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Aprašymas 
 

Galima naudoti tik Microsoft Word failus (docx). Visi kintamieji tik iš didžiųjų raidžių, ir apskliausit „{{}}“ 

Įmonės rekvizitai 
 

Kintamasis Aprašymas 

{{IMONES_PAV}} Pavadinimas 

{{IMONES_PAVU}} Pavadinimas užsienio kalba 

{{IMONES_ADR}} Adresas (Gatvė, nr) 

{{IMONES_ADR2}} Adresas (Miestas, šalis) 

{{IMONES_TEL}} Telefonas 

{{IMONES_FAX}} Faksas 

{{IMONES_EMAIL}} Elektroninis paštas 

{{IMONES_KODAS}} Įmonės kodas 

{{IMONES_PVMK}} PVM mokėtojo kodas 

{{IMONES_BANKAS1_KODAS}} I banko kodas 

{{IMONES_BANKAS1_PAV}} I banko pavadinimas 

{{IMONES_BANKAS1_SWIFT}} I banko SWIFT kodas 

{{IMONES_SASKAITA1}} I banko sąskaita 

{{IMONES_BANKAS2_KODAS}} II banko kodas 

{{IMONES_BANKAS2_PAV}} II banko pavadinimas 

{{IMONES_BANKAS2_SWIFT}} II banko SWIFT kodas 

{{IMONES_SASKAITA2}} II banko sąskaita 

{{IMONES_VADOVAS}} Įmonės vadovas 

{{IMONES_VADOVAS_ASM}} Vadovo asmens kodas 

{{IMONES_VYR_FIN}} Vyriausiais finansininkas 

{{IMONES_VYR_FIN_ASM}} Vyriausio finansininko asmens kodas 

{{IMONES_KASININKAS}} Įmonės kasininkas 

 

Darbuotojo parametrai 
 

Informacija apie darbuotoją, kuris dirba su programa. 

Kintamasis Aprašymas 

{{DARBUOT_PAREIGOS}} Pareigos 

{{DARBUOT_VARDAS}} Vardas 

{{DARBUOT_PAVARDE}} Pavardė 

{{DARBUOT_ADRESAS}} Adresas 

{{DARBUOT_TEL}} Telefonas 

{{DARBUOT_EMAIL}} Elektroninis paštas 

{{DARBUOT_SKYPE}} Skype 

 

Informacija apie darbuotoją, kuris sukūrė operaciją. 

Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DARB_VARDAS}} Operaciją sukūrusio darbuotojo vardas 

{{OP_DARB_PAVARDE}} Darbuotojo pavardė 

{{OP_DARB_PAREIGOS}} Darbuotojo pareigos 

{{OP_DARBUOT_ADRESAS}} Darbuotojo adresas 
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{{OP_DARBUOT_TEL}} Darbuotojo telefonas 

{{OP_DARBUOT_EMAIL}} Darbuotojo el. Paštas 

{{OP_DARBUOT_SKYPE}} Darbuotojo skype 

 

Kintamųjų talpinimo tekste taisyklės 
 

„Operacijos informacijos“ kintamuosius galima talpinti dokumento tekste arba lentelėse. 

„Detaliųjų eilučių“ kintamuosius galima terpti bet kur tekste, pavyzdžiui „Prekė: {{DET_PREKE_PAV}}“. Bus 

imama pirmos prekės pavadinimas. Jei Detaliųjų eilučių yra daugiau negu viena, ir norim atvaizduoti visas detaliasias 

eilutes, į dokumentą terpiama lentelė su viena eilute, pavyzdžiui: 

{{DET_PRE_PAV}} {{DET_SUMA_VAL}} {{DET_PVM}} {{OP_VALIUTA}} 

 

Teksto formatavimas lentelėje išsaugomas. 

Arba terpiama lentelė su dvejomis eilutėmis, ir kintamieji rašomi antroje eilutėje, pavyzdžiui: 

Pavadinimas Suma Valiuta 

{{DET_PRE_PAV}} {{DET_SUMA_VAL}} {{OP_VALIUTA}} 

 

Detaliųjų eilučių rikiavimas 
 

Detalias eilutes galima išrikiuoti pagal pasirinktus kintamuosius. Tam atlikti reikia nurodyti pagal kokius 

kintamuosius rikiuoti. Rikiavimas dedamas į lentelės pirmo stulpelio pirmą eilutę arba į antrą eilutę jeigu naudojama 

lentelė su dvejomis eilutėmis. Į lentelę rašomas bet koks kintamasis po jo seka simbolis ‚R‘ ir kintamieji pagal kuriuos bus 

rikiuojama. Rikiavimo pavyzdžiai: {{DET_PRE_PAV}}R{{DET_PRE_PAV}} – rikiuos pagal prekės pavadinimą, 

{{DET_PRE_PAV}}R{{DET_OBJEKTAS1}} – rikiuos pagal pirmo objekto kodą, 

{{DET_PRE_PAV}}R{{DET_OBJEKTAS1}},{{DET_PRE_PAV}} – rikiuos pagal pirmo objekto kodą ir prekės pavadinimą. 

{{DET_PRE_PAV}}R{{DET
_OBJEKTAS1}} 

{{DET_SUMA_VAL}} {{DET_PVM}} {{OP_VALIUTA}} 

 

Jeigu lentelė su dvejomis eilutėmis, tada dedam į antrą eilutę! 

Pavadinimas Suma Valiuta 

{{DET_PRE_PAV}} 
R{{DET_OBJEKTAS1}} 

{{DET_SUMA_VAL}} {{OP_VALIUTA}} 

 

Detaliųjų eilučių grupavimas 
 

Detaliasias eilutes galima sugrupuoti pagal vieną ar kelis kintamuosius. Grupavimas nurodomas identiškai 

rikiavimui, tik vietoj raidės ‚R‘ naudojama ‚G‘. Vienu metu galima naudoti tik rikiavimą arba grupavimą, negalima 

naudoti abiejų kartu! Pavyzdys: {{DET_PRE_PAV}}G{{DET_OBJEKTAS1}}.  Grupavimo metu grupės skaitiniai laukai 

susumuojami, o iš kitų laukų išrenkami didžiausią reikšmę turintys laukai.. Jeigu turime duomenų lentelę: 

Prekė Kiekis Suma Objektas 

Preke_c 5 15 Obj1 

Preke_g 4 20 Obj2 
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Prekė_a 10 100 Obj1 

 

Tai atlikus grupavimą pagal „Objektą“ turėsim lentelę: 

Prekė Kiekis Suma Objektas 

Prekė_a 15 115 Obj1 

Prekė_g 4 20 Obj2 

 

Skaičių formatavimas 
 

Visiems skaitiniams laukams galima nurodyti, kiek atvaizduoti skaitmenų po kablelio. Pavyzdžiui jei 

norime sumą „{{DET_SUMA}}“ atvaizduoti su 4 simboliais po kablelio, kintamąjį pakeičiam į „{{DET_SUMA,4}}“, jeigu 

nenorim matyti skaičių po kablelio, keičiam į „{{DET_SUMA,0}}“. Skiriamasis simbolis kablelis! 

Norimą kintamąjį galima padauginti iš nurodytos konstantos. Pavyzdžiui jeigu norime padauginti iš 2, tai 

kintamąjį „{{DET_SUMA}}“ pakeičiam į „{{DET_SUMA*2}}“, jeigu norim padalinti iš 2 tai kintamąjį pakeičiam į 

„{{DET_SUMA*0.5}}“. Skaičiaus skiriamasis simbolis yra taškas!  

Vienu metu galima skaičių ir padauginti, ir nurodyti matomų skaitmenų kiekį po kablelio. Pavyzdžiui 

padauginam iš 1.5 ir atvaizduojam 3 skaičius po kablelio: „{{DET_SUMA,3*1.5}}“ arba „{{DET_SUMA*1.5,3}}“. 

Suma žodžiais 
 

Operacijos skaitinius informacinius laukus galima paversti žodžiais. Pavyzdžiui „{{DET_SUMA#LTL,lt,cnt}}“, 

naudojamas skirtukas ‚#‘ po grotelių seka nustatymai: 

 Kalbos nustatymas, galimi variantai: Lietuvių – ‚LTL‘, Latvių – ‚LVL‘, Anglų – ‚ENG‘, Vokiečių – ‚GER‘, 

Rusų – ‚RU‘ 

 Valiutos sutrumpinimas 

 Valiutos po kablelio sutrumpinimas (centų) 

Pavyzdžiai, kai suma yra lygi 15.75 

{{DET_SUMA#LTL,lt,cnt}} „Penkiolika lt 75 cnt“ 

{{DET_SUMA#LTL,EUR, CNT}} „Penkiolika EUR 75 CNT“ 

{{DET_SUMA#LTL}} „Penkiolika  75“ 

{{DET_SUMA#ENG,GBP}} „Fifteen GBP 75“ 

Suma žodžiais neveikia detaliosioms eilutėms! 

Sumą žodžiai galima pradėti mažaja raide tam reikia nurodyti ketvirtą parametrą: 

{{DET_SUMA#LTL,EUR,CNT,}} „penkiolika eur 75 cnt“ 

{{ DET_SUMA#LTL,,,}} „penkiolika 75 “ 
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Sąlyginis teksto įterpimas 
 

Galimą įterptį tekstą, tik jeigu kintamojo reikšmė nėra tuščia. Tekste po kintamojo nurodomas simbolis 

‚@‘ po jo seka norimas tekstas, teksto vieta į kuria bus talpinama kintamojo reikšmė pažymima simboliu ‚@’. Pavyzdžiui 

dokumente nurodome kliento telefoną tik tuo atveju jeigu toks yra Finvaldoje. „{{OP_KLIENT_TEL@Kliento telefonas: 

@}}“, jeigu telefonas nurodytas, tekste turėsim „Kliento telefonas: 86xxxxxxxx“, jeigu telefonas nenurodytas tekstas bus 

pakeistas į tuščią. Papildomi pavyzdžiai: „{{OP_KLIENT_EMAIL@Elektroninis paštas ‚@’, prašome siųsti pasiūlymus.}}“ -> 

„Elektroninis paštas ‚info@finvalda.lt’, prašome siųsti pasiūlymus.“ 

 

Pirkimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 
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{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_MAT_VNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_SERTIFIKAT}} Atitikties sertifikatas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_GALIOJIMAS}} Galiojimo data 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PARD_KAINA1}} Pirmoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA2}} Antroji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA3}} Trečioji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA4}} Ketvirtoji pardavimo kaina 
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{{DET_PARD_KAINA5}} Penktoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA6}} Šeštoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_VALIUTA}} Pardavimo kainos valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_IT_LIKVIDAC_VERTE}} Likvidacinė vertė 

{{DET_IT_VIETA}} Vietos kodas 

{{DET_IT_VIETA_GR}} Vietų grupės kodas 

{{DET_IT_ATSAK_ASMUO}} Atsakingo asmens kodas 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 

 

Pirkimų užsakymai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 
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{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 
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{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_GALIOJIMAS}} Galiojimo data 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 

{{DET_PRISTAT}} Pristatymo data 

 

Pirkimų grąžinimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 
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{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_KR_VARZT}} Krovinio važtaraščio Nr. 

{{OP_KR_SURAS}} Surašymo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_PAKROV}} Pakrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_ISKROV}} Iškrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_SVORIS}} Krovinio svoris iš varžtaraščio 

{{OP_KR_DAVE}} Krovinį įdavęs asmuo 

{{OP_KR_PAEME}} Krovinį paėmęs asmuo 

{{OP_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojas 

{{OP_AUTO_NR}} Automobilio numeris 

{{OP_PAPINFO}} Operacijos papildoma informacija 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 
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{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_IT_LIKVIDAC_VERTE}} Likvidacinė vertė 

{{DET_IT_VIETA}} Vietos kodas 

{{DET_IT_VIETA_GR}} Vietų grupės kodas 

{{DET_IT_ATSAK_ASMUO}} Atsakingo asmens kodas 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 

 

Pardavimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 
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{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_VEZEJAS}} Vežėjas 

{{OP_GAVEJAS}} Gavėjas 

{{OP_INICIATORIUS}} Iniciatoriaus (kliento) kodas 

{{OP_ADR_KODAS}} Adreso kodas 

{{OP_KR_VARZT}} Krovinio važtaraščio Nr. 

{{OP_KR_SURAS}} Surašymo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_PAKROV}} Pakrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_ISKROV}} Iškrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_SVORIS}} Krovinio svoris iš varžtaraščio 

{{OP_KR_DAVE}} Krovinį įdavęs asmuo 

{{OP_KR_PAEME}} Krovinį paėmęs asmuo 

{{OP_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojas 

{{OP_AUTO_NR}} Automobilio numeris 

{{OP_PAPINFO}} Operacijos papildoma informacija 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 
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{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 

 

Pardavimų rezervavimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 
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{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_VEZEJAS}} Vežėjas 

{{OP_GAVEJAS}} Gavėjas 

{{OP_INICIATORIUS}} Iniciatoriaus (kliento) kodas 

{{OP_ADR_ADRESAS}} Adresas 

{{OP_ADR_MIESTAS}} Miestas 

{{OP_ADR_VALSTYBE}} Valstybė 

{{OP_ADR_PASTO_KODAS}} Pašto kodas 

{{OP_ADR_EPASTAS}} E-paštas 

{{OP_ADR_TELEFONAS}} Telefonas 

{{OP_ADR_INFO1}} Adreso papildoma informacija 

{{OP_ADR_INFO2}} Adreso papildoma informacija II 

{{OP_KR_VARZT}} Krovinio važtaraščio Nr. 

{{OP_KR_SURAS}} Surašymo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_PAKROV}} Pakrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_ISKROV}} Iškrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_SVORIS}} Krovinio svoris iš varžtaraščio 

{{OP_KR_DAVE}} Krovinį įdavęs asmuo 

{{OP_KR_PAEME}} Krovinį paėmęs asmuo 

{{OP_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojas 

{{OP_AUTO_NR}} Automobilio numeris 

{{OP_PAPINFO}} Operacijos papildoma informacija 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 
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Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 
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Pardavimų grąžinimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_VEZEJAS}} Vežėjas 

{{OP_GAVEJAS}} Gavėjas 

{{OP_INICIATORIUS}} Iniciatoriaus (kliento) kodas 

{{OP_ADR_ADRESAS}} Adresas 

{{OP_ADR_MIESTAS}} Miestas 

{{OP_ADR_VALSTYBE}} Valstybė 

{{OP_ADR_PASTO_KODAS}} Pašto kodas 

{{OP_ADR_EPASTAS}} E-paštas 



19 
 

{{OP_ADR_TELEFONAS}} Telefonas 

{{OP_ADR_INFO1}} Adreso papildoma informacija 

{{OP_ADR_INFO2}} Adreso papildoma informacija II 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_SERTIFIKAT}} Atitikties sertifikatas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_GALIOJIMAS}} Galiojimo data 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NUOL_PROC}} Nuolaidos procentas 

{{DET_PARD_KAINA1_KORT}} Prekės pirma pardavimo kaina iš kortelės 
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Pajamavimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 
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{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_SERTIFIKAT}} Atitikties sertifikatas 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_GALIOJIMAS}} Galiojimo data 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PARD_KAINA1}} Pirmoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA2}} Antroji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA3}} Trečioji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA4}} Ketvirtoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA5}} Penktoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA6}} Šeštoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_VALIUTA}} Pardavimo kainos valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_SUMA}} Suma 

 

Nurašymai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 
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{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PARD_KAINA1}} Pirmoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA2}} Antroji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA3}} Trečioji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA4}} Ketvirtoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA5}} Penktoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA6}} Šeštoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_VALIUTA}} Pardavimo kainos valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_IT_ATSAK_ASMUO}} Atsakingo asmens kodas 
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Vidiniai perkėlimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_SAND_IS}} Sandėlis iš 

{{OP_SAND_I}} Sandėlis į 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_KR_VARZT}} Krovinio važtaraščio Nr. 

{{OP_KR_SURAS}} Surašymo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_PAKROV}} Pakrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_ISKROV}} Iškrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_SVORIS}} Krovinio svoris iš varžtaraščio 

{{OP_KR_DAVE}} Krovinį įdavęs asmuo 

{{OP_KR_PAEME}} Krovinį paėmęs asmuo 

{{OP_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojas 

{{OP_AUTO_NR}} Automobilio numeris 

{{OP_PAPINFO}} Operacijos papildoma informacija 
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Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_PARD_KAINA1}} Pirmoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA2}} Antroji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA3}} Trečioji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA4}} Ketvirtoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA5}} Penktoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_KAINA6}} Šeštoji pardavimo kaina 

{{DET_PARD_VALIUTA}} Pardavimo kainos valiuta 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_PADALINYS}} Padalinys 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

 

Kuro nurašymai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 
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Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojo kodas 

{{DET_ATSTUMAS}} Atstumas kilometrais 

{{DET_KELIO_TIPAS}} Tipas: Mieste/Užmiestyje 

{{DET_KURNUR_NUO}} Periodo pradžia 

{{DET_KURNUR_IKI}} Periodo pabaiga 

 

UVM Pirkimų užsakymai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 
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{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 
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{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_SANDELIS_VIETA}} Vieta sandėlyje 

{{DET_GALIOJIMAS}} Galiojimo data 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

 

UVM pardavimų rezervavimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 
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{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE2}} Operacijos antraštė 2 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

{{OP_ANTRASTE4}} Operacijos antraštė 4 

{{OP_ANTRASTE5}} Operacijos antraštė 5 

{{OP_MOK_DATA}} Mokėjimo data 

{{OP_VEZEJAS}} Vežėjas 

{{OP_GAVEJAS}} Gavėjas 

{{OP_INICIATORIUS}} Iniciatoriaus (kliento) kodas 

{{OP_ADR_ADRESAS}} Adresas 

{{OP_ADR_MIESTAS}} Miestas 

{{OP_ADR_VALSTYBE}} Valstybė 

{{OP_ADR_PASTO_KODAS}} Pašto kodas 

{{OP_ADR_EPASTAS}} E-paštas 

{{OP_ADR_TELEFONAS}} Telefonas 

{{OP_ADR_INFO1}} Adreso papildoma informacija 

{{OP_ADR_INFO2}} Adreso papildoma informacija II 

{{OP_KR_VARZT}} Krovinio važtaraščio Nr. 

{{OP_KR_SURAS}} Surašymo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_PAKROV}} Pakrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_ISKROV}} Iškrovimo adresas, data, laikas 

{{OP_KR_SVORIS}} Krovinio svoris iš varžtaraščio 

{{OP_KR_DAVE}} Krovinį įdavęs asmuo 

{{OP_KR_PAEME}} Krovinį paėmęs asmuo 

{{OP_VAIRUOTOJAS}} Vairuotojas 

{{OP_AUTO_NR}} Automobilio numeris 

{{OP_PAPINFO}} Operacijos papildoma informacija 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_BEBPV_VAL}} Operacijos suma be PVM valiuta 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

{{SUMA_PVM_VAL}} Operacijos PVM valiuta 

{{SUMA_NUOL}} Operacijos nuolaida 

{{SUMA_NUOL_VAL}} Operacijos nuolaida valiuta 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_SUPVM_VAL}} Operacijos suma su PVM valiuta 

{{OP_NETO}} Suma neto 

{{OP_BRUTO}} Suma bruto 

{{OP_TURIS}} Suma tūrio 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_INTKODAS}} Intrastat prekės kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_PREKE_PAV_KORT}} Prekės/Paslaugos pavadinimas, iš Prekės/Paslaugos 
kortelės. 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_PREKE_SALIS}} Kilmės šalis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 
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{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_SUMA_VAL}} Suma valiuta 

{{DET_PVM_VAL}} PVM valiuta 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_SUMA_SUPVM_VAL}} Suma + PVM (Valiuta) 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_PVM_PROC}} PVM procentas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM}} Vieneto kaina be PVM 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM}} Vieneto kaina su PVM 

{{DET_VNTKAINA_BEPVM_VAL}} Vieneto kaina be PVM valiuta 

{{DET_VNTKAINA_SUPVM_VAL}} Vieneto kaina su PVM valiuta 

{{DET_IVYKDYMAS}} Įvykdymo data 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_RUSIS}} Rūšis 

{{DET_POZYMIS1}} Pirmas požymis 

{{DET_POZYMIS2}} Antras požymis 

{{DET_POZYMIS3}} Trečias požymis 

{{DET_POZYMIS4}} Ketvirtas požymis 

{{DET_POZYMIS5}} Penktas požymis 

{{DET_POZYMIS6}} Šeštas požymis 

{{DET_NETO}} Svoris (neto) 

{{DET_BRUTO}} Svoris (bruto) 

{{DET_TURIS}} Tūris 

 

UVM operacijų anuliavimas 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_PREKE_PAV}} Prekės/Paslaugos pavadinimas 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_SANDELIS}} Sandėlio kodas 

{{DET_KLIENTAS}} Kliento kodas 
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{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

{{DET_DATA}} Data 

{{DET_OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{DET_OP_PAVADINIMAS}} Pavadinimas 

{{DET_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{DET_IT_ATSAK_ASMUO}} Atsakingo asmens kodas 

 

Atsiskaitymai: Įplaukos 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_DATA}} Data 

{{DET_PADALINYS}} Padalinys 

{{DET_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{DET_PAVADINIMAS}} Pavadinimas 

{{DET_VIETA}} Vieta 

{{DET_VALIUTA}} Valiuta 

{{DET_MOK_SUMA}} Mokama suma 

{{DET_MOK_SUMA_VAL}} Mokama suma valiuta 
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{{DET_DOK_SUMA}} Dokumento suma 

{{DET_DOK_SUMA_VAL}} Dokumento suma valiuta 

{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

 

Atsiskaitymai: Išmokos 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 
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{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_DATA}} Data 

{{DET_PADALINYS}} Padalinys 

{{DET_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{DET_PAVADINIMAS}} Pavadinimas 

{{DET_VIETA}} Vieta 

{{DET_VALIUTA}} Valiuta 

{{DET_MOK_SUMA}} Mokama suma 

{{DET_MOK_SUMA_VAL}} Mokama suma valiuta 

{{DET_DOK_SUMA}} Dokumento suma 

{{DET_DOK_SUMA_VAL}} Dokumento suma valiuta 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_NUOL_VAL}} Nuolaida valiuta 

{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

 

Atsiskaitymai: Užskaitos 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_KREDITORIUS}} Kreditoriaus (kliento) pavadinimas 

{{OP_DEBITORIUS}} Debitoriaus (kliento) pavadinimas 

 

Kreditoriaus ir debitoriaus kintamieji negali būti vienoje lentelėje, dedami į atskiras. 

Kreditorius 
Kintamasis Aprašymas 

{{UZSK_SASKAITA}} Sąskaitos kodas 

{{UZSK_DATA}} Data 

{{UZSK_PADALINYS}} Padalinys 

{{UZSK_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{UZSK_VIETA}} Vieta 

{{UZSK_VALIUTA}} Valiuta 

{{UZSK_DOK_SUMA}} Dokumento suma 

{{UZSK_DOK_SUMA_VAL}} Dokumento suma valiuta 

{{UZSK_MOKA}} Mokama suma 

{{UZSK_MOKA_VAL}} Mokama suma valiuta 

{{UZSK_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{UZSK_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

{{UZSK_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{UZSK_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{UZSK_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{UZSK_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{UZSK_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{UZSK_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

Debitorius 
Kintamasis Aprašymas 
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{{UZSD_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{UZSD_PADALINYS}} Padalinys 

{{UZSD_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{UZSD_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

{{UZSD_SASKAITA}} Sąskaitos kodas 

{{UZSD_VALIUTA}} Valiuta 

{{UZSD_DATA}} Data 

{{UZSD_MOKA}} Mokama suma 

{{UZSD_MOKA_VAL}} Mokama suma valiuta 

{{UZSD_DOK_SUMA}} Dokumento suma 

{{UZSD_DOK_SUMA_VAL}} Dokumento suma valiuta 

{{UZSD_VIETA}} Vieta 

{{UZSD_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{UZSD_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{UZSD_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{UZSD_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{UZSD_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{UZSD_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

 

Atsiskaitymai: Mokėjimo reikalavimai 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_DATA}} Data 

{{DET_PADALINYS}} Padalinys 

{{DET_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{DET_VIETA}} Vieta 

{{DET_VALIUTA}} Valiuta 

{{DET_MOK_SUMA}} Mokama suma 

{{DET_MOK_SUMA_VAL}} Mokama suma valiuta 

{{DET_DOK_SUMA}} Dokumento suma 

{{DET_DOK_SUMA_VAL}} Dokumento suma valiuta 

{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

 

Valiutų perkainavimas: Piniginėje sąskaitoje 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 
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{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_BAL_PRIES}} Likutis balansinėje sąskaitoje prieš operaciją 

{{OP_BAL_PO}} Likutis balansinėje sąskaitoje po operacijos 

{{OP_UBAL}} Likutis užbalansinėje sąskaitoje prieš operaciją 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

 

Valiutų perkainavimas: Skolų valiuta 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_VAL_KOF}} Valiutos koeficientas 

{{DET_KLIENTAS}} Kliento kodas 

{{DET_PADALINYS}} Padalinys 

{{DET_VALIUTA}} Valiuta 

{{PERK_OPSUMA}} Perkainojamos operacijos suma 

{{PERK_OPSUMA_VAL}} Perkainojamos operacijos suma valiuta 
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{{PERK_SUMA}} Perkainavimo suma 

{{DET_ZURNALAS}} Operacijos žurnalas 

{{DET_OP_NUMERIS}} Operacijos numeris 

 

Ilgalaikis turtas: Nusidėvėjimas 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_IT_KODAS}} IT kodas 

{{DET_IT_PAVADINIMAS}} IT pavadinimas 

{{DET_IT_METAI}} Metai 

{{DET_IT_MENUO}} Mėnuo 

{{DET_IT_NUDEVETA}} Suma (nudėvėta) 

{{DET_IT_TPSI}} Teigiamų perkainojimų sumos įtaka 

{{DET_IT_NPSI}} Neigiamų perkainojimų sumos įtaka 

 

Ilgalaikis turtas: Pajamavimas iš sąskaitos 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_IT_KODAS}} IT kodas 

{{DET_IT_PAVADINIMAS}} IT pavadinimas 

{{DET_IT_ISIG_VERTE}} Įsigijimo vertė 

{{DET_IT_SUKAUPT_NUSIDEV}} Sukauptas nusidėvėjimas 

{{DET_IT_LIKVIDAC_VERTE}} Likvidacinė vertė 

{{DET_IT_SUSKAIC_NUSIDEV}} Suskaičiuotas nusidėvėjmas 

{{DET_IT_VIETA}} Vietos kodas 

{{DET_IT_VIETA_GR}} Vietų grupės kodas 

{{DET_IT_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_IT_ATSAK_ASMUO}} Atsakingo asmens kodas 
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Ilgalaikis turtas: Nurašymas į sąskaitą 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_IT_KODAS}} IT kodas 

{{DET_IT_PAVADINIMAS}} IT pavadinimas 

{{DET_IT_ISIG_VERTE}} Įsigijimo vertė 

{{DET_IT_SUKAUPT_NUSIDEV}} Sukauptas nusidėvėjimas 

{{DET_IT_LIKVIDAC_VERTE}} Likvidacinė vertė 

{{DET_IT_SUSKAIC_NUSIDEV}} Suskaičiuotas nusidėvėjmas 

{{DET_IT_TEIG_PERK_SUMA}} Teigiamo perkainojimo suma 

{{DET_IT_NEIG_PERK_SUMA}} Neigiamo perkainojimo suma 

{{DET_IT_TEIG_PERK_ITAKA}} Teigiamų perkainojimų įtaka 

{{DET_IT_NEIG_PERK_ITAKA}} Neigiamų perkainojimų įtaka 

{{DET_IT_NUDEVETA}} Suma (nudėvėta) 

 

Ilgalaikis turtas: Vidinis judėjimas 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_IT_KODAS}} IT kodas 

{{DET_IT_PAVADINIMAS}} IT pavadinimas 

{{DET_IT_ISIG_VERTE}} Įsigijimo vertė 

{{DET_IT_LIK_VERTE}} Likutinė vertė 
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Ilgalaikis turtas: IT perkainojimas 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_IT_KODAS}} IT kodas 

{{DET_IT_PAVADINIMAS}} IT pavadinimas 

{{DET_IT_PERK_SUMA}} Įsigijimo vertės perkainojimo suma 

 

Metų uždarymas, Kitos neanalitinės operacijos 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_VALIUTA}} Valiuta 

{{OP_SUMA_VAL}} Operacijos suma valiuta 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

Detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_SASKAITA_KODAS}} Sąskaitos kodas 

{{DET_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{DET_SASKAITA_PAV}} Sąskaitos pavadinimas 

{{DET_SUMA_KREDITE}} Suma kredite 

{{DET_SUMA_DEBETE}} Suma debite 
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Gamyba 
 

Operacijos informacija 
Kintamasis Aprašymas 

{{OP_SERIJA}} Serija 

{{OP_DOK_NR}} Dokumento numeris 

{{OP_APRASYMAS}} Aprašymas 

{{OP_DATA}} Data 

{{OP_TIPAS}} Operacijos tipas 

{{OP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{OP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{OP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{OP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{OP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{OP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_ANTRASTE1}} Operacijos antraštė 1 

{{OP_ANTRASTE3}} Operacijos antraštė 3 

 

Negalima maišyti kintamųjų tarpusavyje iš lentelių  „Gaminio detalios eilutės“, „Gaminio paslaugos detalios eilutės“, 

„Gaminio žaliavų detalios eilutės“ 

Gaminio detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{GAM_SUMA}} Suma 

{{GAM_PREKES_PAVAD}} Prekės pavadinimas 

{{GAM_PREKES_KODAS}} Prekės kodas 

{{GAM_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{GAM_SANDELIO_KODAS}} Sandėlio kodas 

{{GAM_KIEKIS}} Kiekis 

{{GAM_PROCENTAS}} Procentas 
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{{GAM_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{GAM_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{GAM_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{GAM_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{GAM_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{GAM_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

Gaminio paslaugos detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{GAMP_SUMA}} Suma 

{{GAMP_KIEKIS}} Kiekis 

{{GAMP_PASLAUGOS_KODAS}} Paslaugos kodas 

{{GAMP_PASLAUGOS_PAVAD}} Paslaugos pavadinimas 

{{GAMP_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{GAMP_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{GAMP_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{GAMP_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{GAMP_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{GAMP_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{GAMP_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

Gaminio žaliavų detalios eilutės 
Kintamasis Aprašymas 

{{GAMZ_KIEKIS}} Kiekis 

{{GAMZ_PREKES_KODAS}} Prekės kodas 

{{GAMZ_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{GAMZ_PREKES_PAVAD}} Prekės pavadinimas 

{{GAMZ_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{GAMZ_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{GAMZ_OBJEKTAS3}} Objektas 3 

{{GAMZ_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{GAMZ_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{GAMZ_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

 

Aprašymai 
 

Aprašymuose galima naudoti kintamuosius iš „Įmonės rekvizitai“ ir „Darbuotojo parametrai“. „Darbuotojo parametrai“ 

galima naudoti tik darbuotojo dirbančio su programa parametrus: „{{DARBUOT_VARDAS}}“, operacijos darbuotojo 

parametrai yra nenaudojami („{{OP_DARB_VARDAS}}“. 

 

Sutartys 
 

Sutarties aprašymo informacija 

Kintamasis Aprašymas 

{{KODAS}} Kodas 

{{PAVADINIMAS}} Pavadinimas 

{{DATA_P}} Pasirašymo data 

{{DATA_G}} Galiojimas 

{{DATA_F}} Formuoti nuo data 

{{VALIUTA}} Valiuta 
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{{VALIUTA_TR1}} Pinigų santrumpa (iš valiutos lentelės) 

{{VALIUTA_TR2}} Centų santrumpa (iš valiutos lentelės) 

{{VALIUTA_F}} Formavimo valiuta 

{{PAP_INFO1}} Papildoma informacija 

{{PAP_INFO2}} Papildoma informacija II 

{{RUSIS}} Rūšis 

{{RUSIS_PAV}} Rūšies pavadinimas 

{{RUSIS_INF1}} Rūšies papildoma informacija I 

{{RUSIS_INF2}} Rūšies papildoma informacija II 

{{POZYMIS1}} Požymis 1 

{{POZYMIS1_PAV}} Pirmo požymio vardas 

{{POZYMIS1_INF1}} Pirmo požymio papildoma informacija I 

{{POZYMIS1_INF2}} Pirmo požymio papildoma informacija II 

{{POZYMIS2}} Požymis 2 

{{POZYMIS2_PAV}} Antro požymio vardas 

{{POZYMIS2_INF1}} Antro požymio papildoma informacija I 

{{POZYMIS2_INF2}} Antro požymio papildoma informacija II 

{{POZYMIS3}} Požymis 3 

{{POZYMIS3_PAV}} Trečio požymio vardas 

{{POZYMIS3_INF1}} Trečio požymio papildoma informacija I 

{{POZYMIS3_INF2}} Trečio požymio papildoma informacija II 

{{URL}} Interneto adresas 

{{DELSPINIGIAI}} Delspinigių procentas 

{{OP_KLIENT_PAV}} Kliento pavadinimas 

{{OP_KLIENT_ADR}} Kliento adresas 

{{OP_KLIENT_ADR2}} Kliento adresas II 

{{OP_KLIENT_TEL}} Kliento telefonas 

{{OP_KLIENT_EMAIL}} Kliento e-paštas 

{{OP_KLIENT_PAVU}} Kliento pavadinimas užsienio kalba 

{{OP_KLIENT_VALST}} Kliento valstybė 

{{OP_KLIENT_MIEST}} Kliento miestas 

{{OP_KLIENT_IMK}} Kliento įmonės kodas 

{{OP_KLIENT_PVM}} Kliento pvm mokėtojo kodas 

{{OP_KLIENT_ATSTOV}} Kliento atstovas 

{{OP_KLIENT_BANK}} Kliento banko kodas 

{{OP_KLIENT_SASKAITA}} Kliento sąskaita 

{{OP_KLIENT_KORESP}} Kliento korespondencinė sąskaita 

{{OP_KLIENT_MOBTEL}} Kliento mobilus telefonas 

{{OP_KLIENT_DIREKT}} Kliento direktorius 

{{OP_KLIENT_PASTAS}} Kliento pašto kodas 

{{OP_KLIENT_DEB_DELSP}} Kliento debitoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_DEB_KREDIT}} Kliento debitoriaus kreditas 

{{OP_KLIENT_CRE_DELSP}} Kliento kreditoriaus delspinigiai 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_DEB}} Kliento debitoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_ATSISKTERM_CRE}} Kliento kreditoriaus atsiskaitymo terminas 

{{OP_KLIENT_BANK_PAV}} Kliento banko pavadinimas 

{{OP_KLIENT_FAX}} Kliento faksas 

{{OP_VEIKLA1}} Veiklos data 1 

{{OP_VEIKLA2}} Veiklos data 1 

{{OP_VEIKLA3}} Veiklos data 1 

{{OP_DAT_AVANS}} Avanso data 

{{OP_KLI_RUS}} Kliento rūšies kodas 

{{OP_KLI_RUS_PAV}} Kliento rūšies pavadinimas 

{{OP_KLI_RUS_INF1}} Kliento rūšies papildoma informacija I 
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{{OP_KLI_RUS_INF2}} Kliento rūšies papildoma informacija II 

{{OP_KLI_POZ1}} Kliento pirmo požymio kodas 

{{OP_KLI_POZ1_PAV}} Kliento pirmo požymio pavadinimas 

{{OP_KLI_POZ1_INF1}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija I 

{{OP_KLI_POZ1_INF2}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija II 

{{OP_KLI_POZ2}} Kliento pirmo požymio kodas 

{{OP_KLI_POZ2_PAV}} Kliento pirmo požymio pavadinimas 

{{OP_KLI_POZ2_INF1}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija I 

{{OP_KLI_POZ2_INF2}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija II 

{{OP_KLI_POZ3}} Kliento pirmo požymio kodas 

{{OP_KLI_POZ3_PAV}} Kliento pirmo požymio pavadinimas 

{{OP_KLI_POZ3_INF1}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija I 

{{OP_KLI_POZ3_INF2}} Kliento pirmo požymio papildoma informacija II 

{{OP_ADR_ADRESAS}} Adresas 

{{OP_ADR_MIESTAS}} Miestas 

{{OP_ADR_VALSTYBE}} Valstybė 

{{OP_ADR_PASTO_KODAS}} Pašto kodas 

{{OP_ADR_EPASTAS}} E-paštas 

{{OP_ADR_TELEFONAS}} Telefonas 

{{OP_ADR_INFO1}} Adreso papildoma informacija 

{{OP_ADR_INFO2}} Adreso papildoma informacija II 

{{OP_ADR_INFO3}} Adreso papildoma informacija III 

{{OP_ADR_POZ1}} Adreso pirmo požymio kodas 

{{OP_ADR_POZ1_PAV}} Adreso pirmo požymio pavadinimas 

{{OP_ADR_POZ1_INF1}} Adreso pirmo požymio papildoma informacija I 

{{OP_ADR_POZ1_INF2}} Adreso pirmo požymio papildoma informacija II 

{{OP_ADR_POZ2}} Adreso antrojo požymio kodas 

{{OP_ADR_POZ2_PAV}} Adreso antrojo požymio pavadinimas 

{{OP_ADR_POZ2_INF1}} Adreso antrojo požymio papildoma informacija I 

{{OP_ADR_POZ2_INF2}} Adreso antrojo požymio papildoma informacija II 

{{OP_ADR_POZ3}} Adreso trečiojo požymio kodas 

{{OP_ADR_POZ3_PAV}} Adreso trečiojo požymio pavadinimas 

{{OP_ADR_POZ3_INF1}} Adreso trečiojo požymio papildoma informacija I 

{{OP_ADR_POZ3_INF2}} Adreso trečiojo požymio papildoma informacija II 

{{SUMA_BEPVM}} Operacijos suma be PVM 

{{SUMA_SUPVM}} Operacijos suma su PVM 

{{SUMA_PVM}} Operacijos PVM 

Sutarties detalios eilutės 

Kintamasis Aprašymas 

{{DET_DOKUMENTAS}} Dokumentas 

{{DET_PASTABOS}} Pastabos 

{{DET_PREKE_KODAS}} Prekės/Paslaugos kodas 

{{DET_KIEKIS}} Kiekis 

{{DET_SUMA}} Suma 

{{DET_SUMA_SUPVM}} Suma + PVM 

{{DET_NUOL}} Nuolaida 

{{DET_PVM}} PVM 

{{DET_DATA_NUO}} Data nuo 

{{DET_DATA_IKI}} Data iki 

{{DET_OBJEKTAS1}} Objektas 1 

{{DET_OBJEKTAS1_PAV}} Pirmo objekto pavadinimas 

{{DET_OBJEKTAS2}} Objektas 2 

{{DET_OBJEKTAS2_PAV}} Antro objekto pavadinimas 

{{DET_OBJEKTAS3}} Objektas 3 
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{{DET_OBJEKTAS3_PAV}} Trečio objekto pavadinimas 

{{DET_OBJEKTAS4}} Objektas 4 

{{DET_OBJEKTAS4_PAV}} Ketvirto objekto pavadinimas 

{{DET_OBJEKTAS5}} Objektas 5 

{{DET_OBJEKTAS5_PAV}} Penkto objekto pavadinimas 

{{DET_OBJEKTAS6}} Objektas 6 

{{DET_OBJEKTAS6_PAV}} Šešto objekto pavadinimas 

{{DET_ADR_KODAS}} Adreso kodas 

{{DET_ADR_ADRESAS}} Adresas 

{{DET_ADR_MIESTAS}} Miestas 

{{DET_ADR_VALSTYBE}} Valstybė 

{{DET_ADR_PASTO_KODAS}} Pašto kodas 

{{DET_ADR_EPASTAS}} E-paštas 

{{DET_ADR_TELEFONAS}} Telefonas 

{{DET_ADR_INFO1}} Adreso papildoma informacija 

{{DET_ADR_INFO2}} Adreso papildoma informacija II 

{{DET_ADR_INFO3}} Adreso papildoma informacija III 

{{DET_MATVNT}} Matavimo vienetas 

{{DET_ADR_POZ1}} Adreso pirmo požymio kodas 

{{DET_ADR_POZ1_PAV}} Adreso pirmo požymio pavadinimas 

{{DET_ADR_POZ1_INF1}} Adreso pirmo požymio papildoma informacija I 

{{DET_ADR_POZ1_INF2}} Adreso pirmo požymio papildoma informacija II 

{{DET_ADR_POZ2}} Adreso antrojo požymio kodas 

{{DET_ADR_POZ2_PAV}} Adreso antrojo požymio pavadinimas 

{{DET_ADR_POZ2_INF1}} Adreso antrojo požymio papildoma informacija I 

{{DET_ADR_POZ2_INF2}} Adreso antrojo požymio papildoma informacija II 

{{DET_ADR_POZ3}} Adreso trečiojo požymio kodas 

{{DET_ADR_POZ3_PAV}} Adreso trečiojo požymio pavadinimas 

{{DET_ADR_POZ3_INF1}} Adreso trečiojo požymio papildoma informacija I 

{{DET_ADR_POZ3_INF2}} Adreso trečiojo požymio papildoma informacija II 

 

Paveiksliukai 
 

Kintamasis gali būti dedamas, bet kur tekste ar lentelėje. Darbuotojo parašas nurodomas programoje prie 

darbuotojo parametrų („Įrankiai -> Darbuotojai -> Darbuotojo vardas -> Parašas“). Paveikslėlis dedamas originalaus 

dydžio. 

Kintamasis Aprašymas 

{{DARBUOT_PARASAS}} Darbuotojo dirbančio su programa parašas 

{{OP_DARBUOT_PARASAS}} Darbuotojo koregavusio operaciją parašas 

 

Paveikslėlio dydžio pasirinkimas 
 

Galima nurodyti procentais paveikslėlio dydį, pavyzdžiui {{DARBUOT_PARASAS_100}} yra originalus 

paveikslėlio dydis, {{DARBUOT_PARASAS_50}} sumažintas perpus, {{DARBUOT_PARASAS_200}} padidintas 2 kartus.  
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Automatinis paveikslėlio dydis 
 

Įdėjus paveikslėlį į lentelę galima paveikslėlio dydį nurodyti 0 ({{DARBUOT_PARASAS_0}}), tada 

paveikslėlio dydis bus pritaikytas, kad tilptų į lentelę. Paveiksliuko dydis bus parenkamas pagal lentelės stulpelio plotį. 

Naudojama tik lentelėse, kitur parinkus dydį 0, paveikslėlis nubus įdedamas. 

Darbuotojo parašas 
 

Darbuotojui priskiriamas ID darbuotojo parametruose (Pav. 1). Pavyzdžiui „FVS.JONAS“, tada į dokumentą galima dėti 

darbuotojo parašą: {{FVS.JONAS}}, {{FVS.JONAS_50}}, {{FVS.JONAS_0}}. Parašas bus įdėtas tik tada kai darbuotojas 

„FVS.JONAS“ pats atsidarys dokumentą. 

 

Paveikslėlis Nr. 1 


