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i.VAZ projektas 
Nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigalios LR Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimai, 

pagal kuriuos mokesčių mokėtojai, kurie siunčia, veža ir gauna krovinius kelių transportu Lietuvos 

Respublikoje, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) privalės pateikti važtaraščių ir kitų krovinių 

gabenimo dokumentų, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenis – elektroninius 

važtaraščius (i.VAZ). 

VMI informacinė sistema dar tik kuriama, todėl ateityje pateiksime reikalavimų tikslinimus ir 

detalizuosime šį dokumentą. 

Daugiau informacijos: http://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-

duomenu-teikimo-taisykliu-projektas 

 

Kas privalės teikti elektroninius važtaraščius VMI? 
Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenis VMI teiks važtaraščio rengėjas. Siuntėjas 
atsakys už važtaraščio rengėjo pateiktų važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Kelių 
transporto kodekse. 

Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas arba kitas krovinio siuntėjo 
įgaliotas rengti važtaraštį asmuo. 

Kokius važtaraščio duomenis reikės pateikti VMI? 

 

VMI reiks pateikti šiuos važtaraščio duomenis: važtaraščio rengėjo suteiktą važtaraščio 

numerį; važtaraščio išrašymo datą; krovinio išgabenimo datą ir laiką; siuntėjo duomenis; vežėjo 

duomenis; gavėjo duomenis; krovinio pakrovimo ir iškrovimo adresus; krovinio pavadinimą, kiekį ir 

krovinį gabenančios transporto priemonės valstybinį numerį. 

Kaip važtaraščio duomenis reikės pateikti VMI? 
Važtaraščio duomenų teikimas VMI šiuo metu patvirtintas šiais būdais: 

 važtaraščio duomenų pateikimas per naudotojo sąsają, juos įvedant tiesiogiai į i.VAZ sistemą; 

 duomenų į i. VAZ sistemą pateikimas XML formato važtaraščio duomenų rinkmenoje, kurią 

suformuoja apskaitos programa; 

 pateikimas per WEB servisus. Dėmesio: pateikimas per WEB servisus dar nėra dokumentuotas 

VMI! 

http://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas
http://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas
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Duomenų į i.VAZ sistemą pateikimo būdai „EuroSkaita“ programoje 

 I būdas. Rankinis 

 II būdas. Įkeliant duomenų rinkmeną 

 III būdas. Automatinis 

Duomenų į i.VAZ sistemą pateikimo būdai „LengvaSkaita“ programoje 

 I būdas. Rankinis 

 II būdas. Įkeliant duomenų rinkmeną 

Kada bus galima i.vaz modulį (licenciją)  
Naujausią programos EuroSkaita2016 ir LengvaSkaita2016 versijas ir i. SAF duomenų rinkmenos 

modulį Prototechnika pradės platinti rugsėjo mėnesį.  

Versijos atnaujinimo (pagal priežiūros sutarties sąlygas) bei i.vaz modulio įsigijimą Prototechnika 

inicijuos gavusi Jūsų užklausimą e-crm sistemoje. Suderinus darbų apimtis ir kainą, bus paskirta darbų 

atlikimo data.  

Prašome iš anksto registruoti užklausas dėl i.SAF ir i.VAZ versijos įsigijo. Dėl laiko stokos ir didelio 

klientų skaičiaus instaliavimo, konfigūravimo, apmokymo darbus planuosime gavus avansinį 

apmokėjimą. 

I būdas. Rankinis 
Ką reikia turėti? 

Prisijungimas ir duomenų suvedimas į i.VAZ sistemą VMI puslapyje vyks rankiniu būdu. 

Pardavimų sąskaitos bus vedamos į apskaitos programą, o važtaraščio duomenys vedami tiesiogiai į 

VMI programą per naudotojo sąsają. 

I būdo privalumai ir trūkumai 

I būdo privalumai: 

 Nereikia įsigyti licencijos. 

 Galima dirbti su turima programos EuroSkaita ir LengvaSkaita versijomis, nereikia naujinti 

programos. 

I būdo trūkumai: 

 Tą pačią pardavimo informaciją reikia suvesti du kartus: vieną kartą į apskaitos sistemą, antrą 

kartą į VMI sistemą. 

Kada rinktis I būdą? 

I būdą patariama rinktis įmonėms, kurios krovinius veža retai ir turi ne daugiau 10-ies važtaraščių per 

mėnesį. 

Eil.Nr. Pavadinimas Įsigaliojimo data 

Licencijos 

1 Prisijungimas ir duomenų suvedimas į i.VAZ sistemą 2016-10 

Darbai 

1 Duomenys suvedami rankiniu būdu kiekvieną kartą jungiantis  
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II būdas. Įkeliant duomenų rinkmeną 
Ką reikia turėti? 

 Naujausią programos „EuroSkaita2016“ ar „LengvaSkaita2016“ versiją i.VAZ modulio  
instaliavimo metu. Šiuo metu paskutinis išleistas programos atnaujinimas yra 
v50_085_004_SEPA_importas_pakeitimai (iki i.VAZ modulio išleidimo gali atsirasti papildomi 
atnaujinimai). 

 i.VAZ duomenų rinkmenos modulį. 

Naudojantis programos „EuroSkaita“ žiniatinklio paslauga, skirta i.VAZ duomenų rinkmenai pateikti, į 

i.VAZ sistemą pateikiama XML formato važtaraščio duomenų rinkmena. 

I.VAZ duomenys XML formatu sugeneruojami apskaitos programoje pardavimo dokumento pagrindu 

ir rankiniu būdu įkeliamai į VMI i.VAZ sistemą. 

II būdo privalumai ir trūkumai 

II būdo privalumai: 

 Nereikia dubliuoti pardavimo operacijų, kurių pagrindu formuojami važtaraščiai, įvedimo per 

dvi sistemas; 

 Taupomas darbo laikas; 

 Išvengiama klaidų tikimybė; 

 Įsigysite naujausią programos versiją (pagal priežiūros sutarties sąlygas), užtikrinančią 

papildomų privalomų duomenų įvedimą, būtinų teisingam i. vaz duomenų rinkmenos 

suformavimui; 

 Galimybė pasinaudoti nuolaidų sistema pagal priežiūros sutarties sąlygas. 

II būdo trūkumai: 

 Reikia įsigyti i.VAZ modulį; 

 Reikia jungtis prie VMI puslapio per vartotojo sąsają ir įkelti XML failą su važtaraščio 

duomenimis. 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Įsigaliojimo data 

Licencijos 

1 i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Naujas važtaraštis“; 
Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI teikiamas 
naujas važtaraštis. Programa mygtuko paspaudimu suformuoja ir į 
nurodytą katalogą kompiuteryje patalpina reikiamo formato xml 
failą. 

2016-10-01 

2 i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Paskirties vietos keitimas“. 
Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI pateikus 
važtaraštį, keičiasi krovinio gavėjas arba vežėjas. Programa mygtuko 
paspaudimu suformuoja ir į nurodytą katalogą kompiuteryje 
patalpina reikiamo formato xml failą. 

2016-10-01 

3 i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Atšaukimas“. 
Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI pateikus 
važtaraštį, vežimas atšaukiamas. Programa mygtuko paspaudimu 
suformuoja ir į nurodytą katalogą kompiuteryje patalpina reikiamo 
formato xml failą. 

2016-10-01 

Darbai (darbai dėl i.VAZ nėra priežiūros sutarties objektas ) 

1 
Versijos atnaujinimo, i.VAZ modulių instaliavimo bei konfigūravimo 
darbai.  Kaina priklauso nuo instaliuojamų darbo vietų, duomenų 
bazių skaičiaus, jau praleistų atnaujinimų skaičiaus. 

 
2 Mokymai, konsultacijos 

3 
Standartinės spausdintinės važtaraščio formos koregavimas: laukų 
vietos išdėstymas (iš lentelės Nr.1 ir lentelės Nr2.), logotipo įkėlimas. 

 

Kada rinktis II būdą? 

II būdą rinktis patariama įmonėms, kurios per mėnesį išrašo daugiau nei 10 važtaraščių. (Šiuo metu 

VMI dar neturi infostruktūros, per kurią galėtų priimti pateikiamus duomenis per WEB servisus. Todėl 

visi, privalantys teikti važtaraščio duomenis, kiekvieną kartą turės įkelti XML duomenų rinkmenas į VMI 

sistemą). 
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III būdas. Automatinis 
Ką reikia turėti? 

 Naujausią programos „EuroSkaita2016“ versiją i.VAZ modulio  instaliavimo metu. Šiuo metu 
paskutinis išleistas programos atnaujinimas yra v50_085_004_SEPA_importas_pakeitimai (iki 
i.VAZ modulio išleidimo gali atsirasti papildomi atnaujinimai); 

 i.VAZ duomenų rinkmenos modulį; 

 i.VAZ duomenų mainų WEB servisų modulį. 

Važtaraščio duomenys automatiškai pateikiami iš vienos sistemos į kitą be vartotojo įsikišimo. 

Automatinis duomenų perdavimas ir priėmimas iš „EuroSkaita“ programos į VMI i.VAZ sistemą ir atgal 

per WEB servisus. (Priėmimas ir perdavimas iš LengvaSkaita nenumatytas). 

III būdo privalumai ir trūkumai 

III būdo privalumai: 

 Nereikia nei vesti duomenų į i.VAZ per naudotojo sąsają, nei įkelti duomenų rinkmenų į VMI 

žiniatinklį rankiniu būdu. 

 Nereikia dubliuoti pardavimo operacijų, kurių pagrindu formuojami važtaraščiai, įvedimo per 

dvi sistemas. 

 Taupomas darbo laikas. 

 Išvengiama klaidų tikimybė. 

 Įsigysite naujausią programos versiją (pagal priežiūros sutarties sąlygas), užtikrinančią 

papildomų privalomų duomenų įvedimą, būtinų teisingam i.VAZ duomenų rinkmenos 

suformavimui. 

 Galimybė pasinaudoti nuolaidų sistema pagal priežiūros sutarties sąlygas. 

III būdo trūkumai: 

 Reikia įsigyti licenciją i.VAZ modulį. 

 Reikia įsigyti licenciją i.VAZ duomenų mainai per WEB servisus modulį. 

 

Eil.
Nr. 

Pavadinimas Įsigaliojimo data 

Licencijos 

1 

i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Naujas važtaraštis“; 
Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI teikiamas naujas 
važtaraštis. Programa mygtuko paspaudimu suformuoja ir į nurodytą 
katalogą kompiuteryje patalpina reikiamo formato xml failą. 

2016-10-01 

2 

i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Paskirties vietos keitimas“. 
Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI pateikus 
važtaraštį, keičiasi krovinio gavėjas arba vežėjas. Programa mygtuko 
paspaudimu suformuoja ir į nurodytą katalogą kompiuteryje patalpina 
reikiamo formato xml failą. 

2016-10-01 

3 
i.VAZ duomenų rinkmenos modulis. 
i.VAZ failo formavimas „Atšaukimas“. 

2016-10-01 
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Šio tipo failas formuojamas kiekvienu atveju, kai VMI pateikus 
važtaraštį, vežimas atšaukiamas. Programa mygtuko paspaudimu 
suformuoja ir į nurodytą katalogą kompiuteryje patalpina reikiamo 
formato xml failą. 

4 

i.VAZ duomenų mainai per WEB servisus automatinis duomenų 
perdavimas ir priėmimas iš „EuroSkaita“ į VMI i.VAZ posistemį ir 
atvirkščiai, per WEB servisus, kai sistemos bendrauja ir keičiasi 
duomenimis be žmogaus įsikišimo). 
Iš EuroSkaita į VMI posistemę perduodami duomenys: 

 „Naujas važtaraštis“; 

 „Paskirties vietos keitimas“; 

 „Atšaukimas“. 
Automatinis duomenų priėmimas iš „EuroSkaita“ į i.VAZ posistemį per 
WEB servisus, kai sistemos bendrauja ir keičiasi duomenimis be 
žmogaus įsikišimo. Duomenų (VMI suteikto važtaraščio kodo) 
priėmimas į „EuroSkaita“. 
Iš VMI posistemės į EuroSkaita perduodami duomenys: 

 VMI suteiktas važtaraščio numeris. 

2016-10-01, tačiau 
ši VMI sistema dar 
nesukurta. Šio tipo 
duomenų 
perdavimu bus 
galima naudotis 
praėjus 1,5 mėn. 
po VMI IS sukūrimo 
(preliminari 
informacija) 

Darbai (darbai dėl i.VAZ nėra priežiūros sutarties objektas ) 

1 WEB servisų instaliavimas. Darbų trukmė 2 val. 

 

2 Konfigūravimas, apmokymai. Darbų trukmė nuo 5 val. 

3 
Bandomoji eksploatacija VMI informacinėje sistemoje. Darbų trukmė 2 
val. 

4 
Versijos atnaujinimo, i.VAZ modulių instaliavimo bei konfigūravimo 
darbai.  Kaina priklauso nuo instaliuojamų darbo vietų, duomenų bazių 
skaičiaus, jau praleistų atnaujinimų skaičiaus. 

5 Mokymai, konsultacijos 

6 
Standartinės spausdintinės važtaraščio formos koregavimas: laukų 
vietos išdėstymas (iš lentelės Nr.1 ir lentelės Nr2.), logotipo įkėlimas. 

Duomenų pildymas „EuroSkaita“ programos i.VAZ modulyje 

Standartinio i.VAZ modulio operacijų tipai 
i.VAZ standartinis modulis veiks šiems pardavimo operacijų tipams: 

 Pardavimas; 

 Pardavimas 2; 

 Pardavimas 3; 

 Kl. užsakymas; 

 Rezervavimas; 

 Perdavimas konsignacijai. 

i.VAZ duomenų pildymas „EuroSkaita“ programos standartiniame i.VAZ modulyje 
i.VAZ važtaraščiams formuoti „EuroSkaita“ programoje bus naudojamas jau esantis „EuroSkaita“ 

modulis, kuris bus papildytas privalomai i.VAZ laukais. 

Modulis iš anksčiau išvardintų „Pardavimų modulio“ operacijų bus pasiekiamas dviem būdais: 

1. Pažymėjus reikiamą pardavimo operaciją 

Paveikslėlis Nr. 1 
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ir 

paspaudus važtaraščio ikoną . 

2. Dešiniu pelės klavišu iškvietus „Apskaitos blankus“ ir paspaudus „Važtaraščio“ ikoną . 

Paveikslėlis Nr. 2 
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Iškvietus „Važtaraščio“ ikoną, dalis informacijos bus užpildyta pagal nutylėjimą, o dalį vartotojui 

teks užpildyti ranka. Pavyzdys: paveikslėliai Nr.3 ir Nr.4. 

 

Paveikslėlis Nr. 3 

 

Paveikslėlis Nr. 4 

 

 

Duomenų pildymas „EuroSkaita“ programos i.VAZ modulyje 

Pagrindiniai i.VAZ modulio laukai duomenų teikimo metu (privaloma užpildyti visus) 
i.VAZ duomenų teikimo metu „EuroSkaita“ programos standartinėje i.VAZ modulio versijoje 

pagrindiniai laukai bus pildomi tokiu būdu: 

  

Šis laukas, pagal nutylėjimą, 

užpildomas pardavimo operacijos 

metu nurodant partnerio įmonės 

kodą 

Šis laukas sugeneruojamas 

paspaudus F12 arba įvedamas 

ranka 

Pagal nutylėjimą nurodomas 

vertybės matavimo vienetas, 

įvestas pardavimo operacijoje 
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Lentelė Nr. 1 

Važtaraščio lauko 
pavadinimas 

Kaip standartiškai bus pildomas laukas 

Važtaraščio Nr. Sugeneruojamas paspaudus F12 arba įvedamas ranka 

  

Važtaraščio išrašymo data 
Pagal nutylėjimą bus užpildoma esama data arba 
įvedama ranka 

Važtaraščio išrašymo vieta 
Nestruktūrizuotas adresas 

Pagal nutylėjimą adresas paimamas iš sandėlio, kuris 
nurodomas operacijos pagrindinėje dalyje, adreso 

Išgabenimo data ir laikas Įvedama ranka 

Siuntėjo kodas 
Pagal nutylėjimą užpildomas kodas, kuris nurodytas: 
Įmonės atributai/Įmonės kodas 

Siuntėjo pavadinimas 
Pagal nutylėjimą užpildomas pavadinimas, kuris 
nurodomas: Įmonės atributai/Įmonės pavadinimas 

Siuntėjo adresas 
„Nestruktūrizuotas“ 

Pagal nutylėjimą užpildomas adresas, kuris 
nurodomas: Įmonės atributai/Adresas 

Gavėjo kodas 
Pagal nutylėjimą užpildomas pardavimo operacijoje 
nurodyto partnerio įmonės kodas 

Gavėjo pavadinimas 
Pagal nutylėjimą užpildomas pardavimo operacijoje 
nurodyto partnerio įmonės pavadinimas 

Gavėjo adresas 
„Nestruktūrizuotas“ 

Pagal nutylėjimą užpildomas pardavimo operacijoje 
nurodyto partnerio pagrindinis adresas. Galima 
pasirinkti kitą adresą, nurodytą partnerio kortelėje 
arba įvesti ranka 

Vežėjo kodas Pasirenkamas iš partnerių sąrašo 

Vežėjo pavadinimas Pasirenkamas iš partnerių sąrašo 

Vežėjo adresas 
„Nestruktūrizuotas“ 

Partnerio kortelėje nurodytas adresas 

Transporto priemonės ar jų 
junginio valstybiniai numeriai 

Pagal nutylėjimą užpildomas numeris, kuris įvedamas 
Operacijos/Pardavimai/5-prist/Transportas. Taip pat 
gali būti įvedamas ranka. 

Pakrovimo vietos adresas 
„Nestruktūrizuotas“ 

Pagal nutylėjimą rodomas adresas, kuris nurodytas 
Operacijos galvoje 5-prist lange. Jeigu nenurodytas, 
adresas paimamas iš sandėlio adreso, nurodyto 
pagrindinėje operacijos dalyje. Galima pasirinkti iš „Kiti 
adresai“ sąrašo 

Iškrovimo vietos adresas 
„Nestruktūrizuotas“ 

Pagal nutylėjimą rodomas adresas, kuris nurodytas 
Operacijos galvoje 6-prist lange. Galima pasirinkti iš 
„Kiti adresai“ sąrašo 

Krovinio pavadinimas 
Pagal nutylėjimą nurodomas vertybės pavadinimas, 
įvestas pardavimo operacijoje 

Krovinio kiekis 
Pagal nutylėjimą nurodomas vertybės kiekis, įvestas 
pardavimo operacijoje 

Matavimo vienetas 
Pagal nutylėjimą nurodomas vertybės matavimo 
vienetas, įvestas pardavimo operacijoje 
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i.VAZ papildomi laukai 
Šių laukų, teikiant i.VAZ, pildyti neprivaloma, todėl pagal nutylėjimą jie nebus užpildomi. Bet jeigu 

įmonei yra poreikis pateikti šiuos laukus i.VAZ, juos galima bus užpildyti rankiniu būdu. 

Lentelė Nr. 2 

Lauko važtaraštyje pavadinimas 
Kokiu būdu standartiškai laukas bus 
pildomas 

Keliones laikas Pildomas ranka 

Automobilio markė, modelis Pildomas ranka 

Plomba/komercinis antspaudas Pildomas ranka 

Plombos ID Pildomas ranka 

Plombos/komercinio antspaudo aprašymas Pildomas ranka 

Vairuotojo vardas Pildomas ranka 

Vairuotojo pavardė Pildomas ranka 

Sandėlio Nr. arba pavadinimas Pildomas ranka 

Importo muitinės kodas Pildomas ranka 

Sandėlio Nr. arba pavadinimas Pildomas ranka 

Eksporto muitinės kodas Pildomas ranka 

Eilutės Nr. Pildomas ranka 

Prekės/krovinio kodas Pildomas ranka 

Pakuotės rūšies pavadinimas arba kodas Pildomas ranka 

Pakuotės ID Pildomas ranka 

Pakuočių skaičius Pildomas ranka 

Plomba/komercinis antspaudas Pildomas ranka 

Plombos ID Pildomas ranka 

Plombos/komercinio antspaudo aprašymas Pildomas ranka 

Bendras krovinio svoris Pildomas ranka 

Svoris bruto Pildomas ranka 

Svoris neto Pildomas ranka 

Matavimo vienetas Pildomas ranka 

Pavojingo krovinio klasė ir numeris Pildomas ranka 

Krovinio vertė Pildomas ranka 

Valiuta Pildomas ranka 

Papildoma informacija apie krovinį Pildomas ranka 

Kita su vežimu susijusi informacija Pildomas ranka 

Mokesčio rūšis Pildomas ranka 

Suma Pildomas ranka 

Valiuta Pildomas ranka 

Kiti dokumentai Dokumento rūšis Pildomas ranka 

Data Pildomas ranka 

Kiti dokumentai Dokumento Nr. Pildomas ranka 

Kiti nurodymai Pildomas ranka 
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Ką daryti, jei standartinis i.VAZ modulis neatitinka jūsų verslo procesų 
Dėmesio!!! Jei nurodytus i.VAZ laukus šiuo metu jūs užpildote ne tokiu būdu, kaip aprašyta lentelėje 

Nr.1, jūsų važtaraščio i.VAZ sistema nepriims. 

Kreipkitės į jus aptarnaujantį konsultantą arba į e-CRM sistemą ir užsisakykite tyrimą, kurio metu bus 

įvertinta, ar šiuo metu jūsų pildomi duomenys atitinka i.VAZ reikalavimus. Jei neatitinka, kokie 

pakeitimai jūsų įmonei bus reikalingi: darbo proceso pakeitimas ar programavimo darbai. 

Pagal atliktą tyrimą bus įvertinta galimybė pritaikyti i.VAZ modulį pagal jūsų įmonė procesus. 

Kokiais atvejais reikia atlikti modulio papildomus adaptavimo ir 

programavimo darbus 
Ar reikia papildomų programavimo darbų, gali būti įvertinta tik po atlikto tyrimo. 

Pvz., išrašant važtaraštį automobilių numeriai užsipildomi automatiškai pagal informaciją, suvestą 

partnerio kortelėje papildomuose laukuose arba operacijos pastabose, dalis duomenų turi užsipildyti 

iš kitos sistemos ar bet kokie kiti standartinėse lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2 neaprašyti atvejai. 
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i.VAZ modulio priežiūra 
 

Eil. 
Nr 

Pavadinimas Kaina EUR 
(be PVM) 

Nuo kada 
reikalaujama 

Priežiūra, atskira sutartis 

1 i.VAZ duomenų mainų priežiūra, 1 mėn. kaina. 
Pirmus metus privaloma. 40 

2016-10-01 tačiau VMI 
IS nesukurta 2016-06-
01 

 

Kodėl būtina turėti i.VAZ modulio duomenų mainų priežiūrą? 
 

Programos „dPort“ tikslas – atlikti užduotis be žmogaus darbo. Kai programa veikia korektiškai, ji yra 

nematoma. Bet jei programoje kas nors sustreikuoja, sutrinka ir verslo procesai: nebesisiunčia 

sąskaitos, nesiimportuoja duomenys ir t. t. Kai taip atsitinka, būtina reaguoti žaibiškai, o programos 

veikimą gali atstatyti tik patyrę specialistai. Dažniausiai programos veikimas sutrinka dėl priežasčių, 

nesusijusių su pačia programa: 

 apskaitos programų atnaujinimo. Programos atnaujinamos dėl privalomų VMI 
reikalavimų, įstatymų bei verslo pokyčių. Tai reikalauja periodinio programos vystymo 
ir tobulinimo. Nuo 2016-10-01 įsigalios įstatymas dėl elektroninių važtaraščių teikimo. 
Nuo 2017-01-01 dėl SAF-T formato duomenų teikimo. Kaip rodo patirtis, VMI 
reikalavimai dažnai kinta ir dėl to automatiškai turi būti palaikoma bei keičiama 
programinė įranga, kuri teikia duomenis. Pvz., VMI pradės reikalauti papildomo lauko 
važtaraštyje, kuriame turės būti pateikiami nauji duomenys, – tam reikės keisti 
formato struktūrą ir papildyti nauju lauku; 

 Jūsų, klientų ar partnerių el. pašto serverių konfigūravimo, teisių, slaptažodžių 
keitimo. Po kiekvieno keitimo reikia atitinkamai atlikti pakeitimus ir „dPort“ 
programoje; 

 kompiuterių arba kompiuterių tinklo darbo nekorektiško veikimo; 

 elektros trikdžių, interneto ryšio sutrikimo. Reikia patikrinti, ar pakartotinai startavo 
visi servisai; 

 virusų, galinčių sunaikinti arba pažeisti siunčiamus duomenis; 

 kompiuteriuose arba kompiuterių tinkle papildomai instaliuotos programinės ar 
techninės įrangos vartotojų teisių keitimo. Reikalauja papildomo perkonfigūravimo; 

 operacinės sistemos parametrų konfigūravimo, darančio įtaką programos „dPort“ 
veikimui. Po kiekvieno keitimo atsiranda rizika, kad ir „dPort“ programoje teks atlikti 
keitimus; 

 antivirusinių ir ugniasienių programų instaliavimo bei konfigūravimo. Tai gali blokuoti 
programos funkcijas; 

 el. pašto filtravimo sistemos konfigūravimo keitimo, turinčio įtakos siunčiamų laiškų 
adresatų pasiekiamumui. Tai reikalauja perkonfigūravimo darbų „dPort“ programoje; 

 „Windows“, SQL ir kitų programų atnaujinimų – Compatibility lygio keitimas gali 
sustabdyti korektišką darbą. 

  



14 
 

i.VAZ modulio diegimas 

Preliminarus darbų planas diegiant i.VAZ 
 

Darbo pavadinimas 

Vykdytojas(žymima „x“) Atlikimo 

terminas* 

(Y – sutarties 

sudarymo diena) 

Užsakovas Prototechnik

a 

0 Etapas (Netiražuojamų modulių poreikių tyrimas) 

Įvertinama, ar naudositės standartiniu i.VAZ funkcionalumu, 

ar norėsite generuoti i.VAZ rinkmenas iš kitų programų vietų. 

Sudaroma tyrimo sutartis, kai yra nestandartinių poreikių. 

x   

Pateikiama tyrimo sutartis, ją pasirašius atliekami darbai.  x  

I Etapas (versijos ) 

Įvertinama ar naudojama „EuroSkaita2016“ ir vėlesnės 

versijos. Esant ankstesnei, atsinaujinama versija. 

x   

Pasirenkamas ir patvirtinamas duomenų apsikeitimo būdas. x  Y+10 

II Etapas (Instaliavimas) 

Suinstaliuojama programa į vartotojo serverį. 

Sukonfigūruojama programa „EuroSkaita“. 

 x Y+10 

III Etapas (Sąrašų pildymas) 

Į programą suvedami duomenys, būtini i.VAZ ataskaitoms 

pateikti: 

 Sąrašai/Sandėliai/adresai (Privaloma nurodyti 

adresus tiems sandėliams, iš kurių formuojami 

važtaraščiai) 

 Įmonės atributai/adresai 

 Sąrašai/Partneriai/įmonės kodas (Būtinai turi būti 

nurodytas registracijos kodas) 

 Sąrašai/Partneriai/adresai 

x  Y+10 

IV Etapas (Važtaraščių pildymas) 

 Įvedamos pardavimo operacijos. 

 Naujo važtaraščio įvedimo metu pildomi duomenys. 

 Privalomų pildyti duomenų sąrašas pateikiamas 

punkte „i.VAZ privalomi pildyti laukai“ 

x  Pagal poreikį 

V Etapas (i.VAZ XML rinkmenos formavimas) 

Paspaudus mygtuką į nurodytą katalogą suformuojamas 

failas-XML rinkmena, kuri atitinka VMI nurodytą struktūrą 

x  Pagal poreikį 

VI Etapas (XML rinkmenos įkėlimas į VMI puslapį) 

Į VMĮ žiniatinklio puslapį rankiniu būdu įkeliamas 

suformuotas failas 

x  Pagal poreikį 

VII Etapas (Automatinis duomenų apsikaitimas per WEB servisus) (VMI dar nepateikė reikalavimų) 

Programa automatiškai apsikeičia duomenimis su VMI 

programa 

x  Pagal poreikį 

 


