmentams; 

4. Proporcingai tiesioginio DU pasiskirstymui; 

5. Nepriskirti jokiam segmentui. 

 

Svarbu pastebėti, kad naujoje BPS reikalinga užtikrinti, kad tiesioginės sąnaudos būtų planuojamos pagal verslo 

segmentus, (arba turi būti numatomas reikalingas detalumas ir prikyrimo taisyklės. 

Pavyzdžiui, tiesioginės sąnaudos: 

 Troleibusų degalų sąnaudos; 

 Autobusų degalų sąnaudos; 

 Troleibusų vairuotojų DU sąnaudos; 



 

 Autobusų vairuotojų DU sąnaudos; 

 Troleibusų remonto sąnaudos; 

 Autobusų remonto sąnaudos. 

 

Tačiau ne visos tiesioginės sąnaudos yra priskiriamos tik vienam segmentui. Kai kurios bendros abiems 

segmentams sąnaudos gali būti skirstomos. Pavyzdžiui skirstomos tiesioginės sąnaudos: 

 Universalių vairuotojų DU sąnaudos; 

 Transporto departamentų vadovų DU sąnaudos; 

 Remontininkų DU sąnaudos; 

 Ir t.t. 

 

Tokioms skirstytinoms sąnaudoms reikalinga galimybė įvesti paskirstymo nešiklį (koeficientus). Paskirstymo 

nešikliai gali būti įvairūs: procentai, transporto priemonių skaičius, darbo valandos ar rida. Naujoje BPS reikalinga 

galimybė tokioms skirstytinoms sąnaudoms priskirti nešiklį. 

Planuojamo įsigyti turto nusidėvėjimas priskiriamas tam verslo segmentui, kuriam priskiriamas pats turtas. Jei 

turto negalima tiesiogiai priskirti verslo segmentui, tai reikia priskirti vieną iš paskirstymo principų. 

Planuojamų kreditų palūkanos priskiriamos tam verslo segmentui, kuriam priskiriamas pats kreditas. Jei kredito 

negalima tiesiogiai priskirti verslo segmentui, tai reikia priskirti vieną iš paskirstymo principų. Jei kreditas 

planuojamas tam tikram turtui įsigyti, tai kredito palūkanoms taikomas tas pats paskirstymo principas, kuris 

taikomas susijusiam turtui. 

3.14. PROGNOZĖS RENGIMAS 

Prognozė rengiama po kiekvieno ketvirčio. Prognozė gali būti rengiama tokiu pačiu detalumu ir nuoseklumu kaip 

ir biudžetas arba įvedant bendras sumas į bendrą standartinę biudžeto formą. Dažniausiai prognozė po pirmo ir po 

antro ketvirčio bus rengiama įvedant bendras sumas, o prognozė po trijų ketvirčių rengiama detaliai kartu su 

ateinančių metų biudžetu. 

3.15. ATASKAITOS 

Perkančioji organizacija pateiks periodinių ataskaitų paketą, kuris turi būti gaunamas iš sistemos, tačiau iš 

kiekvienos planavimo srities turi būti suformuota bent viena: 

 Biudžeto įvedimo forma; 

 Biudžeto plano ataskaita;  

 Biudžeto plano vykdymo ataskaita; 

 Biudžeto plano suvestinė ataskaita; 

 Biudžeto plano vykdymo suvestinė. 

 

Ataskaitos turi būti pateikiamos lentelių ir grafikų pavidalu. 

 

 

 


