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1. Projekto pirkimų plano (PPP) 
keitimas
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Projekto pirkimų plano (PPP) keitimas
SVARBU: Pirkimo plano keitimas galimas, tik tuomet, kai pirkimo planas yra patvirtintas ir įgyvendinačioji institucija nėra
pradėjusi pirkimų plano keitimo

2. Spaudžiama 
keisti pirkimų 
planą

1. Pasirenkama 
Pirkimų paslauga 
„Teikiami duomenys“

Išskleidžiama 
svarbi informacija 
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Projekto pirkimų plano (PPP) keitimas (2)

Pasirenkamas redagavimas

Žurnale atvaizduojami visi 
teikti ir tikslinti PPP
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Projekto pirkimų plano (PPP) keitimas (3)

1. Pakoreguojama norima informacija dalyse
“Bendra informacija” ar “Pirkimų sąrašas“, galima 
pridėti ir naujus pirkimus ar koreguoti esamus, kaip 
nurodyta mokymų medžiagoje „Projekto pirkimo 
plano teikimas ir tikslinimas DMS“ 7-9 skaidrėse

2. Pakoreguota informacija
išsaugoma ir patikrinama

SVARBU: Pirkimų sąraše 
keičiant pirkimų būsenas į 
vykdomas ar įvykdytas, turi 
būti pakoreguojamos 
atitinkamų laukų sumos  
dalyje „Bendra informacija“
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Projekto pirkimų plano (PPP) keitimas(4)

Kai keičiamo pirkimo plano būsena 
“Patikrintas” ir neturi klaidų, galima 
“TEIKTI”, jei pirkimų planas turi klaidų, 
ištaisius klaidas pakartotinai atliekami 
saugojimo ir tikrinimo veiksmai
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PPP pasirašymas

1. Pasirenkamas pasirašymo būdas

Suformuojamas dokumentas pasirašymui, 
kurį galima parsisiųsti ir peržiūrėti

2. Suvedami duomenys. 3. Spaudžiama „Pasirašyti“
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PPP pasirašymas (2)

Informacinė žinutė 
apie sėkmingą 
dokumento 
pasirašymą



10

PPP pasirašymas (3)

PPP keitimas pateiktas
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Pateikto PPP peržiūra

Galima peržiūrėti pateiktą, 
pasirašytą pakeistą pirkimų 
planą
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2. Projekto pirkimų plano (PPP)
keitimo tikslinimas



13

Pateikto PPP keitimo tikslinimas

Gražinus PPP tikslinimui 
gaunamas pranešimas

Nustačiusi netikslumų pateiktame pirkimų plano keitime, projektą administruojančioji institucija gali grąžinti pirkimų planą tikslinimui.

Tikslinti PPP galima tiesiai iš 
aktyvių paslaugų, pasirinkus 
redagavimo įkoną

Tikslinti pateikto PPP keitimą 
galima taip pat pasirinkus 
Pirkimų paslaugą „Teikiami 
duomenys“

Prašomo patikslinti PPP 
būsena „Tikslinamas“
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Pateikto PPP keitimo tikslinimas (2)

Patikslinus PPP pagal nurodytas pastabas, atliekami 
saugojimo, tikrinimo ir teikimo veiksmai, kokie 
numatyti skaidrėse (8-9)

Kilus neaiškumams dėl tikslinamo 
PPP, galima parašyti pranešimą 
administruojančiai institucijai, čia 
atvaizduojamas ir gautas pranešimas  
dėl tikslinimo
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Pateikto PPP keitimo tikslinimas (3)

Projekto pirkimų
planas patikslintas
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3. Pranešimų siuntimas kai PPP 
keitimas pateiktas
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (1)

Pasirenkame pateikto
PPP keitimo peržiūrą

Pranešimų siuntimas dėl pateikto ir dar nepatvirtinto pirkimų plano keitimo “Teikiamas PPP” dalyje (galimas iki tol kol teiktas PPP 
keitimas nepatvirtinamas ar atmetamas) 
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (2)

Pasirinkus dalį Pranešimai, kur galima 
siųsti ir skaityti gautus bei išsiųstus 
pranešimus susijusius su teikiamu PPP
keitimu

Norint išsiųsti pranešimą, 
pasirenkama „Sukurti“
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (3)

3. Paruoštą 
pranešimą, galima 
išsiųsti ar išsaugoti

1. Užpildomi laukai Pavadinimas ir Pranešimas

2. Pagal poreikį 
pridedama rinkmena

Pridėtos rinkmenos 
„Pavadinimas“ ir 
„Aprašymas“ laukai 
redaguojami
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (4)

Siųstus ir gautus 
pranešimus  galima 
peržiūrėti pasirinkus 
peržiūros rėžimą
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4. Pranešimų siuntimas kai PPP 
keitimas patvirtintas
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Pranešimų siuntimas kai PPP patvirtintas (1)

1. Pasirenkama 
pirkimų paslauga 
„Duomenų peržiūra“

Kai pirkimų plano keitimas patvirtintas, Pranešimų siuntimas vykdomas pasirinkus duomenų peržiūrą iš konkretaus pirkimo aktualiame 
pirkimų sąraše

2. Pirkimų sąrašas

3. Pasirinkus konkretų 
pirkimą pasirenkama 
peržiūra
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (2)

Pasirinkus dalį Pranešimai, kur galima siųsti 
ir skaityti gautus bei išsiųstus pranešimus 
susijusius su teikiamu PPP keitimu.

Norint išsiųsti pranešimą, 
pasirenkama „Sukurti“

Dokumentai dalyje atvaizduojami visi su 
šiuo pirkimu susiję gauti ir siųsti dokumentai
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (3)

3. Paruoštą 
pranešimą, galima 
išsiųsti ar išsaugoti

1. Užpildomi laukai Pavadinimas ir Pranešimas

2. Pagal poreikį 
pridedama rinkmena

Pridėtos rinkmenos 
„Pavadinimas“ ir 
„Aprašymas“ laukai 
redaguojami
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Pranešimų siuntimas dėl pateikto PPP (4)

Siųstus ir gautus 
pranešimus  galima 
peržiūrėti pasirinkus 
peržiūros rėžimą


